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PRESIDÊNCIA
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.
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;
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.

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

Diário Oficial de Contas

Atos da Presidência
TERCEIRO TERMO ADITIVO
Contrato nº 005/2015
Processo TC-3015/2015-7
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Concessionária Rodovia do Sol S/A – RODOSOL.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº
005/2015, que versa sobre a disponibilização de acesso aos pedágios da RODOSOL, através do Sistema Via Expressa, mediante
a utilização de passe eletrônico (TAG).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 02 de junho de 2018.
Vitória/ES, 26 de abril de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018
PROCESSO TC- 1357/2018

O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, considerando o Pregão Eletrônico nº
09/2018, lavrada pelo Pregoeiro, constatada a regularidade dos atos procedimentais e com fundamento no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, resolve HOMOLOGAR o procedimento licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018, destinado à
contratação de empresa especializada para gravação/captura, criação, edição, armazenamento, gerenciamento e
disponibilização de informações, de conteúdo institucional e didático, em áudio e vídeo digitais, que teve como
vencedora do Lote Único, a empresa AUDIOVIX EVENTOS
LTDA EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no
CNPJ sob o n° 20.964.886/0001-09, situada na Avenida Jerônimo Monteiro, n° 126, sala 501, Centro – Vitória ES, no
valor total de R$ 236.963,00 (Duzentos e trinta e seis mil,
www.tce.es.gov.br

novecentos e sessenta e três reais).
Em 26 de abril de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente

Decisão em Protocolo 00155/2018-8

Protocolo(s): 05529/2018-5
Origem: GAP – Gabinete da Presidência
Interessado: Celso Kohler Caldas
Trata o presente expediente de Requerimento protocolizado
sob o nº 05529/2018-5, em 25 de abril de 2018, encaminhado pelo Sr. Celso Kohler Caldas, ex-Diretor Presidente do PROCON-ES, no qual requer cópia integral dos autos do Processo TC
2323/2007, que trata de Prestação de Contas Anual do Instituto
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, relativa ao exercício de 2006.
Compulsando o Sistema Eletrônico de Controle de Documentos
e Processo deste Tribunal, verifica-se que o referido processo,
se encontra Arquivado e neste contexto, com fundamento no
artigo 265, § 2º do Regimento Interno desta Corte de Contas, o
presente requerimento o foi encaminhado ao Gabinete do Excelentíssimo Vice-Presidente, Conselheiro Domingos Augusto
Taufner, para deliberação quanto ao pedido ora formulado.
Considerando a manifestação por meio do r. Despacho
20422/2018-3, de que o Excelentíssimo Conselheiro encontra-se em gozo de férias e que a Chefe de Gabinete que possui delegação para o deferimento de cópias está de abono, a presente
solicitação foi encaminhada a esta Presidência para deferimento desta Chefia, quanto ao solicitado
Sendo assim, ante ao que preconiza o artigo 1º da Portaria Normativa nº 006 de 2016, DEFIRO, o presente pedido de cópia integral dos autos do Processo TC 2323/2007, nos termos do artigo 268 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Publique-se a presente Decisão em Protocolo. Após, arquive-se.
Em 27 de abril de 2018.
MOZART SILVA JUNIOR
Chefe de Gabinete da Presidência
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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PLENÁRIO

Acórdãos e Pareceres - Plenário

ATOS DO PLENÁRIO
PARECER CONSULTA

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

PUBLICAÇÃO do inteiro teor de Parecer Consulta.

PARECER/CONSULTA TC-001/2018 – PLENÁRIO

PROCESSO: TC: 1560/2017
CLASSIFICAÇÃO: Consulta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Aracruz
CONSULENTE: Alcântaro Vitor Lazarini Campos
EMENTA: CONSULTA – TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SUBSÍDIO DE VEREADORES – RE 650.898 – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – RESPONDER NA
FORMA DO PARECER CONSULTA N. 2/2011 QUANTO
AO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO – PAGAMENTO
DE ABONO DE FÉRIAS – POSSIBILIDADE CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE,
DA ANTERIORIDADE E AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS – POSSIBILIDADE DE PREVISÃO EM LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – ENCAMINHAR CÓPIA DO PARECER
CONSULTA TC-02/2011.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 Relatório
Tratam os autos de Consulta formulada pelo Sr. Alcântaro Victor Lazzarini Campos, Presidente da Câmara Municipal de Aracruz, nos seguintes termos:

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

1 - É possível o pagamento de terço de férias e décimo
terceiro subsídio aos Vereadores desta Casa de Leis, ante o recente posicionamento do STF, no Recurso Extraordinário (RE) 650898, com repercussão geral reconhecida,
no sentido de que o pagamento de abono de férias e 13º
salário a agentes políticos não é incompatível com o artigo 39, §4º, da Constituição da República?
www.tce.es.gov.br

2 - Em caso positivo, é necessária a prévia previsão legal
ou a autorização expressa da Constituição Federal, cujo
texto é autoaplicável, independe da existência de lei municipal?
A Secex Recursos analisou os pressupostos de admissibilidade na Instrução Técnica de Consulta 21/2017, opinando pelo seu conhecimento.
Em seguida, o Núcleo de Jurisprudência e Súmula
(NJS), por meio do Estudo Técnico de Jurisprudência nº
08/2017, informando que:
“... Em pesquisa realizada ao banco de dados, restou
certificada a existência do Parecer em Consulta TC n.
002/2011 (Processo TC 2963/2009), que responde, em
parte, aos questionamentos suscitados, concluindo pela possibilidade da concessão do décimo terceiro aos
agentes políticos municipais, sendo necessária a existência de norma autorizativa votada na legislatura anterior, em atendimento ao princípio da anterioridade,
e, no caso dos vereadores, a observância dos limites de
despesas constitucionais e legais estabelecidos para o
Poder Legislativo e para o subsídio de vereadores.
[...]
Vale dizer que o Ministério Público de Contas interpôs
representação (Processo TC 3090/2011) com o intuito
de ver declarada a inconstitucionalidade do Parecer em
Consulta em tela.
Entretanto o referido processo foi sobrestado pela Decisão TC 2339/2013 até ulterior manifestação do Supremo Tribunal Federal quanto ao Recurso Extraordinário nº
650.898, que contesta decisão do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul acerca de lei municipal que concedeu
gratificação de férias, décimo terceiro salário e verba de
representação para prefeito e vice-prefeito.
É de amplo e notório conhecimento que o julgamento do RE 650898/RS no STF ocorreu no dia 01/02/2017,
firmando-se entendimento de que o artigo 39, §4º, da
Constituição Federal não é incompatível com o pagaQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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mento de terço de férias e décimo terceiro salário, conforme se denota do Informativo de Jurisprudência n. 852
do STF.
Em relação ao pagamento de férias aos vereadores, não
restou certificada a existência de deliberações deste Tribunal de Contas que respondam especificamente ao tema.
[...]”
Desta forma, os autos foram encaminhados à Secex Recursos que elaborou a Instrução Técnica de Consulta 68/2017, com opinamento de mérito sobre a matéria questionada e no mesmo sentido opinou o Ministério Público Especial de Contas, por meio do Parecer
7343/2017.
É o relatório.
2 Fundamentação
Verifico estarem presentes os requisitos de admissibilidade da consulta e a observância de todas as formalidades processuais; quanto ao mérito, acompanho integralmente a Instrução Técnica de Consulta 68/2017, que
transcrevo a seguir:
“[...]
II MÉRITO
Na definição de Celso Antônio Bandeira de Mello, “subsídio é a denominação atribuída à forma remuneratória
de certos cargos, por força da qual a retribuição que lhes
concerne se efetua por meio dos pagamentos mensais
de parcelas únicas, ou seja, indivisas e insuscetíveis de
aditamentos ou acréscimos de qualquer espécie”.

tivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais
e Municipais serão remunerados exclusivamente por
subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo
de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória,
obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e
XI. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Feitas essas considerações, cabe registrar que parte da
matéria (possibilidade de pagamento de décimo terceiro salário a vereadores), objeto dos questionamentos
da presente consulta, já foi analisada por esta Corte de
Contas no Parecer em Consulta nº 02/2011 (Processo TC
2963/2009), cuja cópia sugere-se que seja enviada ao
consulente, nos termos do art. 235, § 3º da Resolução
261/2013 desta Corte de Contas (RITCEES).
Em síntese, o Parecer em Consulta TC 02/2011 (Processo TC 2963/2009) firmou o entendimento pela possibilidade da concessão de décimo terceiro salário aos agentes políticos municipais, desde que haja norma autorizativa votada na legislatura anterior, em atendimento
ao princípio da anterioridade, e, no caso dos Vereadores, a observância aos limites constitucionais referentes
ao total da despesa do Legislativo Municipal e ao subsídio dos Vereadores (art. 29, VI e VII, art. 29-A, caput, e
art. 29-A, §1º, da CR/88) e aos limites impostos pela Lei
101/2000 (art. 20, inc. III, a, combinada com o art. 18 e
com o art. 2º, inc. IV).

[...]

Embora a possibilidade de pagamento de férias com o
respectivo terço constitucional de férias aos agentes
políticos municipais não tenha constituído objeto de
análise do Parecer em Consulta TC 02/2011 (Processo
TC 2963/2009), entendemos que deve ser aplicada a estas verbas a mesma conclusão proferida no Parecer em
Consulta TC 02/2011 (Processo TC 2963/2009) em relação à concessão de décimo terceiro salário aos agentes
políticos municipais, em razão da identidade de fundamentos.

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato ele-

Por sua vez, o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal

A Emenda Constitucional 19/98 instituiu o regime remuneratório do subsídio, fixando-o como obrigatório
para os “detentores de mandato eletivo”, espécie de
agente político que abrange os vereadores, nos termos
do § 4º do art. 39 da CRFB/88, in verbis:
Art. 39

Diário Oficial de Contas
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Federal (STF) no julgamento do RE 650.898/RS, em regime de repercussão geral, veio a confirmar o entendimento adotado por esta Corte de Contas no Parecer em
Consulta nº 02/2011 (Processo TC 2963/2009), em relação à possibilidade de concessão de décimo terceiro salário aos agentes políticos municipais. Além disso, também admitiu a possibilidade de concessão de férias e
terço constitucional de férias aos agentes políticos municipais, conforme exposto a seguir.
Com efeito, o STF sedimentou o entendimento de que
não há incompatibilidade do artigo 39, § 4º da CRFB/88
(regime de subsídio) com o pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias a agentes políticos, inclusive os detentores de mandato eletivo, categoria que abrange os vereadores, desde que tais
benefícios sejam instituídos por lei específica do respectivo Ente Federativo, não sendo possível a concessão automática dos direitos previstos no art. 39, § 3º da
CRFB/88 a tais agentes. Transcreve-se a seguir trecho do
voto vencedor do Ministro Luís Roberto Barroso:
“O regime constitucional de remuneração por subsídio,
inserido na Constituição pela EC nº 19/1998, teve o objetivo de racionalizar a forma de remuneração de algumas
carreiras públicas. Buscou-se simplificar a administração
da folha de pagamento, alterando-se o modelo tradicional, composto pelo vencimento base acrescido de incontáveis vantagens pecuniárias, por uma fórmula de parcela remuneratória única.
A instituição desse regime de parcela única voltou-se,
portanto, à exclusão de ‘penduricalhos’, i.e., rubricas
com os mais diversos nomes, criadas, muitas vezes, para
camuflar aumentos remuneratórios incompatíveis com
a realidade econômica e financeira do Estado. Não se
prescreveu esse modelo para suprimir verbas comparáveis a que qualquer trabalhador percebe.
É evidente que os agentes públicos não podem ter uma
situação melhor do que a de nenhum trabalhador comum. Não devem, contudo, estar condenados a ter uma
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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situação pior. Assim, se todos os trabalhadores têm direito ao terço de férias e décimo terceiro salário, não se
afigura razoável extrair do § 4°, do art. 39 da CF, uma regra para excluir essas verbas dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos.
O regime de subsídio veda, assim, o acréscimo de parcelas na composição do padrão remuneratório mensal
fixado para uma determinada carreira ou cargo público.
Não é, porém, incompatível com o terço constitucional
de férias e com o décimo terceiro salário, pagos em periodicidade anual, sem qualquer adição ao valor mensal da remuneração.
[...]
Penso ser claro, assim, que não há um mandamento
constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro
salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem
mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a
adequação de percepção dessas verbas está inserida no
espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.”
Como se observa da parte final do voto vencedor do Ministro Luís Roberto Barroso, a instituição do direito ao
décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias em prol de agentes políticos insere-se no “espaço
de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”.
Não obstante a doutrina majoritária entenda que a Lei
Orgânica Municipal não é fruto de um Poder Constituinte Derivado Decorrente (apenas reconhece-se como tal
aquele que deriva diretamente do Poder Constituinte
Originário, a exemplo daquele responsável por elaborar
as Constituições dos Estados Membros), a Lei Orgânica
Municipal pode ser considerada equivalente a uma verdadeira Constituição Municipal no âmbito do ordenaDiário Oficial de Contas

mento jurídico municipal, em razão do grau hierárquico que ocupa e da rigidez para alteração de suas normas, conforme escólio de André Ramos Tavares transcrito a seguir:
“Parecem restar poucas dúvidas quanto ao fato de que,
estando a lei orgânica no maior grau hierárquico do ordenamento jurídico municipal, a posição que ocupa
dentro desse subsistema é a verdadeira Constituição do
Município, especialmente à luz do texto da Carta Magna
de 1988, que ampliou a autonomia dos Municípios, estendendo-lhes a classificação de ente federativo.
[...]
O que parece fora de questão é que se pode atribuir à
Lei Orgânica um caráter constitucional, não em função
de instituir uma entidade estatal, mas por ser a norma
maior reguladora da atividade política do município,
mantendo, assim, superioridade hierárquica em relação a todo o restante do ordenamento municipal.”
Dessa forma, a Lei Orgânica Municipal não pode ser
considerada legislação infraconstitucional, nos termos
do voto vencedor do Ministro Luís Roberto Barroso, no
sentido de ser apta à instituição do direito ao décimo
terceiro salário e ao terço constitucional de férias em
prol de agentes políticos municipais, a exemplo dos vereadores.
Por oportuno, a função da Constituição e da Lei Orgânica Municipal é tutelar consensos mínimos, de modo
a viabilizar que sejam postos em prática projetos políticos divergentes. Nesse contexto, a Constituição e a Lei
Orgânica Municipal são os espaços legislativos adequados para se estabelecerem balizas estruturais e interpretativas para modular a instituição concreta de direitos, através da legislação infraconstitucional, conforme
a escolha das maiorias políticas prevalecentes em cada
momento histórico.
Em suma, a Constituição e a Lei Orgânica Municipal, em
regra, não se prestam a instituírem, por si mesmas, diwww.tce.es.gov.br

reitos concretos e pormenorizados, muito menos em
prol de categorias específicas, tais como o direito ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias
em prol de vereadores (categoria de agentes políticos
municipais). Admitir raciocínio contrário significaria subverter a função que a Constituição e a Lei Orgânica Municipal exercem no ordenamento jurídico, pois, devido
à rigidez de suas normas, seriam utilizadas para salvaguardar tais direitos contra a mutabilidade que poderia advir dos projetos políticos divergentes, vigentes em
cada momento.
Nessa esteira, a inserção na Lei Orgânica Municipal de
qualquer previsão no sentido de conceder o direito ao
décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias em prol de qualquer categoria de agentes políticos
municipais, como no caso dos vereadores, deve ser interpretada apenas como uma permissão para a instituição de tais direitos por meio de lei ordinária municipal, não tendo a Lei Orgânica Municipal o condão de
instituí-los por si própria. De qualquer forma, ressalta-se que é desnecessária a inserção desta previsão na Lei
Orgânica Municipal, visto que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 650.898/RS, já entendeu que esta permissão, decorrente da ausência de vedação, é extraída diretamente da Constituição da República de 1988.
Nesse sentido, a Constituição da República de 1988 estabelece que a lei ordinária é o instrumento legislativo
adequado para fixação da remuneração dos cargos do
Legislativo, conferindo a cada Casa do Congresso Nacional apenas a “iniciativa de lei” para tanto, nos termos
dos arts. 51, V, e 52, XIII, senão vejamos:
Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
[...] V – dispor sobre sua organização, funcionamento,
polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos,
empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei
para fixação da respectiva remuneração, observados os
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
[...] XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento,
polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos,
empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei
para fixação da respectiva remuneração, observados os
parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)
Tais dispositivos constitucionais, por dizerem respeito ao modelo do processo legislativo federal, são de
observância obrigatória pelos demais Entes Federativos em razão do princípio da simetria. Assim, Emenda
à Lei Orgânica Municipal não pode ser considerada como instrumento legislativo adequado à instituição de
qualquer verba remuneratória em prol de vereadores,
tais como o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, pois suprimiria a participação do Chefe do Executivo Municipal no processo legislativo, por
meio do poder de veto, em violação ao modelo constitucional de processo legislativo traçado na CRFB/88.
Posto isso, a lei ordinária (legislação infraconstitucional), de iniciativa da Câmara Legislativa Municipal, é o
instrumento legislativo adequado para instituir o direito ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional
de férias em prol dos vereadores, categoria de agentes
políticos municipais, conforme diretriz firmada no voto
vencedor do Ministro Luís Roberto Barroso, proferido
no julgamento do RE 650.898/RS pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Salienta-se que, no tocante aos vereadores (categoria
de agentes políticos), em razão da natureza especial dos
cargos que ocupam, faz-se necessária a edição de lei específica para a instituição do décimo terceiro salário,
das férias e do terço constitucional de férias, não sendo
possível considerar a CLT ou o estatuto municipal dos
Diário Oficial de Contas

servidores públicos para tal finalidade. Esta é a diretriz
firmada no Parecer em Consulta nº 12/2012 (Processo
TC 359/2009) desta Corte de Contas, cujo trecho transcreve-se a seguir:
“[...] O Supremo Tribunal Federal (STF), na Reclamação
n. 6.650, enquadrou o cargo de Secretário de Estado (e
consequentemente os correlatos a ele) na qualidade de
agente político, excluindo-o, portanto, do âmbito de atuação da Súmula Vinculante n. 13, conforme se observa
abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR
EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. INAPLICABILIDADE AO CASO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA.
AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/RN.
OCORRÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. 1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante nº 13,
por se tratar de cargo de natureza política. 2. Existência
de precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN,
rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 12.9.2008. 3. Ocorrência da fumaça do bom direito. 4. Ausência de sentido em relação às alegações externadas pelo agravante
quanto à conduta do prolator da decisão ora agravada.
5. Existência de equívoco lamentável, ante a impossibilidade lógica de uma decisão devidamente assinada por
Ministro desta Casa ter sido enviada, por fac-símile, ao
advogado do reclamante, em data anterior à sua própria
assinatura. 6. Agravo regimental improvido. [grifo nosso]
[...] Ora, isso significa que a natureza dele não se relaciona a do cargo comissionado, sendo esta administrativa e
aquela política, motivo pelo qual não é possível entender que todos os direitos previstos no art. 39, § 3º, da CF,
para os titulares de cargos públicos são estendidos automaticamente aos Secretários Municipais (por correlação aos Secretários de Estado citados na decisão do STF),
mesmo se o regime adotado pela entidade for o celetiswww.tce.es.gov.br

ta. [...] Os agentes políticos não mantêm com o Estado
relação de trabalho de natureza profissional e de caráter não eventual sob o vínculo de dependência, motivo
pelo qual divergem do regime jurídico dos trabalhadores
e dos servidores públicos. [...] Por fim, cumpre destacar
que, em virtude da natureza especial dos cargos em análise, a lei citada deverá ser específica para tratar do assunto, não sendo possível considerar, p. ex., a CLT ou o
estatuto municipal dos servidores públicos para tal finalidade. Isto posto, sugere-se que a presente consulta seja
respondida negativamente, no sentido de que os cargos
de Secretário Municipal e correlatos não tenham o pagamento de décimo terceiro salário e adicional de férias
sem previsão legal específica.”
Ressalta-se ainda que a instituição, por lei específica, de
qualquer verba de natureza remuneratória em prol de
vereadores (categoria de agentes políticos), desde que
compatível com a natureza dos cargos que ocupam, tais
como o décimo terceiro salário e as férias com o respectivo terço constitucional de férias, deverá observar
o princípio da anterioridade, passando a viger a partir
da próxima legislatura em que foi aprovada, assim como ocorre em relação ao subsídio, nos termos do inciso VI do art. 29 da CRFB/88, com redação conferida pela
EC 19/98, e do inciso II do art. 26 da CE-ES/89, in verbis:
Constituição da República de 1988
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada
em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
[...]
VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: (Redação dada
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)
Constituição do Estado do Espírito Santo de 1989
Art. 26 O subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais e dos Vereadores serão fixados, observado o seguinte:
[...]
II - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura, para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, os
critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os
seguintes limites máximos:
Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) entende
que a mens legis da norma constitucional, isto é, sua finalidade, determina que o subsídio dos vereadores (categoria de agentes políticos) seja fixado antes da realização das eleições municipais, momento no qual ainda
se desconhece quem serão os eleitos, e não até o término de uma legislatura para viger na subsequente. Assim,
guarda-se equidistância e imparcialidade na produção
do ato legislativo, evitando-se favorecimentos (em causa própria ou de terceiros) ou perseguições por motivos
políticos. Segue abaixo ementa da decisão do STF e trecho do voto vencedor do Ministro Marco Aurélio Mello:
SUBSÍDIOS - VEREADORES. Longe fica de conflitar com a
Carta da República acórdão em que assentada a insubsistência de ato da Câmara Municipal, formalizado após
a divulgação dos resultados da eleição, no sentido de
redução substancial dos subsídios dos vereadores, afastando o patamar de vinte e cinco por cento do que percebido por deputado estadual e instituindo quantia igual
a quinze vezes o valor do salário mínimo. (RE 213.524/SP,
Rel. Min. Marco Aurélio Mello, Segunda Turma, Julgado
em 19/10/1999, DJ: 11/02/2000)
Trecho do Voto Vencedor do Ministro Marco Aurélio
Mello (Relator)
“[...] a cláusula referente à fixação da remuneração na legislatura em curso visa a colar ao ato equidistância, inDiário Oficial de Contas

dependência, razão pela qual o momento propício estaria no período que antecede ao pleito, já que com este ter-se-ia a ciência dos que viriam a beneficiar-se da
nova fixação. Esse enfoque atende à mens legis da norma constitucional. A razão de ser de fixar-se ao término
da legislatura em curso a nova remuneração está, justamente, em buscar-se a almejada equidistância, obstaculizando-se, assim, procedimento que implique legislar em causa própria ou em prejuízo daqueles de facção
política contrária.”
Como se observa, o princípio da anterioridade, aplicado à fixação do valor do subsídio de vereadores (categoria de agentes políticos), consiste em uma projeção específica do princípio da moralidade, inserto no art. 37,
caput da CRFB/88, com o objetivo de evitar a prevalência de interesses particulares dos detentores de mandato eletivo na fixação do valor das próprias remunerações.
Tendo em vista que o décimo terceiro salário e o terço
constitucional de férias, da mesma forma que o subsídio, constituem verbas de caráter remuneratório (embora com periodicidade anual), a instituição delas, por
meio de lei específica, em prol de agentes políticos,
também deve atrair a incidência do princípio da anterioridade, em razão da mens legis de tal princípio. Incidem no caso as regras de hermenêutica jurídica, segundo as quais: Ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o
mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a mesma
razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).
Quanto à necessidade de que a aprovação da lei, instituidora de verba remuneratória em prol de vereadores, ocorra antes das eleições, e não até o término de
uma legislatura para viger na subsequente, entendemos
que o Supremo Tribunal Federal (STF) promoveu, no supratranscrito julgado (RE 213.524/SP), a aplicação verticalizada e imediata dos Princípios da Administração
Pública da Impessoalidade e da Moralidade, previstos
www.tce.es.gov.br

no art. 37, caput da CRFB/88, por possuírem densidade
normativa suficiente para tanto, independente de previsão legislativa expressa, tal como procedeu com relação à vedação ao nepotismo nos julgamentos da ADC
12/DF, da ADI 3745/GO e do RE 579.951/RN, sob regime de repercussão geral, bem como na edição da Súmula Vinculante nº 13.
Ante o exposto, conclui-se que é possível o pagamento
de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias em prol de vereadores (categoria de agentes políticos), desde que tais benefícios sejam instituídos por
meio de lei ordinária específica, de iniciativa da Câmara
Legislativa Municipal, a qual deverá ser aprovada, antes
do início das eleições, na legislatura anterior àquela em
que ocorrerão os pagamentos, em observância ao princípio da anterioridade, haja vista a natureza remuneratória de tais verbas. Dessa forma, considerando-se que,
no Município de Aracruz, tal lei não tenha sido instituída na legislatura anterior, é incabível o pagamento dessas verbas remuneratórias na atual legislatura (2017 a
2020), ainda que neste período seja editada lei específica instituidora de tais benefícios, a qual só passará a
produzir efeitos a partir da próxima legislatura, com início em 2021.
III CONCLUSÃO
Por todo o exposto, sugere-se o conhecimento da presente consulta, por estarem presentes os requisitos de
admissibilidade.
Quanto ao mérito, conclui-se o seguinte:
No que tange ao primeiro e segundo quesitos da consulta, é possível o pagamento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias em prol de vereadores (categoria de agentes políticos), desde que tais benefícios sejam instituídos por meio de lei ordinária específica, de iniciativa da Câmara Legislativa Municipal,
a qual deverá ser aprovada, antes do início das eleições,
na legislatura anterior àquela em que ocorrerão os pagamentos, em observância ao princípio da anterioriQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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dade, haja vista a natureza remuneratória de tais verbas. Dessa forma, considerando-se que, no Município de
Aracruz, tal lei não tenha sido instituída na legislatura
anterior, é incabível o pagamento dessas verbas remuneratórias na atual legislatura (2017 a 2020), ainda que
neste período seja editada lei específica instituidora de
tais benefícios, a qual só passará a produzir efeitos a
partir da próxima legislatura, com início em 2021;
Por fim, ressalta-se que devem ser observados os limites constitucionais referentes ao total da despesa do Legislativo Municipal e ao subsídio dos Vereadores (art.
29, VI e VII, art. 29-A, caput, e art. 29-A, §1º, da CR/88),
bem como os limites impostos pela Lei Complementar
101/2000 (art. 20, inc. III, a, combinada com o art. 18 e
com o art. 2º, inc. IV), nos termos do Parecer em Consulta nº 02/2011 (Processo TC 2963/2009), cuja cópia sugere-se o envio ao consulente, nos termos do art. 235,
§ 3º da Resolução TC 261/2013 desta Corte de Contas
(RITCEES).
É a nossa manifestação.
Vitória, 17 de novembro de 2017.
[...]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação
da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luciano
Vieira no Parecer 7343/2017, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte Deliberação que submeto à
sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as
razões expostas pelo relator, em conhecer da presente
Consulta, para que no mérito seja respondida de acordo com a Instrução Técnica de Consulta 68/2017, nos seguintes termos:
1 - No que tange ao primeiro e segundo quesitos da conDiário Oficial de Contas

sulta, é possível o pagamento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias em prol de vereadores (categoria de agentes políticos), desde que tais benefícios sejam instituídos por meio de lei ordinária específica, de iniciativa da Câmara Legislativa Municipal,
a qual deverá ser aprovada, antes do início das eleições,
na legislatura anterior àquela em que ocorrerão os pagamentos, em observância ao princípio da anterioridade, haja vista a natureza remuneratória de tais verbas. Dessa forma, considerando-se que, no Município de
Aracruz, tal lei não tenha sido instituída na legislatura
anterior, é incabível o pagamento dessas verbas remuneratórias na atual legislatura, ainda que neste período seja editada lei específica instituidora de tais benefícios, a qual só passará a produzir efeitos a partir da próxima legislatura;
2 - Devem ser observados os limites constitucionais referentes ao total da despesa do Legislativo Municipal e
ao subsídio dos Vereadores (art. 29, VI e VII, art. 29-A,
caput, e art. 29-A, §1º, da CR/88), bem como os limites
impostos pela Lei Complementar 101/2000 (art. 20, inc.
III, a, combinada com o art. 18 e com o art. 2º, inc. IV),
nos termos do Parecer em Consulta nº 02/2011 (Processo TC 2963/2009);
3 - Seja encaminhada ao Consulente cópia do Parecer em
Consulta nº 02/2011 (Processo TC 2963/2009), nos termos do art. 235, § 3º do RITCEES;
4 - Seja encaminhada cópia deste Parecer e do Parecer
em Consulta nº 02/2011 à Promotora de Justiça Elaine
Costa de Lima, em atendimento ao Ofício OF/PGMF/Nº
459/2017.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL
“O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - Só lembrando, exige a necessidade de
legislação, legislação anterior e limites constitucionais.
www.tce.es.gov.br

Já foi, de certa forma, várias vezes mencionado isso aqui.
Em votação. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA - Senhor presidente, neste processo, faço apenas uma retificação em meu voto, sem prejudicar o julgamento realizado. O conselheiro Ranna colocou “há necessidade de legislação anterior”. Há incontroverso. Só faço um adendo que estou entendendo que
a Lei Orgânica... e não haveria necessidade de legislação
específica. A Lei Orgânica seria uma legislação anterior
desde que haja previsão. É o meu voto. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO O entendimento do conselheiro Carlos Ranna é que há
necessidade de legislação. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - Sei. Mas não foi colocado, não é? O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - A Lei Orgânica é uma
legislação. Há necessidade de que haja uma legislação
tratando do tema. Segundo o pressuposto, é o princípio
da anterioridade. Você fará se não houver para a próxima legislatura. Se legislação específica ou se é lei Orgânica, aí depende de cada município. Não me cabe esse grau de interferência. Acho que o conselheiro Carlos
Ranna também não há problema.... O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - Para mim é
que fique claro, senhor presidente. O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Há
possibilidade, algum problema com relação a isso? Nenhum. Então, com o adendo de vossa excelência também dessa possibilidade. Proclamamos, então, na forma
relatada.”
1. PARECER CONSULTA TC-001/2018
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, com o adendo do conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, em conhecer da
presente Consulta, para que no mérito seja respondida
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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de acordo com a Instrução Técnica de Consulta 68/2017,
nos seguintes termos:
1.1 No que tange ao primeiro e segundo quesitos da
consulta, é possível o pagamento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias em prol de vereadores (categoria de agentes políticos), desde que tais
benefícios sejam instituídos por meio de lei ordinária
específica, de iniciativa da Câmara Legislativa Municipal, a qual deverá ser aprovada, antes do início das eleições, na legislatura anterior àquela em que ocorrerão
os pagamentos, em observância ao princípio da anterioridade, haja vista a natureza remuneratória de tais verbas. Dessa forma, considerando-se que, no Município de
Aracruz, tal lei não tenha sido instituída na legislatura
anterior, é incabível o pagamento dessas verbas remuneratórias na atual legislatura, ainda que neste período seja editada lei específica instituidora de tais benefícios, a qual só passará a produzir efeitos a partir da próxima legislatura;
1.2 Devem ser observados os limites constitucionais referentes ao total da despesa do Legislativo Municipal e
ao subsídio dos Vereadores (art. 29, VI e VII, art. 29-A,
caput, e art. 29-A, §1º, da CR/88), bem como os limites
impostos pela Lei Complementar 101/2000 (art. 20, inc.
III, a, combinada com o art. 18 e com o art. 2º, inc. IV),
nos termos do Parecer em Consulta nº 02/2011 (Processo TC 2963/2009);
1.3 Seja encaminhada ao Consulente cópia do Parecer
em Consulta nº 02/2011 (Processo TC 2963/2009), nos
termos do art. 235, § 3º do RITCEES;
1.4 Seja encaminhada cópia deste Parecer e do Parecer
em Consulta nº 02/2011 à Promotora de Justiça Elaine
Costa de Lima, em atendimento ao Ofício OF/PGMF/Nº
459/2017.
1.5. Após os trâmites regimentais, arquivem-se.
3. Data da Sessão: 20/02/2017 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.
Diário Oficial de Contas

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

PARECER/CONSULTA TC-002/2018 – PLENÁRIO

PROCESSO: TC: 6826/2010
CLASSIFICAÇÃO: Consulta

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Pancas
CONSULENTE: Luiz Pedro Schumacher
EMENTA: CONSULTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS – CONHECER – CESSÃO SERVIDOR PUBLICO EFETI-
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VO PARA EXERCER CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL
OU EQUIVALENTES – POSSIBILIDADE DE LEI LOCAL PREVER OPÇÃO ENTRE 1) O SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL; OU 2) REMUNERAÇÃO DO CARGO DE ORIGEM; OU 3) REMUNERAÇÃO DE ORIGEM ACRESCIDA DE
PERCENTUAL DO SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL
– AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Consulta formulada pelo, à época,
Prefeito Municipal de Pancas, Sr. Luiz Pedro Schumacher,
solicitando manifestação desta Corte de Contas com a
seguinte indagação:
“Caso o Município solicite a cessão de um servidor pertencente ao quadro de servidores efetivos do Poder Executivo Estadual ou Federal, sem ônus para o órgão cedente para exercer o Cargo de Secretário Municipal, Procurador Geral ou Chefe de Gabinete, e o servidor opte
pelo salário do seu cargo de origem (efeito). Com base
na legislação vigente, é permitido a concessão de gratificação por exercício de cargo em comissão a este servidor?”
Por meio da Instrução Técnica OT-C n.º 23/2012 (fls.
80/87), a então 8.ª Controladoria Técnica concluiu:
“Desse modo, considerando os preceitos constitucionais
e legais, opina-se para, no mérito, responder ao questionado no sentido de que, inexistindo regulamentação municipal envolvendo a possibilidade de cessão de
servidores entre os Governos da União, de outros Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou dos Municípios, não é possível a cessão de um servidor pertencente ao quadro de servidores efetivos do Poder Executivo
Estadual ou Federal, para exercer cargo público na esfera municipal.
Supondo a existência da referida regulamentação, também não seria possível o pagamento de gratificação
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pelo exercício dos cargos comissionados pela ausência
de previsão legal específica englobando referido pagamento aos servidores cedidos de outro órgão ou entidade dos Governos da União, de outros Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou dos Municípios.

De igual modo, me filio ao entendimento da área técnica
de que existindo disposição legal regulamentando a cessão, deve haver também comando normativo dispondo
acerca do pagamento da gratificação pelo exercício do
cargo em comissão pelo servidor cedido.

Quanto ao cargo de Secretário Municipal, sendo este um
cargo político, é inconstitucional o acréscimo de gratificação pelo exercício de cargo em comissão, por força do
§4º do artigo 39, da Lei Maior.” (negritos e grifos nossos)

Cabe mencionar a título tão somente informativo e
exemplificativo, que o Estado do Espírito Santo, já possui comando legal a esse respeito, dispondo no art. 54
da Lei Complementar nº 46/94 a possibilidade de cessão
de seus servidores, e no art. 9º da Lei Complementar nº
408/2007, a previsão legal para pagamento de gratificação pelo exercício de cargo em comissão por servidor cedido de outros entes. Vejamos, respectivamente:

O Ministério Público de Contas, em Parecer do Procurador Dr. Luciano Vieira às fls. 90 anuiu ao entendimento
técnico.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Primeiramente, verifico estarem presentes os requisitos de admissibilidade da presente Consulta, consoante arts. 95 e 96 da Resolução TC n° 182/2002, vigente à
época de sua interposição, razão pela qual a conheço.
Quanto ao mérito a área técnica desta Corte se posicionou pela possibilidade de cessão de servidor desde que
haja normativo legal regulamentando a matéria, resguardando a observância ao princípio da legalidade que
está adstrito a Administração Pública, entendimento que
igualmente perfilho.
É que, embora seja discricionária a decisão do ente por
autorizar ou não cessão de seu servidor, é necessária
previsão de requisitos formais que devam ser atendidos
para regular a realização da cessão, como: 1) a própria
previsão em lei, prevendo, inclusive, a quem caberá o
ônus de pagamento do servidor cedido, bem como a responsabilidade pelo respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias; 2) a formalização do ato administrativo que poderá ser realizado por convênio ou instrumento congênere; 3) a fixação de prazo de duração
da cessão; 4) a motivação que demonstre a finalidade
específica da cessão respaldada no interesse público e;
5) a autorização máxima do órgão ou entidade cedente.
Diário Oficial de Contas

LEI COMPLEMENTAR 46/94
Art. 54 O servidor público poderá ser cedido aos Governos da União, de outros Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou dos Municípios, desde que sem ônus para o Estado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, prorrogável
a critério do Governador, salvo situações especificadas
em lei.
Parágrafo único. Findo o prazo da cessão, o servidor público retornará ao seu lugar de origem, sob pena de incorrer em abandono de cargo.
LEI COMPLEMENTAR Nº 408 DE 26/7/2007 - DOE
30/7/2007
Art. 9º Fica estendido ao servidor de órgão ou entidade dos Governos da União, de outros Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou dos Municípios, colocado
à disposição de quaisquer dos Poderes do Estado, o direito à percepção da gratificação correspondente a 65%
(sessenta e cinco por cento) do vencimento do cargo em
comissão.
Os Estados e Municípios tem autonomia para dispor sobre os seus estatutos de servidores e regulamentar o assunto objeto desta consulta. Isso decorre do art. 61 § 1º,
II, “c” da Constituição da República, que prevê que é de
iniciativa do Presidente da República as leis que dispowww.tce.es.gov.br

nham sobre “servidores públicos da União e dos Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria”. Por simetria de forma essa iniciativa será do Governador do Estado nos estados e do Prefeito nos municípios, sendo que cada ente público tem
essa competência para legislar sobre os seus servidores.
Como foi já abordado, o Estado do Espírito Sando já possui regulamentação sobre o tema. No tocante aos municípios não há uma regulamentação uniforme, devendo
ser realizada uma análise da lei local ao interpretar a resposta desta consulta.
Sendo a cessão do servidor efetivo para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança, a solução é
simples no aspecto remuneratório, pois dependerá basicamente do que está estabelecido na lei local. Em regra
o servidor opta pela integralidade do cargo em comissão
ou função de confiança ou opta por continuar recebendo
a remuneração do cargo efetivo adicionado de um percentual do cargo em comissão, evidentemente se assim
estabelecer a legislação do ente.
A polêmica surge nos casos em que o servidor cedido irá
desempenhar no ente cessionário (ente que o recebe) o
cargo de Secretário Estadual ou Municipal, cujo estipêndio se dá na forma de subsídio, por se tratar esse caso de
remuneração de agente político, consoante dispõe o art.
39, §4º, da CF:
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo,
os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio
fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Esta Corte de Contas já teve a oportunidade de se manifestar a respeito no Parecer em Consulta 016/2013, respondendo a indagação se um servidor efetivo nomeado
no Cargo de Secretário Municipal, caso faça a opção peQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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lo subsídio, teria direito a receber as vantagens pessoais
quinquênio e decênio, a seguir ementado:
PARECER/CONSULTA TC-016/2013
PROCESSO - TC-7523/2009
INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ASSUNTO - CONSULTA
SERVIDOR EFETIVO - DIREITO À OBTENÇÃO DE VANTAGENS DO QUINQUÊNIO E DECÊNIO - IMPOSSIBILIDADE
DE SE CUMULAR O SUBSÍDIO DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL COM AS VANTAGENS DO CARGO EFETIVO.
(...)
CONCLUSÃO Por todo o exposto, sugere-se o conhecimento da presente consulta, por estarem presentes os
requisitos de admissibilidade. Quanto ao mérito, conclui-se nos seguintes termos: caso o servidor efetivo seja nomeado para o cargo de Secretário Municipal e opte pelo subsídio do cargo que assumiu, estando tal possibilidade prevista no Estatuto dos Servidores locais,
não será possível acrescer à referida remuneração valores recebidos a título de gratificações ou adicionais,
conforme expressa previsão do artigo 39, parágrafo 4º,
da Constituição Federal”.
Deste modo, verifica-se da consulta mencionada que o
tema submetido à apreciação desta Corte se deu sobre
a impossibilidade de servidor efetivo, nomeado no cargo
de Secretário Municipal, receber subsídio cumulado com
as vantagens (gratificações e/ou adicionais) do cargo efetivo, assim se pronunciando:
[...] o acréscimo de tais vantagens, tais como, qüinqüênios [sic] e decênios, caso o servidor efetivo faça a opção por subsídio, está expressamente vedada [sic] [...].
Excetuam-se apenas as verbas de natureza indenizatória, tais como, ajuda de custo, diárias [...] e ainda, as garantias constitucionais, tais como, serviços extraordinários, adicional noturno, um terço de férias e outros, que,
Diário Oficial de Contas

nos termos do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, são
também aplicáveis [...]. Ressalta-se, contudo, que mesmo em relação às exceções referenciadas, não é pacífica
a sua aplicação em relação aos agentes políticos, tais como, os Secretários Municipais.
Da resposta a consulta resta claro que optando o servidor pelo subsídio de Secretário Estadual ou Municipal,
não poderia acrescer as vantagens pessoais que compõem a remuneração do cargo efetivo, pois o comando
inserto no art. 39, §4º, da CF veda o acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação
ou outra espécie remuneratória.
Outra conclusão que ressai do Parecer Consulta TC016/2013 é que o servidor efetivo cedido para ocupar
o cargo de Secretário Municipal teria basicamente o direito de optar entre a remuneração do cargo efetivo e o
subsídio de Secretário, e isto é incontroverso.
Em suma, no atual entendimento desta Corte de Contas
o servidor efetivo cedido para ocupar cargo em comissão
ou função de confiança, poderá optar entre a remuneração cargo em comissão, ou do cargo efetivo acrescido de
percentual do cargo em comissão, conforme estiver estabelecido na lei local, e sendo secretário municipal ou
estadual poderá tão somente optar entre a remuneração
do cargo efetivo ou o subsídio do agente político.
Entendo que o puro e simples direito de opção entre
continuar recebendo a remuneração do cargo efetivo
ou de receber integralmente o subsídio do agente político não gera maiores problemas, quando o servidor percebe remuneração inferior ao subsídio.
No entanto, caso um servidor receba no seu cargo efetivo remuneração maior que o subsídio de Secretário Estadual ou Municipal exerceria funções de maior responsabilidade percebendo a mesma remuneração de seu cargo efetivo, visto que não haveria sentido para optar pelo subsídio do agente político que é inferior para exercer um cargo de maior responsabilidade, inclusive com a
possibilidade de ser ordenador de despesas. Aplicando
www.tce.es.gov.br

o entendimento desta Corte de Contas, neste caso, não
haveria qualquer incentivo aos servidores para assumirem a função dos mencionados agentes políticos.
Há um contrassenso na prática, nessa situação mencionada, pois se o servidor efetivo é designado para função de confiança ou nomeado para cargo comissionado,
pode optar pela remuneração deste ou do cargo efetivo
acrescido de percentual do cargo comissionado, conforme dispuser a legislação.
Diferentemente, caso o servidor efetivo seja nomeado
para ocupar o cargo de Secretário Municipal apenas deverá optar pela remuneração do cargo efetivo ou subsídio do agente político.
O contrassenso é que se comparamos a situação de dois
servidores efetivos que ocupam mesmo cargo efetivo,
que auferem remuneração idêntica superior ao do agente político, se um for nomeado para o cargo em comissão e outro para Secretário Municipal ou Estadual, o que
ocupa cargo comissionado, inferior hierarquicamente ao
agente político perceberá remuneração maior que o servidor que estará exercendo função de maior responsabilidade.
Na dicção do artigo 39, § 4º, da Constituição da República os Ministros de Estado e Secretários Estaduais e Municipais devem ser remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, sem qualquer acréscimo
de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, de aplicação obrigatória pelos entes federados não podendo ser
admitida outra forma de remuneração que não seja o
sistema de subsídio.
Entretanto, o fato de não poder ser estabelecido outra
forma de remuneração que não o subsídio não impede
que o servidor público efetivo que ocupe o cargo de Secretário Estadual ou Municipal possa fazer a opção entre a remuneração do cargo efetivo e do agente político,
sendo que se optar por este será obrigatoriamente remunerado por subsídio.
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Esse direito de opção a Carta Maior estabeleceu expressamente na hipótese de servidor público da administração direta, autárquica e fundacional investido no mandato de Prefeito, em que é facultado optar pela remuneração do Cargo, emprego ou função e o subsídio do agente
político, nos termos art. 38, II, in verbis:

mais casos a legislação poderá dispor conforme a competência de cada ente para legislar sobre o direito local,
observando evidentemente as normas e princípios constitucionais.

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo,
aplicam-se as seguintes disposições:    (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Para elucidação da presente consulta cabe trazer ao debate a norma inserta no artigo 39 § 1º da Carta Magna
que dispõe que o sistema remuneratório dos servidores
públicos deve observar a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade e as peculiaridades do cargo,
que, por oportuno, transcreve-se:

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar
pela sua remuneração;

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais
componentes do sistema remuneratório observará: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Da mesma forma estipulou o direito de opção no artigo
56 § 3º para deputados e senadores quando investidos
nos Cargos de Ministro de Estado e Secretário de Estado,
do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura da Capital
ou chefe de missão diplomática poderem optar pela remuneração do mandato, litteris:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador
de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal,
de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão
diplomática temporária;
§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá optar pela remuneração do mandato
A Constituição da República ao dispor sobre o direito de
opção entre a remuneração do servidor e o subsídio de
prefeito municipal, ou da remuneração do mandato e o
subsídio de Ministro ou Secretário de Estado nas citadas
hipóteses, quis estabelecer esses limites, ao contrário de
situações que se mantém silente, permitindo que norma
infraconstitucional possa dispor de outras formas de opção remuneratória.
Assim nas hipóteses mencionadas, obrigatoriamente,
deve ser efetivada a escolha entre as duas opções que
a Constituição Federal taxativamente prescreve, nos deDiário Oficial de Contas

II - os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III - as peculiaridades dos cargos.
Da redação do citado dispositivo conclui-se que o servidor público deve auferir sua remuneração de acordo
com as suas atribuições e funções desempenhadas, de
forma proporcional ao grau de responsabilidade, de forma que investido em cargo em comissão ou função de
confiança possa auferir além de sua remuneração, a retribuição pelo desempenho das atribuições e responsabilidade das funções de direção e chefia.
Desta forma, a interpretação de que o servidor público
investido na função de Secretário de Estado ou Municipal possa perceber apenas a remuneração do cargo efetivo sem retribuição pelo desempenho da função, na hipótese de subsídio menor que a remuneração do servidor efetivo, contraria o disposto no § 1º do art. 39 da
Carta Maior .
Releva destacar também o confronto com o previsto
no artigo 37 inciso V da Constituição Federal que busca prestigiar o servidor público efetivo ao dispor que as
www.tce.es.gov.br

funções de confiança devem ser exclusivamente por eles
exercidas, bem como os cargos em comissão, em condições e percentuais mínimos previstos em lei, para o desempenho das atribuições de direção, chefia e assessoramento:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:                          (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
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;  
O servidor público efetivo ao assumir o exercício das funções de confiança ou do cargo em comissão há acréscimo de responsabilidade, trabalho, carga horária e seria
um desestímulo ao servidor desempenhar tais funções
auferindo apenas a remuneração do cargo efetivo, sem a
devida contraprestação.
Se por um lado o artigo 37, V Constituição Federal busca
prestigiar o servidor público efetivo para o desempenho
das funções de confiança e cargo comissionado, estabelecendo inclusive no artigo 39 § 1º que o sistema remuneratório deve observar a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade e as peculiaridades do cargo, por outro, a interpretação literal do artigo 39 § 4º. de
que o subsídio em parcela única não poderia ser acrescido da retribuição pelo desempenho da função vai de encontro às citadas normas constitucionais.
Estamos diante de um conflito aparente de normas constitucionais, que face ao princípio da unicidade da Constituição Federal deve se buscar uma interpretação harmônica e sistemática que mais se aproxima ao sentido do
texto constitucional, visto que conforme bem assinalou
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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o Ministro Eros Graus “não se interpreta a Constituição
em tiras, aos pedaços, mas sim na sua totalidade. Uma
porção dela não prevalece sobre outra quando a interpretamos. A lógica da Constituição é incindível”.
Nesse sentido, a interpretação do artigo 39 § 4º que mais
se harmoniza com as demais normas constitucionais é
no sentido de que o comando inserto no dispositivo
quando estabelece que a remuneração deverá ser exclusivamente por subsídio está apenas determinando que
não pode ser estabelecida outra forma de remuneração
aos agentes políticos nele mencionados, e que não poderá ter acréscimos (salvo parcelas indenizatórias e outras, como é o caso do décimo terceiro subsídio e terço
constitucional de férias que a jurisprudência recente do
STF admitiu).
Entretanto, não impede que o subsídio seja base de cálculo para acréscimo à remuneração do servidor efetivo
nomeado para ocupar o cargo de Secretário Estadual ou
Municipal, em caso de optar pela remuneração do cargo
efetivo acrescido de percentual do subsídio de Secretário Municipal.
Importante ressaltar que neste caso, seria acrescido à
remuneração do servidor um percentual do subsídio do
Secretário Municipal ou Estadual, o contrário não seria
admitido pois se estaria promovendo acréscimo ao subsídio do agente político, o que é vedado pela Constituição da República.
O subsídio do Secretário de Estado e Municípios deve
ser fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa e
Câmaras Municipais, respectivamente, que em regra não
dispõem sobre a hipótese do servidor efetivo que ocupe
a referida função, visto que o sistema remuneratório do
servidor está previsto em lei específica, de iniciativa do
chefe do poder executivo.
Desta forma, a lei de iniciativa do chefe do poder executivo poderá dispor sobre a possibilidade do servidor efetivo que ocupe o cargo de Secretário Estadual ou Municipal optar pelo subsídio dos referidos agentes políticos ou
Diário Oficial de Contas

da remuneração do cargo efetivo acrescido de percentual sobre o subsídio do agente político.
Entendo que tais disposições legislativas são possíveis
visto que a Constituição da República proíbe acréscimos
ao subsídio, mas não veda que seja base de cálculo de
gratificação a ser acrescida a remuneração do servidor
pelo exercício do cargo de Secretário Estadual ou Municipal, conforme, em regra, prevê as legislações estaduais e municipais na hipótese de ocuparem cargo em comissão.
Também não há coerência em um servidor ocupar um
cargo de maior responsabilidade e permanecer auferindo a mesma remuneração do cargo efetivo, situação que
como visto, contraria o disposto no artigo 39 § 1º que
prescreve que a remuneração deve ser fixada de acordo
com a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade e as peculiaridades do cargo.
Impende consignar que o assunto não foi enfrentado
de maneira específica pelo Supremo Tribunal Federal,
no entanto, de maneira reflexa já admitiu que o subsídio não é incompatível com o décimo terceiro salário e o
terço constitucional de férias. Também é permitido aos
magistrados o recebimento de gratificação mensal de juízes eleitorais correspondente a 18% do subsídio do Juiz
Federal, nos termos do artigo 2º da Lei 8350/1991, bem
como pelo exercício de outro cargo com Presidente de
Tribunais, dentre outros.
Importante ressaltar que nas hipóteses mencionadas há
um acréscimo remuneratório objetivando a contraprestação seja pelo acúmulo de funções ou pelo desempenho de função de maior responsabilidade, o que não é
vedado.
Na hipótese do servidor efetivo que ocupa o cargo de Secretário Municipal ou Estadual ele estará exercendo novo cargo, atuando em novas funções de maior responsabilidade, e o recebimento de eventual gratificação a
ser acrescida a sua remuneração é em contraprestação
pelo exercício dessas funções. Isso não atenta contra a
www.tce.es.gov.br

moralidade, pois é temporária, não permite agregação
e incorporação permanente, bem como não impacta a
previdência social por este fato e por incidir contribuição
previdenciária apenas sobre o vencimento do cargo efetivo e vantagens permanentes.
Finalmente, cabe registrar que a União já tem adotado
esse posicionamento, para os servidores efetivos que
ocupam o cargo de Ministro de Estado, conforme se extrai da Nota Técnica 183/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/
MP do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão,
que assim conclui:
6. Assim, mantida a aplicação do teto remuneratório
constitucional, com sustentação no Parecer SGGS/AGU
SUBST Nº 2/2010, de 2010, sobre a remuneração de Ministro de Estado, entende esta Secretaria de Gestão Pública:
a) Que o Ministro poderá optar pela percepção exclusiva do subsídio;
b) Que poderá optar pela remuneração ou salário do cargo/emprego de origem; ou
c) Que poderá optar pela remuneração/salário, acrescida de 60% do subsídio de Ministro.
A referida norma teve como fundamento o Parecer da
Advocacia Geral da União SGCS/AGU SUBST. nº 2/2010,
de 2010, que cujo teor transcreve-se, por oportuno:
49. Ante o exposto, ressalvada posição contrária à aplicação analógica do art. 2º da Lei nº 11.526, de 2007, entendo ser cabível, salvo quanto à opção remuneratória,
disposta no art. 2º, inciso I, acolho as conclusões do Parecer nº 83/2010/DECOR/CGU/AGU, no sentido de que:
I – o servidor ou empregado público efetivo tem o direito
de optar pela remuneração do cargo de origem em detrimento da remuneração do cargo de Ministro de Estado,
nos termos do art. 3º da Lei nº 8.162, de 1991;
II – recusada a remuneração específica para o cargo de
Ministro de Estado e feita a opção pela remuneração do
cargo ou emprego efetivo, o servidor assegura todos os
Quarta-feira, 2 de maio de 2018

13

ATOS DO PLENÁRIO

direitos previstos em seus sistema remuneratório, inclusive a retribuição pelo exercício de função de direção ou
cargo em comissão.
III – adotando a posição de que o cargo de Ministro de
Estado constitui um cargo em comissão, é possível o servidor ou empregado público efetivo acumular a remuneração de seu cargo de origem com retribuição adicional
pelo exercício do cargo de Ministro de Estado, desde que
haja previsão legal expressa; e
IV – a retribuição adicional pelo exercício do cargo de Ministro de Estado para o servidor ou empregado público
que optar pela remuneração de cargo efetivo não ofende o disposto no § 4º do art. 39 da Constituição Federal,
pois que é afastada a adoção do sistema remuneratório
específico de Ministro de Estado.
5. Ademais, apesar de entender ser cabível a aplicação
por analogia no caso presente, acolho, também, a sugestão do Parecer nº 83/2010/DECOR/CGU/AGU de, prestigiando o princípio da segurança jurídica, encaminhar,
para análise do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, proposta legislativa para resolver, em definitivo, a questão em referência, incluindo ao art. 2º da Lei nº
11.526, de 2007, o seguinte § 4º:
“Aplica-se o disposto nos incisos II e III do caput e o §
2ºao servidor ocupante de cargo efetivo, ao militar ou
ao empregado permanente de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal investido no cargo de Ministro de Estado, que opte
pelo sistema remuneratório do cargo efetivo ou emprego permanente.”
O Parecer da Advocacia Geral da União SGCS/AGU SUBST.
nº 2/2010, em suma concluiu pela possibilidade do Ministro de Estado optar pelo regime remuneratório previsto no artigo 2º. da Lei 11.526 de 2007, exceto o inciso I que é incompatível com o sistema de subsídios, que
assim prescreve:
Art. 2o O servidor ocupante de cargo efetivo, o militar
Diário Oficial de Contas

ou o empregado permanente de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal investido nos cargos a que se refere o art. 1o desta
Lei poderá optar por uma das remunerações a seguir discriminadas: (Redação dada pela Lei nº 12.094, de 2009)
I - [...]
II - a diferença entre a remuneração do cargo em comissão e a remuneração do cargo efetivo, do posto ou graduação, ou do emprego; ou  (Redação dada pela Lei nº
12.094, de 2009)
III - a remuneração do cargo efetivo, do posto ou graduação, ou do emprego, acrescida do percentual de 60%
(sessenta por cento) do respectivo cargo em comissão.
Desta forma, o Parecer em comento ao entender pela
aplicabilidade da citada norma aos Ministros de Estado,
concluiu que o servidor efetivo investido na referida função poderá optar pela remuneração do cargo efetivo, do
posto ou graduação, ou de emprego, acrescida do percentual de 60% (sessenta por cento ) do respectivo cargo, entendendo que esta opção não viola o disposto no §
4º do art. 39 da Constituição Federal.
A justificativa para a aplicação analógica da citada norma
aos Ministros de Estado é extraída do seguinte fragmento do Parecer elucidativo da Advocacia Geral da União:
45. Aqui, contudo, poder-se-ia alegar que não seria o
cargo de Ministro de Estado em comissão, mas político e, por isso, não seria passível de aplicação analógica o disposto no artigo 2º. da Lei nº 11.526, de 2007,
que trata da ocupação por servidores de cargo em comissão. Todavia, entendo que, embora o Ministro de Estado esteja dentre as espécies de agentes públicos, classificado como agente político, os “agentes políticos são
– conforme lição e Hely Lopes Meirelles – os componentes do Governo nos seus primeiros escalões, investidos
em cargos, funções, mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício
de atribuições constitucionais (sem grifo ou no original)
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(in “Direito Administrativo Brasileiro, 24ª edição, Malheiros Editores, São Paulo, 1999, página 71). Ou seja, embora o Ministro de Estado seja um agente político, ele
não se encontra entre aqueles agentes políticos com investidura política decorrente de eleição, mas com investidura em comissão, caracterizada por sua natureza transitória para ocupação de cargo por pessoa de confiança da autoridade competente para preenche-lo, o qual
também poderá exonerá-lo ad nutum, isto é, a qualquer
tempo e independentemente de justificativa. Além disso,
cabe lembrar que o art. 7, inciso V, da Constituição Federal, estabelece que os cargos em comissão “destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”, e além disso, que o cargo de Ministro de Estado
é eminentemente de direção e chefia, conforme prevê
a própria Lei Maior no parágrafo único, inciso I, do art.
87, ao dispor sobre as suas competências, tendo, portanto, independentemente da denominação dada ao cargo
de Ministro de Estado (cargo de natureza especial, cargo
político etc.) a natureza jurídica de cargo em comissão.
Importante ressaltar que embora a AGU tenha entendimento pela aplicação analógica aos Ministros de Estado
da norma prevista no artigo 2º da Lei 11.526 de 2007, sugeriu o encaminhamento de proposta legislativa, no sentido de prever expressamente a aplicabilidade do mencionado dispositivo ao servidor ocupante de cargo efetivo, ao militar ou ao empregado permanente de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, dos Municípios
ou do Distrito Federal investido no cargo de Ministro de
Estado.
No caso do Estado do Espirito Santo e dos Municípios
poderá ser utilizado por analogia aos servidores e empregados públicos ocupantes de cargo de Secretário Estadual ou Municipal o disposto na Lei local para servidores efetivos ou empregados públicos ocupantes de cargo
em comissão. Entretanto, é recomendável que ajustem
a legislação para que se estabeleçam regras específicas
no contexto remuneratório dos empregados e servidoQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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res públicos que passem a ocupar cargos de Secretários
Estadual ou Municipais ou equivalentes.

Percepção exclusiva do subsídio de Secretário Estadual
ou Municipal; ou

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Entendo, desta forma, que há possibilidade de prever a
legislação local sobre o direito de servidor ou empregado público ocupante do cargo de Secretário Municipal
ou Estadual perceber retribuição pecuniária pelo exercício dessa função, seja em forma de gratificação estabelecida em percentual sobre o subsídio de Secretário ou
um valor fixado a ser acrescido a remuneração do servidor, que evidentemente deve ser inferior ao subsídio do
Secretário.

Remuneração ou salário do cargo/emprego de origem;
ou

VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO PRESIDENTE
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:

No tocante ao Parecer em Consulta 016/2013 apreciada
anteriormente por esta Corte de Contas, não é incompatível com a presente, esta apenas é mais ampla pois
prevê a possibilidade da remuneração do servidor poder
ser acrescida de gratificação estabelecida em percentual sobre o subsídio de Secretário ou um valor fixado a ser
acrescido a remuneração do servidor, mas, não se admite o contrário, ou seja, é vedado que seja acrescido gratificação ao subsídio do agente político.
Finalmente, importante ressaltar a necessidade de sempre ser observado o teto constitucional remuneratório
previsto no inciso XI do artigo 37, da Constituição Federal.
Ante o exposto, divergindo do entendimento da área
técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto a apreciação
deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas reunidos em sessão
plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
Conhecer da presente Consulta;
No mérito, responder à Consulta no sentido de que:
Havendo previsão legal, o servidor público ou empregado público que passar a exercer o cargo de Secretário Municipal ou Estadual, ou equiparado a estes poderá optar pela:
Diário Oficial de Contas

2.1.3 Remuneração/salário de origem, acrescida de percentual do subsídio ou de valor fixo, caso na lei local exista essa possibilidade para servidor ou empregado público que ocupem cargo em comissão, aplicando-se analogicamente aos que ocuparem cargos de Secretário Estadual ou Municipal, ressaltando que o referido percentual ou valor fixo deve ser inferior ao subsídio de Secretário
Estadual ou Municipal.
2.2 No tocante à decisão discricionária do ente de autorizar ou não cessão de seu servidor, são necessários:
2.2.1 Previsão em lei, dispondo inclusive, a quem caberá o ônus de pagamento do servidor cedido, bem como a
responsabilidade pelo respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias;
2.2.2 A formalização do ato administrativo que poderá
ser realizado por convênio ou instrumento congênere;
2.2.3 A fixação de prazo de duração da cessão;
2.2.4 A motivação que demonstre a finalidade específica
da cessão respaldada no interesse público e;
2.2.5 A autorização máxima do órgão ou entidade cedente.
2.2.6 Existindo disposição legal regulamentando a cessão, deve haver também comando normativo dispondo
acerca do pagamento da gratificação pelo exercício do
cargo em comissão pelo servidor cedido.
2.3 RECOMENDAR ao Estado do Espírito Santo e aos Municípios que, por lei local, estabeleçam regras específicas
no contexto remuneratório dos empregados e servidores públicos que passem a ocupar cargos de Secretários
Estadual ou Municipal ou equivalentes.
Dar ciência ao interessado;
4. Após os trâmites regimentais, arquivem-se.
www.tce.es.gov.br

Conselheiro Relator

Tratam os autos de consulta formulada pelo Sr. Luiz Pedro Schumacher, Prefeito Municipal de Pancas, solicitando orientações sobre os seguintes questionamentos:
“Caso o Município solicite a cessão de um servidor pertencente ao quadro de servidores efetivos do Poder Executivo Estadual ou Federal, sem ônus para o órgão cedente para exercer o Cargo de Secretário Municipal, Procurador Geral ou Chefe de Gabinete, e o servidor opte
pelo salário do seu cargo de origem (efeito). Com base
na legislação vigente, é permitido a concessão de gratificação por exercício de cargo em comissão a este servidor?”
Dispensado o relatório, passo a análise do caso:
Acompanho o brilhante voto do excelentíssimo conselheiro relator, com todas suas motivações, trazendo como única divergência a retirada do item 2.2.4, que trata da decisão discricionária do ente de autorizar ou não
a cessão de seu servidor, sendo necessária a motivação
que demonstre a finalidade específica da cessão respaldada no interesse público.
Ocorre que, vossa excelência traz como exigência da cessão a motivação do ato, sem, contudo, trazer a fundamentação para tal exigência, observado que a motivação
sempre é levada a termo pelo cessionário, não cabendo
ao ente cedente a posição de rejeitar motivando ou simplesmente aquiescer.
Sendo assim, proponho a simples retirada do item mencionado, uma vez que a cessão tratada nos autos é a disposta no art. 93, inciso I da Lei 8112/90, para ocupação
de cargo em comissão ou função de confiança, e conforme dispõe a Carta Magna em seu artigo 37, inciso II
os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração.
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Ante o exposto, divergindo em partes do entendimento do excelentíssimo conselheiro relator, VOTO pela simples retirada do item mencionado, recomendando-se os
demais.
Assim sendo, submeto ao plenário a seguinte proposta
de deliberação:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas reunidos em sessão
plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1. Conhecer da presente Consulta;
No mérito, responder à Consulta no sentido de que:
Havendo previsão legal, o servidor público ou empregado público que passar a exercer o cargo de Secretário Municipal ou Estadual, ou equiparado a estes poderá optar pela:
Percepção exclusiva do subsídio de Secretário Estadual
ou Municipal; ou
Remuneração ou salário do cargo/emprego de origem;
ou
2.1.3 Remuneração/salário de origem, acrescida de percentual do subsídio ou de valor fixo, caso na lei local exista essa possibilidade para servidor ou empregado público que ocupem cargo em comissão, aplicando-se analogicamente aos que ocuparem cargos de Secretário Estadual ou Municipal, ressaltando que o referido percentual ou valor fixo deve ser inferior ao subsídio de Secretário
Estadual ou Municipal.
2.2 No tocante à decisão discricionária do ente de autorizar ou não cessão de seu servidor, são necessários:
2.2.1 Previsão em lei, dispondo inclusive, a quem caberá o ônus de pagamento do servidor cedido, bem como a
responsabilidade pelo respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias;
2.2.2 A formalização do ato administrativo que poderá
ser realizado por convênio ou instrumento congênere;
2.2.3 A fixação de prazo de duração da cessão;
Diário Oficial de Contas

2.2.4 A autorização máxima do órgão ou entidade cedente.
2.2.5 Existindo disposição legal regulamentando a cessão, deve haver também comando normativo dispondo
acerca do pagamento da gratificação pelo exercício do
cargo em comissão pelo servidor cedido.
2.3 RECOMENDAR ao Estado do Espírito Santo e aos Municípios que, por lei local, estabeleçam regras específicas
no contexto remuneratório dos empregados e servidores públicos que passem a ocupar cargos de Secretários
Estadual ou Municipal ou equivalentes.
Dar ciência ao interessado;
4. Após os trâmites regimentais, arquivem-se.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente
VOTO REFORMULADO DO EXMO. SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Consulta formulada pelo, à época,
Prefeito Municipal de Pancas, Sr. Luiz Pedro Schumacher,
solicitando manifestação desta Corte de Contas com a
seguinte indagação:
“Caso o Município solicite a cessão de um servidor pertencente ao quadro de servidores efetivos do Poder Executivo Estadual ou Federal, sem ônus para o órgão cedente para exercer o Cargo de Secretário Municipal, Procurador Geral ou Chefe de Gabinete, e o servidor opte
pelo salário do seu cargo de origem (efeito). Com base
na legislação vigente, é permitido a concessão de gratificação por exercício de cargo em comissão a este servidor?”
Por meio da Instrução Técnica OT-C n.º 23/2012 (fls.
80/87), a então 8.ª Controladoria Técnica concluiu:
“Desse modo, considerando os preceitos constitucionais
e legais, opina-se para, no mérito, responder ao questionado no sentido de que, inexistindo regulamentawww.tce.es.gov.br

ção municipal envolvendo a possibilidade de cessão de
servidores entre os Governos da União, de outros Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou dos Municípios, não é possível a cessão de um servidor pertencente ao quadro de servidores efetivos do Poder Executivo
Estadual ou Federal, para exercer cargo público na esfera municipal.
Supondo a existência da referida regulamentação, também não seria possível o pagamento de gratificação pelo exercício dos cargos comissionados pela ausência
de previsão legal específica englobando referido pagamento aos servidores cedidos de outro órgão ou entidade dos Governos da União, de outros Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Quanto ao cargo de Secretário Municipal, sendo este um
cargo político, é inconstitucional o acréscimo de gratificação pelo exercício de cargo em comissão, por força do
§4º do artigo 39, da Lei Maior.” (negritos e grifos nossos)
O Ministério Público de Contas, em Parecer do Procurador Dr. Luciano Vieira às fls. 90 anuiu ao entendimento
técnico.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Primeiramente, verifico estarem presentes os requisitos de admissibilidade da presente Consulta, consoante arts. 95 e 96 da Resolução TC n° 182/2002, vigente à
época de sua interposição, razão pela qual a conheço.
Quanto ao mérito a área técnica desta Corte se posicionou pela possibilidade de cessão de servidor desde que
haja normativo legal regulamentando a matéria, resguardando a observância ao princípio da legalidade que
está adstrito a Administração Pública, entendimento que
igualmente perfilho.
É que, embora seja discricionária a decisão do ente por
autorizar ou não cessão de seu servidor, é necessária
previsão de requisitos formais que devam ser atendidos para regular a realização da cessão, como: 1) a próQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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pria previsão em lei, prevendo, inclusive, a quem caberá o ônus de pagamento do servidor cedido, bem como a
responsabilidade pelo respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias; 2) a formalização do ato administrativo que poderá ser realizado por convênio ou
instrumento congênere; 3) a fixação de prazo de duração da cessão; 4) a autorização máxima do órgão ou entidade cedente.
De igual modo, me filio ao entendimento da área técnica
de que existindo disposição legal regulamentando a cessão, deve haver também comando normativo dispondo
acerca do pagamento da gratificação pelo exercício do
cargo em comissão pelo servidor cedido.
Cabe mencionar a título tão somente informativo e
exemplificativo, que o Estado do Espírito Santo, já possui comando legal a esse respeito, dispondo no art. 54
da Lei Complementar nº 46/94 a possibilidade de cessão
de seus servidores, e no art. 9º da Lei Complementar nº
408/2007, a previsão legal para pagamento de gratificação pelo exercício de cargo em comissão por servidor cedido de outros entes. Vejamos, respectivamente:
LEI COMPLEMENTAR 46/94
Art. 54 O servidor público poderá ser cedido aos Governos da União, de outros Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou dos Municípios, desde que sem ônus para o Estado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, prorrogável
a critério do Governador, salvo situações especificadas
em lei.
Parágrafo único. Findo o prazo da cessão, o servidor público retornará ao seu lugar de origem, sob pena de incorrer em abandono de cargo.
LEI COMPLEMENTAR Nº 408 DE 26/7/2007 - DOE
30/7/2007
Art. 9º Fica estendido ao servidor de órgão ou entidade dos Governos da União, de outros Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou dos Municípios, colocado à
disposição de quaisquer dos Poderes do Estado, o direito
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à percepção da gratificação correspondente a 65% (sessenta e cinco por cento) do vencimento do cargo em comissão.
Os Estados e Municípios tem autonomia para dispor sobre os seus estatutos de servidores e regulamentar o assunto objeto desta consulta. Isso decorre do art. 61 § 1º,
II, “c” da Constituição da República, que prevê que é de
iniciativa do Presidente da República as leis que disponham sobre “servidores públicos da União e dos Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria”. Por simetria de forma essa iniciativa será do Governador do Estado nos estados e do Prefeito nos municípios, sendo que cada ente público tem
essa competência para legislar sobre os seus servidores.
Como foi já abordado, o Estado do Espírito Sando já possui regulamentação sobre o tema. No tocante aos municípios não há uma regulamentação uniforme, devendo
ser realizada uma análise da lei local ao interpretar a resposta desta consulta.
Sendo a cessão do servidor efetivo para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança, a solução é
simples no aspecto remuneratório, pois dependerá basicamente do que está estabelecido na lei local. Em regra
o servidor opta pela integralidade do cargo em comissão
ou função de confiança ou opta por continuar recebendo
a remuneração do cargo efetivo adicionado de um percentual do cargo em comissão, evidentemente se assim
estabelecer a legislação do ente.
A polêmica surge nos casos em que o servidor cedido irá
desempenhar no ente cessionário (ente que o recebe) o
cargo de Secretário Estadual ou Municipal, cujo estipêndio se dá na forma de subsídio, por se tratar esse caso de
remuneração de agente político, consoante dispõe o art.
39, §4º, da CF:
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo,
os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio
fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualwww.tce.es.gov.br

quer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Esta Corte de Contas já teve a oportunidade de se manifestar a respeito no Parecer em Consulta 016/2013, respondendo a indagação se um servidor efetivo nomeado
no Cargo de Secretário Municipal, caso faça a opção pelo subsídio, teria direito a receber as vantagens pessoais
quinquênio e decênio, a seguir ementado:
PARECER/CONSULTA TC-016/2013
PROCESSO - TC-7523/2009
INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ASSUNTO - CONSULTA
SERVIDOR EFETIVO - DIREITO À OBTENÇÃO DE VANTAGENS DO QUINQUÊNIO E DECÊNIO - IMPOSSIBILIDADE
DE SE CUMULAR O SUBSÍDIO DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL COM AS VANTAGENS DO CARGO EFETIVO.
(...)CONCLUSÃO Por todo o exposto, sugere-se o conhecimento da presente consulta, por estarem presentes os
requisitos de admissibilidade. Quanto ao mérito, conclui-se nos seguintes termos: caso o servidor efetivo seja nomeado para o cargo de Secretário Municipal e opte pelo subsídio do cargo que assumiu, estando tal possibilidade prevista no Estatuto dos Servidores locais,
não será possível acrescer à referida remuneração valores recebidos a título de gratificações ou adicionais,
conforme expressa previsão do artigo 39, parágrafo 4º,
da Constituição Federal”.
Deste modo, verifica-se da consulta mencionada que o
tema submetido à apreciação desta Corte se deu sobre
a impossibilidade de servidor efetivo, nomeado no cargo
de Secretário Municipal, receber subsídio cumulado com
as vantagens (gratificações e/ou adicionais) do cargo efetivo, assim se pronunciando:
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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[...] o acréscimo de tais vantagens, tais como, qüinqüênios [sic] e decênios, caso o servidor efetivo faça a opção por subsídio, está expressamente vedada [sic] [...].
Excetuam-se apenas as verbas de natureza indenizatória, tais como, ajuda de custo, diárias [...] e ainda, as garantias constitucionais, tais como, serviços extraordinários, adicional noturno, um terço de férias e outros, que,
nos termos do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, são
também aplicáveis [...]. Ressalta-se, contudo, que mesmo em relação às exceções referenciadas, não é pacífica
a sua aplicação em relação aos agentes políticos, tais como, os Secretários Municipais.
Da resposta a consulta resta claro que optando o servidor pelo subsídio de Secretário Estadual ou Municipal,
não poderia acrescer as vantagens pessoais que compõem a remuneração do cargo efetivo, pois o comando
inserto no art. 39, §4º, da CF veda o acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação
ou outra espécie remuneratória.
Outra conclusão que ressai do Parecer Consulta TC016/2013 é que o servidor efetivo cedido para ocupar
o cargo de Secretário Municipal teria basicamente o direito de optar entre a remuneração do cargo efetivo e o
subsídio de Secretário, e isto é incontroverso.
Em suma, no atual entendimento desta Corte de Contas
o servidor efetivo cedido para ocupar cargo em comissão
ou função de confiança, poderá optar entre a remuneração cargo em comissão, ou do cargo efetivo acrescido de
percentual do cargo em comissão, conforme estiver estabelecido na lei local, e sendo secretário municipal ou
estadual poderá tão somente optar entre a remuneração
do cargo efetivo ou o subsídio do agente político.
Entendo que o puro e simples direito de opção entre
continuar recebendo a remuneração do cargo efetivo
ou de receber integralmente o subsídio do agente político não gera maiores problemas, quando o servidor percebe remuneração inferior ao subsídio.
No entanto, caso um servidor receba no seu cargo efetiDiário Oficial de Contas

vo remuneração maior que o subsídio de Secretário Estadual ou Municipal exerceria funções de maior responsabilidade percebendo a mesma remuneração de seu cargo efetivo, visto que não haveria sentido para optar pelo subsídio do agente político que é inferior para exercer um cargo de maior responsabilidade, inclusive com a
possibilidade de ser ordenador de despesas. Aplicando
o entendimento desta Corte de Contas, neste caso, não
haveria qualquer incentivo aos servidores para assumirem a função dos mencionados agentes políticos.
Há um contrassenso na prática, nessa situação mencionada, pois se o servidor efetivo é designado para função de confiança ou nomeado para cargo comissionado,
pode optar pela remuneração deste ou do cargo efetivo
acrescido de percentual do cargo comissionado, conforme dispuser a legislação.
Diferentemente, caso o servidor efetivo seja nomeado
para ocupar o cargo de Secretário Municipal apenas deverá optar pela remuneração do cargo efetivo ou subsídio do agente político.
O contrassenso é que se comparamos a situação de dois
servidores efetivos que ocupam mesmo cargo efetivo,
que auferem remuneração idêntica superior ao do agente político, se um for nomeado para o cargo em comissão e outro para Secretário Municipal ou Estadual, o que
ocupa cargo comissionado, inferior hierarquicamente ao
agente político perceberá remuneração maior que o servidor que estará exercendo função de maior responsabilidade.
Na dicção do artigo 39, § 4º, da Constituição da República os Ministros de Estado e Secretários Estaduais e Municipais devem ser remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, sem qualquer acréscimo
de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, de aplicação obrigatória pelos entes federados não podendo ser
admitida outra forma de remuneração que não seja o
sistema de subsídio.
www.tce.es.gov.br

Entretanto, o fato de não poder ser estabelecido outra
forma de remuneração que não o subsídio não impede
que o servidor público efetivo que ocupe o cargo de Secretário Estadual ou Municipal possa fazer a opção entre a remuneração do cargo efetivo e do agente político,
sendo que se optar por este será obrigatoriamente remunerado por subsídio.
Esse direito de opção a Carta Maior estabeleceu expressamente na hipótese de servidor público da administração direta, autárquica e fundacional investido no mandato de Prefeito, em que é facultado optar pela remuneração do Cargo, emprego ou função e o subsídio do agente
político, nos termos art. 38, II, in verbis:
Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo,
aplicam-se as seguintes disposições:    (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar
pela sua remuneração;
Da mesma forma estipulou o direito de opção no artigo
56 § 3º para deputados e senadores quando investidos
nos Cargos de Ministro de Estado e Secretário de Estado,
do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura da Capital
ou chefe de missão diplomática poderem optar pela remuneração do mandato, litteris:
Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador
de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal,
de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão
diplomática temporária;
§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá optar pela remuneração do mandato
A Constituição da República ao dispor sobre o direito de
opção entre a remuneração do servidor e o subsídio de
prefeito municipal, ou da remuneração do mandato e o
subsídio de Ministro ou Secretário de Estado nas citadas
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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hipóteses, quis estabelecer esses limites, ao contrário de
situações que se mantém silente, permitindo que norma
infraconstitucional possa dispor de outras formas de opção remuneratória.

tivo sem retribuição pelo desempenho da função, na hipótese de subsídio menor que a remuneração do servidor efetivo, contraria o disposto no § 1º do art. 39 da
Carta Maior .

Assim nas hipóteses mencionadas, obrigatoriamente,
deve ser efetivada a escolha entre as duas opções que
a Constituição Federal taxativamente prescreve, nos demais casos a legislação poderá dispor conforme a competência de cada ente para legislar sobre o direito local,
observando evidentemente as normas e princípios constitucionais.

Releva destacar também o confronto com o previsto
no artigo 37 inciso V da Constituição Federal que busca prestigiar o servidor público efetivo ao dispor que as
funções de confiança devem ser exclusivamente por eles
exercidas, bem como os cargos em comissão, em condições e percentuais mínimos previstos em lei, para o desempenho das atribuições de direção, chefia e assessoramento:

Para elucidação da presente consulta cabe trazer ao debate a norma inserta no artigo 39 § 1º da Carta Magna
que dispõe que o sistema remuneratório dos servidores
públicos deve observar a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade e as peculiaridades do cargo,
que, por oportuno, transcreve-se:
§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais
componentes do sistema remuneratório observará: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III - as peculiaridades dos cargos.
Da redação do citado dispositivo conclui-se que o servidor público deve auferir sua remuneração de acordo
com as suas atribuições e funções desempenhadas, de
forma proporcional ao grau de responsabilidade, de forma que investido em cargo em comissão ou função de
confiança possa auferir além de sua remuneração, a retribuição pelo desempenho das atribuições e responsabilidade das funções de direção e chefia.
Desta forma, a interpretação de que o servidor público
investido na função de Secretário de Estado ou Municipal possa perceber apenas a remuneração do cargo efeDiário Oficial de Contas

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:                          (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
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;  
O servidor público efetivo ao assumir o exercício das funções de confiança ou do cargo em comissão há acréscimo de responsabilidade, trabalho, carga horária e seria
um desestímulo ao servidor desempenhar tais funções
auferindo apenas a remuneração do cargo efetivo, sem a
devida contraprestação.
Se por um lado o artigo 37, V Constituição Federal busca
prestigiar o servidor público efetivo para o desempenho
das funções de confiança e cargo comissionado, estabelecendo inclusive no artigo 39 § 1º que o sistema remuneratório deve observar a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade e as peculiaridades do cargo, por outro, a interpretação literal do artigo 39 § 4º. de
que o subsídio em parcela única não poderia ser acresciwww.tce.es.gov.br

do da retribuição pelo desempenho da função vai de encontro às citadas normas constitucionais.
Estamos diante de um conflito aparente de normas constitucionais, que face ao princípio da unicidade da Constituição Federal deve se buscar uma interpretação harmônica e sistemática que mais se aproxima ao sentido do
texto constitucional, visto que conforme bem assinalou
o Ministro Eros Graus “não se interpreta a Constituição
em tiras, aos pedaços, mas sim na sua totalidade. Uma
porção dela não prevalece sobre outra quando a interpretamos. A lógica da Constituição é incindível”.
Nesse sentido, a interpretação do artigo 39 § 4º que mais
se harmoniza com as demais normas constitucionais é
no sentido de que o comando inserto no dispositivo
quando estabelece que a remuneração deverá ser exclusivamente por subsídio está apenas determinando que
não pode ser estabelecida outra forma de remuneração
aos agentes políticos nele mencionados, e que não poderá ter acréscimos (salvo parcelas indenizatórias e outras, como é o caso do décimo terceiro subsídio e terço
constitucional de férias que a jurisprudência recente do
STF admitiu).
Entretanto, não impede que o subsídio seja base de cálculo para acréscimo à remuneração do servidor efetivo
nomeado para ocupar o cargo de Secretário Estadual ou
Municipal, em caso de optar pela remuneração do cargo
efetivo acrescido de percentual do subsídio de Secretário Municipal.
Importante ressaltar que neste caso, seria acrescido à
remuneração do servidor um percentual do subsídio do
Secretário Municipal ou Estadual, o contrário não seria
admitido pois se estaria promovendo acréscimo ao subsídio do agente político, o que é vedado pela Constituição da República.
O subsídio do Secretário de Estado e Municípios deve
ser fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa e
Câmaras Municipais, respectivamente, que em regra não
dispõem sobre a hipótese do servidor efetivo que ocupe
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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a referida função, visto que o sistema remuneratório do
servidor está previsto em lei específica, de iniciativa do
chefe do poder executivo.
Desta forma, a lei de iniciativa do chefe do poder executivo poderá dispor sobre a possibilidade do servidor efetivo que ocupe o cargo de Secretário Estadual ou Municipal optar pelo subsídio dos referidos agentes políticos ou
da remuneração do cargo efetivo acrescido de percentual sobre o subsídio do agente político.
Entendo que tais disposições legislativas são possíveis
visto que a Constituição da República proíbe acréscimos
ao subsídio, mas não veda que seja base de cálculo de
gratificação a ser acrescida a remuneração do servidor
pelo exercício do cargo de Secretário Estadual ou Municipal, conforme, em regra, prevê as legislações estaduais e municipais na hipótese de ocuparem cargo em comissão.
Também não há coerência em um servidor ocupar um
cargo de maior responsabilidade e permanecer auferindo a mesma remuneração do cargo efetivo, situação que
como visto, contraria o disposto no artigo 39 § 1º que
prescreve que a remuneração deve ser fixada de acordo
com a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade e as peculiaridades do cargo.
Impende consignar que o assunto não foi enfrentado
de maneira específica pelo Supremo Tribunal Federal,
no entanto, de maneira reflexa já admitiu que o subsídio não é incompatível com o décimo terceiro salário e o
terço constitucional de férias. Também é permitido aos
magistrados o recebimento de gratificação mensal de juízes eleitorais correspondente a 18% do subsídio do Juiz
Federal, nos termos do artigo 2º da Lei 8350/1991, bem
como pelo exercício de outro cargo com Presidente de
Tribunais, dentre outros.
Importante ressaltar que nas hipóteses mencionadas há
um acréscimo remuneratório objetivando a contraprestação seja pelo acúmulo de funções ou pelo desempenho de função de maior responsabilidade, o que não é
Diário Oficial de Contas

vedado.
Na hipótese do servidor efetivo que ocupa o cargo de Secretário Municipal ou Estadual ele estará exercendo novo cargo, atuando em novas funções de maior responsabilidade, e o recebimento de eventual gratificação a
ser acrescida a sua remuneração é em contraprestação
pelo exercício dessas funções. Isso não atenta contra a
moralidade, pois é temporária, não permite agregação
e incorporação permanente, bem como não impacta a
previdência social por este fato e por incidir contribuição
previdenciária apenas sobre o vencimento do cargo efetivo e vantagens permanentes.
Finalmente, cabe registrar que a União já tem adotado
esse posicionamento, para os servidores efetivos que
ocupam o cargo de Ministro de Estado, conforme se extrai da Nota Técnica 183/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/
MP do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão,
que assim conclui:
6. Assim, mantida a aplicação do teto remuneratório
constitucional, com sustentação no Parecer SGGS/AGU
SUBST Nº 2/2010, de 2010, sobre a remuneração de Ministro de Estado, entende esta Secretaria de Gestão Pública:
a) Que o Ministro poderá optar pela percepção exclusiva do subsídio;
b) Que poderá optar pela remuneração ou salário do cargo/emprego de origem; ou
c) Que poderá optar pela remuneração/salário, acrescida de 60% do subsídio de Ministro.
A referida norma teve como fundamento o Parecer da
Advocacia Geral da União SGCS/AGU SUBST. nº 2/2010,
de 2010, que cujo teor transcreve-se, por oportuno:
49. Ante o exposto, ressalvada posição contrária à aplicação analógica do art. 2º da Lei nº 11.526, de 2007, entendo ser cabível, salvo quanto à opção remuneratória,
disposta no art. 2º, inciso I, acolho as conclusões do Parecer nº 83/2010/DECOR/CGU/AGU, no sentido de que:
www.tce.es.gov.br

I – o servidor ou empregado público efetivo tem o direito
de optar pela remuneração do cargo de origem em detrimento da remuneração do cargo de Ministro de Estado,
nos termos do art. 3º da Lei nº 8.162, de 1991;
II – recusada a remuneração específica para o cargo de
Ministro de Estado e feita a opção pela remuneração do
cargo ou emprego efetivo, o servidor assegura todos os
direitos previstos em seus sistema remuneratório, inclusive a retribuição pelo exercício de função de direção ou
cargo em comissão.
III – adotando a posição de que o cargo de Ministro de
Estado constitui um cargo em comissão, é possível o servidor ou empregado público efetivo acumular a remuneração de seu cargo de origem com retribuição adicional
pelo exercício do cargo de Ministro de Estado, desde que
haja previsão legal expressa; e
IV – a retribuição adicional pelo exercício do cargo de Ministro de Estado para o servidor ou empregado público
que optar pela remuneração de cargo efetivo não ofende o disposto no § 4º do art. 39 da Constituição Federal,
pois que é afastada a adoção do sistema remuneratório
específico de Ministro de Estado.
5. Ademais, apesar de entender ser cabível a aplicação
por analogia no caso presente, acolho, também, a sugestão do Parecer nº 83/2010/DECOR/CGU/AGU de, prestigiando o princípio da segurança jurídica, encaminhar,
para análise do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, proposta legislativa para resolver, em definitivo, a questão em referência, incluindo ao art. 2º da Lei nº
11.526, de 2007, o seguinte § 4º:
“Aplica-se o disposto nos incisos II e III do caput e o §
2ºao servidor ocupante de cargo efetivo, ao militar ou
ao empregado permanente de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal investido no cargo de Ministro de Estado, que opte
pelo sistema remuneratório do cargo efetivo ou emprego permanente.”
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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O Parecer da Advocacia Geral da União SGCS/AGU SUBST.
nº 2/2010, em suma concluiu pela possibilidade do Ministro de Estado optar pelo regime remuneratório previsto no artigo 2º. da Lei 11.526 de 2007, exceto o inciso I que é incompatível com o sistema de subsídios, que
assim prescreve:
Art. 2o O servidor ocupante de cargo efetivo, o militar
ou o empregado permanente de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal investido nos cargos a que se refere o art. 1o desta
Lei poderá optar por uma das remunerações a seguir discriminadas: (Redação dada pela Lei nº 12.094, de 2009)
I - [...]
II - a diferença entre a remuneração do cargo em comissão e a remuneração do cargo efetivo, do posto ou graduação, ou do emprego; ou (Redação dada pela Lei nº
12.094, de 2009)
III - a remuneração do cargo efetivo, do posto ou graduação, ou do emprego, acrescida do percentual de 60%
(sessenta por cento) do respectivo cargo em comissão.
Desta forma, o Parecer em comento ao entender pela
aplicabilidade da citada norma aos Ministros de Estado,
concluiu que o servidor efetivo investido na referida função poderá optar pela remuneração do cargo efetivo, do
posto ou graduação, ou de emprego, acrescida do percentual de 60% (sessenta por cento ) do respectivo cargo, entendendo que esta opção não viola o disposto no §
4º do art. 39 da Constituição Federal.
A justificativa para a aplicação analógica da citada norma
aos Ministros de Estado é extraída do seguinte fragmento do Parecer elucidativo da Advocacia Geral da União:
45. Aqui, contudo, poder-se-ia alegar que não seria o
cargo de Ministro de Estado em comissão, mas político e, por isso, não seria passível de aplicação analógica o disposto no artigo 2º. da Lei nº 11.526, de 2007,
que trata da ocupação por servidores de cargo em comissão. Todavia, entendo que, embora o Ministro de EsDiário Oficial de Contas

tado esteja dentre as espécies de agentes públicos, classificado como agente político, os “agentes políticos são
– conforme lição e Hely Lopes Meirelles – os componentes do Governo nos seus primeiros escalões, investidos
em cargos, funções, mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício
de atribuições constitucionais (sem grifo ou no original)
(in “Direito Administrativo Brasileiro, 24ª edição, Malheiros Editores, São Paulo, 1999, página 71). Ou seja, embora o Ministro de Estado seja um agente político, ele
não se encontra entre aqueles agentes políticos com investidura política decorrente de eleição, mas com investidura em comissão, caracterizada por sua natureza transitória para ocupação de cargo por pessoa de confiança da autoridade competente para preenche-lo, o qual
também poderá exonerá-lo ad nutum, isto é, a qualquer
tempo e independentemente de justificativa. Além disso,
cabe lembrar que o art. 7, inciso V, da Constituição Federal, estabelece que os cargos em comissão “destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”, e além disso, que o cargo de Ministro de Estado
é eminentemente de direção e chefia, conforme prevê
a própria Lei Maior no parágrafo único, inciso I, do art.
87, ao dispor sobre as suas competências, tendo, portanto, independentemente da denominação dada ao cargo
de Ministro de Estado (cargo de natureza especial, cargo
político etc.) a natureza jurídica de cargo em comissão.
Importante ressaltar que embora a AGU tenha entendimento pela aplicação analógica aos Ministros de Estado
da norma prevista no artigo 2º da Lei 11.526 de 2007, sugeriu o encaminhamento de proposta legislativa, no sentido de prever expressamente a aplicabilidade do mencionado dispositivo ao servidor ocupante de cargo efetivo, ao militar ou ao empregado permanente de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, dos Municípios
ou do Distrito Federal investido no cargo de Ministro de
Estado.
No caso do Estado do Espirito Santo e dos Municípios
www.tce.es.gov.br

poderá ser utilizado por analogia aos servidores e empregados públicos ocupantes de cargo de Secretário Estadual ou Municipal o disposto na Lei local para servidores efetivos ou empregados públicos ocupantes de cargo
em comissão. Entretanto, é recomendável que ajustem
a legislação para que se estabeleçam regras específicas
no contexto remuneratório dos empregados e servidores públicos que passem a ocupar cargos de Secretários
Estadual ou Municipais ou equivalentes.
Entendo, desta forma, que há possibilidade de prever a
legislação local sobre o direito de servidor ou empregado público ocupante do cargo de Secretário Municipal
ou Estadual perceber retribuição pecuniária pelo exercício dessa função, seja em forma de gratificação estabelecida em percentual sobre o subsídio de Secretário ou
um valor fixado a ser acrescido a remuneração do servidor, que evidentemente deve ser inferior ao subsídio do
Secretário.
No tocante ao Parecer em Consulta 016/2013 apreciada
anteriormente por esta Corte de Contas, não é incompatível com a presente, esta apenas é mais ampla pois
prevê a possibilidade da remuneração do servidor poder
ser acrescida de gratificação estabelecida em percentual sobre o subsídio de Secretário ou um valor fixado a ser
acrescido a remuneração do servidor, mas, não se admite o contrário, ou seja, é vedado que seja acrescido gratificação ao subsídio do agente político.
Finalmente, importante ressaltar a necessidade de sempre ser observado o teto constitucional remuneratório
previsto no inciso XI do artigo 37, da Constituição Federal.
Ante o exposto, divergindo do entendimento da área
técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto a apreciação
deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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1. PARECER/CONSULTA TC-002/2018 – PLENÁRIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas reunidos em sessão
plenária, ante as razões expostas pelo Relator, que encampou o adendo trazido no voto-vista da Presidência,
em:
1.1. Conhecer da presente Consulta;
1.2. No mérito, responder à Consulta no sentido de que:
1.2.1. Havendo previsão legal, o servidor público ou empregado público que passar a exercer o cargo de Secretário Municipal ou Estadual, ou equiparado a estes poderá optar pela:
1.2.1.1 Percepção exclusiva do subsídio de Secretário Estadual ou Municipal; ou
1.2.1.2 Remuneração ou salário do cargo/emprego de
origem; ou
1.2.1.3 Remuneração/salário de origem, acrescida de
percentual do subsídio ou de valor fixo, caso na lei local exista essa possibilidade para servidor ou empregado público que ocupem cargo em comissão, aplicando-se analogicamente aos que ocuparem cargos de Secretário Estadual ou Municipal, ressaltando que o referido
percentual ou valor fixo deve ser inferior ao subsídio de
Secretário Estadual ou Municipal.
1.3. No tocante à decisão discricionária do ente de autorizar ou não cessão de seu servidor, são necessários:
1.3.1 Previsão em lei, dispondo inclusive, a quem caberá o ônus de pagamento do servidor cedido, bem como a
responsabilidade pelo respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias;
1.3.2 A formalização do ato administrativo que poderá
ser realizado por convênio ou instrumento congênere;
1.3.3 A fixação de prazo de duração da cessão;
1.3.4 A autorização máxima do órgão ou entidade cedente.
1.3.5 Existindo disposição legal regulamentando a cesDiário Oficial de Contas

são, deve haver também comando normativo dispondo
acerca do pagamento da gratificação pelo exercício do
cargo em comissão pelo servidor cedido.
1.4. RECOMENDAR ao Estado do Espírito Santo e aos
Municípios que, por lei local, estabeleçam regras específicas no contexto remuneratório dos empregados e servidores públicos que passem a ocupar cargos de Secretários Estadual ou Municipal ou equivalentes.
1.5. Dar ciência ao interessado;
1.6. Após os trâmites regimentais, arquivem-se.
2. Responder nos termos do voto do relator Conselheiro Domingos Augusto Taufner, que encampou o adendo
do voto-vista do cons. Presidente Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
3. Data da Sessão: 20/02/2017 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em.substituição
www.tce.es.gov.br

Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

PARECER/CONSULTA TC-008/2018 – PLENÁRIO

PROCESSO TC: 6755/2015

UNIDADE GESTORA: ASSEMBLEIA LEGISTATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CLASSIFICAÇÃO: CONSULTA
CONSULENTE: THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
PROCURADORES: ALINE DUTRA DE FARIA (OAB 12031/
ES), RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE FREITAS (OAB 14064/ES)
CONSULTA – REMUNERAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS
– LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS – A) OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA DO SUBTETO DE 90,25% DA REMUNERAÇÃO DOS MINISTROS DO STF PARA FIXAÇÃO DOS
SUBSÍDIOS DE MEMBROS DO JUDICIÁRIO, DO TRIBUNAL DE CONTAS, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA PROCURADORIA DO ESTADO E DA DEFENSORIA PÚBLICA – B)
ADICIONAIS REMUNERATÓRIOS DEVIDOS PELO EXERCÍCIO DE CARGOS COMISSIONADOS OU FUNÇÕES DE
DIREÇÃO E CHEFIA NÃO PODERÃO EXCEDER O SUBSÍDIO DE MINISTRO DO STF PARA MAGISTRADOS, MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFENSORES PÚBLICOS E PROCURADORES ESTADUAIS – C) NAS HIPÓTESES DE ACUMULAÇÃO LÍCITA
DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM A REMUNERAÇÃO DEVIDA PELO EXERCÍCIO DE CARGOS ACUMULÁVEIS, DE CARGOS ELETIVOS OU DE CARGOS EM COMISSÃO, RESSALVADOS NO § 10, DO ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DEVE-SE UTILIZAR A LIMITAÇÃO
DO TETO PARA CADA UM DOS VÍNCULOS SEPARADAQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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MENTE, AFASTADA A OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO QUANTO AO SOMATÓRIO DOS GANHOS DO
AGENTE PÚBLICO – D) NOS CASOS DE ACUMULAÇÃO
PREVISTOS NO ITEM ANTERIOR DEVE SER CONSIDERADO CADA VÍNCULO INDIVIDUALMENTE, COM SEU TETO ESPECÍFICO, DESPREZANDO-SE O FATO DE A SOMA
DELES SUPERAR O LIMITE PREVISTO NO ART. 37, XI, DA
CF – E) HÁ PARCELAS CUJA NATUREZA ESPECIAL PODEM
GERAR REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO TETO, COMO O
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, O ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, O TRABALHO EXTRAORDINÁRIO DE SERVIDORES, O ABONO
DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO (ART. 40, § 19, CF) E A
REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. ENTRETANTO, CADA UMA DELAS INDIVIDUALMENTE NÃO
PODERÁ SUPLANTAR O SEU RESPECTIVO TETO REMUNERATÓRIO – F) DEVE-SE ADMITIR A PERCEPÇÃO ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO DOS DIREITOS SOCIAIS
DO ART. 39, § 3º, DA CF, ALÉM DAS HIPÓTESES DE ACUMULAÇÃO LÍCITA DE REMUNERAÇÃO, SUBSÍDIO, PROVENTOS OU PENSÕES, EM QUE SERÃO CONSIDERADOS
OS TETOS RESPECTIVOS ISOLADAMENTE. ALÉM DESSES,
A DOUTRINA RECONHECE POR INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA, A POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 Relatório
Este processo trata de consulta formulada pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
Theodorico de Assis Ferraço, requerendo resposta para
as seguintes indagações:
Se o limite estabelecido no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal para fixação dos subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, limitado em
noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do
subsidio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, constitui limite para a fixação dos subDiário Oficial de Contas

sídios dos membros do Tribunal de Contas, do Ministério
Público, dos Procuradores e Defensores Públicos?
Se os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal constitui limite para o pagamento de parcelas relativas ao exercício de cargos comissionados, de função
gratificada e outras correlatadas, que superem o limite
do item anterior para os integrantes das carreiras nele
mencionadas?
Se o teto aplicável a essas carreiras, na forma da resposta
dos itens anteriores, deve ser aplicado nos casos de acumulação lícita de proventos de aposentadoria com a remuneração devida pelo exercício de cargos acumuláveis,
de cargos eletivos ou de cargos de comissão, ressalvados
no § 10, do art. 37, da Constituição Federal?

(NJS) por meio do Estudo Técnico de Jurisprudência ETJURISP n.º 10/2015, fls. 18/20, informou acerca da inexistência, neste Tribunal de Contas, de deliberação que
atenda inteiramente ao questionamento formulado na
presente Consulta, encaminhando-se em seguida os autos à 8ª Secretaria de Controle Externo, que se manifestou por meio da OT-C 40/2015, fls. 22/35.
Ministério Público de Contas por meio de Parecer n.
2445/2017-8 (fl. 52/73) se manifesta preliminarmente
pela rejeição ao pedido de desistência desta Consulta e
no mérito, de acordo com a área técnica quanto aos itens
“a”, “d”, “e” e “f”; e dissentindo no tocante aos itens “b”
e “c”, nos termos dos fundamentos daquele parecer.
É o relatório.

Para a aplicação do teto remuneratório nos casos mencionados no item anterior devem ser considerados os valores de cada vínculo individualmente, aplicando-se neste caso um teto sobre cada um deles, ou cumulativamente, aplicando-se neste caso o maior teto sobre a soma
dos valores de ambos os vínculos?

2 FUNDAMENTAÇÃO

No mesmo sentido do item anterior, para aplicação do
teto remuneratório, quais as parcelas que não podem
exceder o seu valor, embora não se somem entre si e
nem com a remuneração do mês em que der o pagamento, a exemplo daquelas correspondentes ao décimo terceiro salário, do terço constitucional de férias e da
gratificação por encargo de professor?

2.1. Primeiro questionamento

Em todas as hipóteses acima referidas, quais são os casos que podem ultrapassar o teto remuneratório dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, notadamente, as
parcelas de caráter indenizatório previstas na legislação
estadual, tendo em vista o disposto no § 11, do art. 37,
da Constituição Federal?
Por despacho às fl. 16, este Conselheiro Relator conheceu da Consulta pelo cumprimento dos requisitos de admissibilidade.
Na forma regimental, Núcleo de Jurisprudência e Súmula
www.tce.es.gov.br

A complexidade e divergência de entendimentos acerca das questões objeto da presente consulta impõem
uma análise cuidadosa dos argumentos, jurisprudência e
doutrina, assim como precisão de foco nos temas questionados.
Se o limite estabelecido no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal para fixação dos subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, limitado em
noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do
subsidio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, constitui limite para a fixação dos subsídios dos membros do Tribunal de Contas, do Ministério
Público, dos Procuradores e Defensores Públicos?
A Orientação Técnica de Consulta OTC 40/2015 propõe
que se responda ao questionamento de acordo com o
Acórdão 293/2012 – estudo de caso especial - deste Tribunal de Contas, de onde se transcreve:
É importante ressaltar que o limite de 90,25% do subsídio dos ministros do STF é aplicável apenas aos membros
do Ministério Público Estadual (promotores de justiça e
procuradores), aos Procuradores e aos Defensores PúbliQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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cos estaduais. Isso quer dizer, por outro lado, que o quadro administrativo de tais órgãos está vinculado ao teto
remuneratório do Poder Executivo, a saber, ao subsídio
do Governador.
Quanto aos Desembargadores, tal limite foi objeto de
questionamento perante o STF. Em medida cautelar na
ADI n. 3854/DF, o Tribunal Pleno, considerando que o
Poder Judiciário é uno, tem uma estruturar de caráter
nacional, os seus magistrados estão sujeitos ao mesmo
diploma legal (Lei Complementar nº 35/79) e exercem as
mesmas funções, entendeu que dar tratamento diferenciado aos magistrados federais e estaduais viola o princípio da isonomia. Assim, o subteto de 90,25% do subsídio
do ministro do STF continua servindo como limite para o
subsídio do Desembargador, mas a sua remuneração total está sujeita ao teto geral.
O mesmo entendimento deve ser aplicado aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, em virtude do
previsto no art. 74, § 3º, da Constituição Estadual, transcrito abaixo:
Art. 74. [...]
§ 3º - Os Conselheiros terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos e subsídios dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, e somente poderão
aposentar-se quando tiverem exercido o cargo, efetivamente, por mais de cinco anos. [grifo nosso]
Conclui-se então que o subteto de 90,25% do subsídio
do ministro do STF é o limite aplicável para a fixação
dos subsídios dos membros do Ministério Público (promotores de justiça e procuradores de justiça), dos Procuradores do Estado e dos Defensores Públicos.
Já quanto aos membros dos Tribunais de Contas, o referido subteto deve ser aplicado apenas para a fixação do
respectivo subsídio, mas sua remuneração total, assim
como a dos desembargadores e magistrados federais,
fica sujeita ao teto geral (subsídio de Ministro do STF),
como decidiu o STF em liminar deferida da ADI 3854/
Diário Oficial de Contas

DF, ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros
(AMB), sobre o subteto para a magistratura estadual.

porta ao já mencionado Acórdão TC 293/2012, mas para
propor sua revisão.

Conforme o voto do relator, ministro Cezar Peluso, a decisão deu interpretação conforme ao inciso XI e ao parágrafo 12, ambos do artigo 37 da Constituição Federal, para excluir a submissão dos membros da magistratura estadual ao subteto de remuneração, sem, contudo, extinguir os subtetos, mas apenas estendendo o mesmo teto
de remuneração (a soma do valor dos subsídios mais alguma vantagem funcional reconhecida pela ordem constitucional) das ‘’justiças’’ federais à magistratura estadual.

Isto porque embora os subsídios dos magistrados estaduais e membros do Tribunal de Contas estejam limitados ao teto geral, os dos membros do Ministério Público,
Procuradores do Estado e Defensores Públicos, acrescidos de parcelas relativas a exercício de cargos comissionados, função gratificada ou outras correlatas, permanecem limitados ao subteto de 90,25% do subsídio dos
Ministros do STF.

Em outras palavras, quando houver direito de acrescer
alguma vantagem legal ao subsídio dos magistrados estaduais e membros do Tribunal de Contas fixados com
base no subteto, esse total não poderá ultrapassar o valor do subsídio dos membros do STF, cujo valor é também, nesse sentido, teto de remuneração.
No mesmo sentido, a LEI No 13.093, DE 12 DE JANEIRO
DE 2015 que institui a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição aos membros da Justiça Federal e dá
outras providências; LEI No 13.094, DE 12 DE JANEIRO DE
2015 Institui a Gratificação por Exercício Cumulativo de
Jurisdição devida aos membros da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; LEI No 13.095, DE 12 DE JANEIRO
DE 2015 Institui a Gratificação por Exercício Cumulativo
de Jurisdição devida aos membros da Justiça do Trabalho e dá outras providências; as disposições previstas nas
leis federais são taxativas na definição do limite.
2.2. Segundo questionamento
Se os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal constituem limite para o pagamento de parcelas relativas ao exercício de cargos comissionados, de função
gratificada e outras correlatadas, que superem o limite
do item anterior para os integrantes das carreiras nele
mencionadas.
A Orientação Técnica de Consulta OTC 40/2015 se rewww.tce.es.gov.br

Conforme entendimento exposto na orientação técnica,
em relação às verbas referentes ao exercício de funções
de direção e chefia, que constituem um bônus àqueles
que assumem funções de representação da instituição,
com maior responsabilidade e dedicação, seria um desestímulo àqueles que assumem tais funções, não receber uma retribuição pelo ônus que terão, por conta do
teto remuneratório.
Sustenta exemplificando, que a Resolução n. 13 do Conselho Nacional de Justiça admitiu a percepção de verbas
relativas ao exercício de Presidência de Tribunal (art. 5º,
II, a) e de Direção de Foro (art. 5º, II, b) acima do subsídio, logo, não sujeitas ao teto remuneratório.
A orientação técnica é no sentido de que as verbas relativas ao exercício de funções de chefia não devem se sujeitar ao teto remuneratório constitucional, excetuando-se apenas as funções de assessoramento.
O Ministério Público de Contas, em seu parecer, sustenta
que a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XI, não
excepcionou da observância do teto nenhuma verba remuneratória cuja fonte pagadora seja um ente público,
de modo que todas as verbas remuneratórias percebidas
– relativas ao exercício de funções de direção, chefia ou
assessoramento, e funções gratificadas - devem observar o limite do teto constitucional, sob pena de afronta à
Constituição, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas, bem como a imputação de débito a quem
lhe der causa. E acrescenta, in verbis:
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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A percepção de qualquer valor, ainda que cumulado com cargo de direção, chefia ou assessoramento,
ou função gratificada, que ultrapasse o teto remuneratório deve, portanto, de forma incontinenti, sofrer o consequente abatimento (abate teto), com vistas ao reenquadramento da remuneração nas balizas constitucionais
estabelecidas, aliás, nos mesmos moldes preconizados
por reiterados e pacíficos precedentes do Supremo Tribunal Federal:
“A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que,
após a EC 41/2003, as vantagens pessoais, de qualquer
espécie, devem ser incluídas no redutor do teto remuneratório, previsto no inciso XI do art. 37 da CR.” (RE
464.876-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em
16-12-2008, Primeira Turma, DJE de 20-2-2009.) No
mesmo sentido: RE 471.070-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 31-3-2009, Segunda Turma, DJE de
24-4-2009. Vide: AI 339.636-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, julgamento em 16-10-2001, Primeira Turma, DJ de
14-12-2001.

Entendo, por outro lado, que na resposta ao item anterior encontra-se também a solução deste questionamento, ou seja, no caso dos magistrados estaduais e membros do Tribunal de Contas cujo subsídio é fixado pelo
subteto, a percepção cumulativa de função de chefia e
direção fica limitada ao teto, que é o subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal.
No caso dos demais agentes mencionados, não há exceção que permita que seja ultrapassado o subteto de
90,25% do subsídio do Ministro do STF.
Assim, acompanho e entendimento contido no Parecer
2445/2017 do Ministério Público no sentido de que em
relação aos membros do Ministério Público e Procuradores do Estado e Defensores Públicos, quando exercem cargos comissionados ou funções de direção e chefia, têm o somatório de sua remuneração limitado ao
subteto constitucional de 90,25% do subsídio do Ministro do STF.
2.3. Terceiro questionamento

No item anterior (primeiro questionamento) observou-se que a jurisprudência passou a admitir exceções ao teto constitucional, como no caso dos magistrados estaduais, limitados no texto constitucional a 90,25% dos subsídios dos membros do STF e equiparados, na ADI 3854/
DF aos magistrados federais, ou seja, sujeitos ao teto dos
membros do STF.

O terceiro questionamento diz respeito à utilização do
teto mencionado nas perguntas anteriores para as hipóteses de acumulação lícita de proventos de aposentadoria com a remuneração devida pelo exercício de cargos
acumuláveis, de cargos eletivos ou de cargos em comissão, ressalvados no § 10, do art. 37, da Constituição Federal.

A consulta neste item visa que se esclareça se magistrados e membros do Tribunal de Contas, membros do
Ministério Público e Procuradores do Estado e Defensores Públicos, quando exercem cargos comissionados ou
funções de direção e chefia, têm o somatório de sua remuneração limitado ao teto constitucional (que no caso
dos magistrados estaduais e membros do Tribunal de
Contas) é o subsídio do membro do STF.

A OTC 40/2015 se reporta ao Acórdão TC n. 293/2012,
opina baseando-se no Acórdão 293 deste Tribunal de
Contas, como se transcreve:

Divirjo da Orientação Técnica, uma vez que não se pode
admitir a inexistência de limites. Isso contraria o espírito da norma constitucional, que estabelece a limitação.
Diário Oficial de Contas

Assim, da análise do referido acórdão é possível concluir
que, nas hipóteses de acumulação lícita previstas no art.
37, § 10, da Constituição Federal, deverá ser considerado o limite de 90,25% do subsídio de Ministro do STF para os proventos de aposentadoria dos cargos de membro
do Ministério Público, Procuradores e Defensores Públicos e individualizadamente o teto específico da remuneração de outro cargo efetivo (professor), de cargo comiswww.tce.es.gov.br

sionado ou do subsídio de mandato eletivo.
Nesse caminho, à guisa de exemplo, estando o indivíduo
aposentado como membro do Ministério Público estadual e exercendo o mandato eletivo de Deputado Estadual, irá ter como teto remuneratório do primeiro o limite de 90,25% do subsídio do Ministro do STF. Para o segundo, o subteto de 75% do subsídio do Deputado Federal. Na soma dos dois, não poderá ultrapassar o teto geral.
Contudo, tal posicionamento carece de revisão, por conta do surgimento de entendimento divergente nas cortes
superiores. O Superior Tribunal de Justiça – STJ tem decidido que, na hipótese de acumulação lícita, por interpretação lógico-sistemática, o teto deve incidir sobre cada
remuneração isoladamente e não sobre a soma delas:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. CARGO TÉCNICO E PROFESSOR. TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.
- A acumulação de proventos de servidor aposentado
em decorrência do exercício cumulado de dois cargos,
de técnico e de professor, não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos serem considerados isoladamente para esse fim.[grifo nosso]
Recurso ordinário provido para conceder a ordem.
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PERMITIDA CONSTITUCIONALMENTE. MÉDICO. ART. 17, § 2º,
DO ADCT. TETO REMUNERATÓRIO. INAPLICABILIDADE
1. Cuida-se, originariamente, de Mandado de Segurança
impetrado por Márcia Silva com objetivo de assegurar o
pagamento integral da remuneração a que tem direito,
relativamente a cada um dos vínculos que mantém com
a Administração (dois cargos de médico exercidos na Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo).
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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2. A partir da vigência da Emenda Constitucional
41/2003, todos os vencimentos percebidos por servidores públicos, inclusive os proventos e pensões, estão sujeitos aos limites estatuídos no art. 37, XI, da Constituição.
3. Por outro lado, a EC 41/2003 restabeleceu a vigência
do art. 17 do ADCT que, embora em seu o caput afaste
a invocação do direito adquirido ao recebimento de verbas remuneratórias contrárias à Constituição, os respectivos §§ 1º e 2º trazem exceção ao assegurar expressamente o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde.
4. Assim, a acumulação de proventos de servidor aposentado em decorrência do exercício cumulado de dois
cargos de médico, legalmente exercidos, nos termos
autorizados pela Constituição, não se submete ao teto
constitucional, devendo os cargos ser considerados isoladamente para esse fim. [grifo nosso]
5. Recurso Ordinário provido.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR APOSENTADO E BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR
MORTE - TETO CONSTITUCIONAL – INCIDÊNCIA ISOLADA SOBRE CADA UMA DAS VERBAS - INTERPRETAÇÃO
LÓGICO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO - CARÁTER
CONTRIBUTIVO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO SERVIDOR PÚBLICO - SEGURANÇA JURÍDICA - VEDAÇÃO DO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRINCÍPIO DA IGUALDADE - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO.
1. Sendo legítima a acumulação de proventos de aposentadoria de servidor público com pensão por morte de cônjuge finado e também servidor público, o teto constitucional deve incidir isoladamente sobre cada
uma destas verbas. [grifo nosso]
2. Inteligência lógico-sistemática da Constituição Federal.
3. Incidência dos princípios da segurança jurídica, da veDiário Oficial de Contas

dação do enriquecimento sem causa e da igualdade.
4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.
No voto referente ao RMS 33.170/DF, o Relator Ministro Cesar Asfor Rocha fundamenta a questão da seguinte maneira:
É incongruente que a norma constitucional assegure o
direito ao exercício cumulativo de dois cargos efetivos não restringindo essa prerrogativa nem àqueles que já
recebem o teto - e, ao mesmo tempo, impeça o pagamento dos respectivos rendimentos, isto é, conferindo
um direito despido de eficácia.
Caso se conclua pela incidência do teto constitucional
nesses casos, estar-se-á permitindo o exercício gratuito da atividade pública profissional, o que é vedado, sob
pena de autorizar-se o enriquecimento ilícito da administração. Ademais, a própria Lei 8.112/90 (art. 4º), norma geral aplicável aos servidores públicos, proíbe a prestação de serviços gratuitos.
Ora, tal raciocínio é o mais adequado porque compatibiliza duas normas aparentemente antagônicas. Uma, que
permite a acumulação remunerada de cargos públicos
em certos casos (art. 37, XVI, da CF). Outra, que estabelece a necessidade de obediência ao teto remuneratório
(art. 37, XI, da CF). Caso um dos cargos já estivesse no limite remuneratório previsto para si, uma norma impediria a concretização da outra. Ou seja, a Constituição concederia um direito com uma mão e o tiraria com a outra,
o que soa incoerente.
Ademais, o entendimento anterior desestimula a acumulação de cargos por uma pessoa, na medida em que
poderia não receber a contraprestação devida por um
deles. Seria, de fato, um enriquecimento ilícito do Estado, o que não se admite.
Mais absurdo, ainda, é pensar que, caso houvesse desistência de um dos cargos por aquele que os acumulava,
mais cedo ou mais tarde outra pessoa o exerceria, recebendo remuneração integral, caso fosse um vínculo úniwww.tce.es.gov.br

co, por exemplo. Ou seja, ter-se-ia uma incongruência:
se um sujeito exercer dois cargos públicos, terá que observar a soma deles para fins de teto; se, por outro lado,
fossem dois sujeitos exercendo cada um dos cargos, seria observado o teto individualmente para cada um deles.
Carece de lógica, então, o entendimento de que, em caso de acumulação legal de cargos públicos, seja considerada a soma das remunerações deles para fins de teto remuneratório. A interpretação literal do art. 37, XI, CF, no
que tange à utilização da expressão “percebidos cumulativamente ou não”, induz a uma incongruência frente
a outras normas constitucionais, motivo pelo qual deve
ser afastada.
Deve-se adotar, então, uma interpretação sistemática
das normas constitucionais em questão, a fim de autorizar a percepção das remunerações, subsídios ou proventos dos cargos em regime de acumulação legal, considerando o teto remuneratório apenas para cada um
dos vínculos isoladamente.
O Ministério Público de Contas em seu parecer acompanha parcialmente o entendimento da área técnica, abrindo uma divergência em relação a membros do Ministério
Público, do Poder Judiciário, de Procuradores e Defensores Públicos, aposentados e exercendo cargos em comissão ou mandato eletivo que não seja o de vereador.
Entendo que a tese do Ministério neste ponto em que
diverge da área técnica, criou na verdade uma restrição
não existente no texto constitucional, que nos leva à regra de hermenêutica segundo a qual não cabe ao intérprete restringir onde a norma não restringe.
Está-se tratando aqui das hipóteses permitidas pela
Constituição Federal de acumulação de proventos e remuneração de cargos públicos, estabelecidas no parágrafo 10 do artigo 37, que são: a) os cargos acumuláveis e b) os cargos eletivos e c) os cargos comissionados.
Note-se que a regra constitucional é no sentido da veQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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dação e as hipóteses taxativamente estabelecidas são as
exceções.
Assim, é possível a acumulação de proventos de aposentadoria de um cargo de juiz (por exemplo) e a remuneração de um cargo eletivo, seja ele qual for e não apenas
o de vereador como sustenta o Ministério Público, porque não há essa restrição no texto constitucional. Nesse
sentido, o voto do eminente Ministro Dias Toffoli do STF:
AG .REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 264.217 PIAUÍ
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI AGTE.( S ) : ESTADO DO
PIAUÍ PROC.( A / S)(ES ) : PROCURADOR -GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ AGDO.( A / S ) : SÔNIA MARIA TEIXEIRA SOARES ADV.( A / S ) : NELSON NERY COSTA E OUTRO ( A / S
) EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento.
Acumulação de proventos de aposentadoria com vencimento decorrente do exercício de mandato eletivo. Possibilidade. 1. A eleição de servidor público aposentado
para o exercício de cargo público permite-lhe o recebimento dos proventos do cargo eletivo cumulativamente
com aqueles decorrentes de sua aposentadoria . 2. Irrelevante se mostra, para tal conclusão, que esse reingresso do aposentado no serviço público não tenha ocorrido
por meio de concurso, já que inexiste norma constitucional impondo a vedação dessa cumulação de proventos.
3. Agravo regimental não provido.
Do voto do Ministro Dias Toffoli, se destaca:
A cumulação, em hipótese de eleição para o exercício de
cargo público, de servidor aposentado, restou expressamente prevista como possível na Constituição Federal de
1988, até como forma de prestígio a essa forma de reingresso, que se deve à soberania da vontade popular, expressa por intermédio de eleições. Ademais, tal retorno ao serviço público, assim formalizado, faz com que o
servidor exerça funções em nada assemelhadas àquelas
que dantes exercia, pois estará no desempenho de um
mandato político, obtido nas urnas, fato que está igualmente a legitimar o recebimento dos proventos correspondentes, cumulativamente com os de servidor apoDiário Oficial de Contas

sentado, cuja natureza – ressalte-se – é bastante diversa.
Sendo então pacífica a possibilidade de acumulação de
proventos de aposentadoria com remuneração da atividade, nas hipóteses estabelecidas e limitadas no art. 37,
§ 10, resta apenas tratar da questão do teto remuneratório.
A OTC 40/2015 entende que deve ser aplicado o mesmo
raciocínio que norteou os julgados do STJ mencionados
naquela instrução técnica, ou seja, se a norma constitucional assegurou o direito à percepção cumulativa de
proventos de aposentadoria com a remuneração de outro cargo acumulável, um cargo eletivo ou um cargo comissionado e não restringiu essa prerrogativa àqueles
que já recebem o teto, não seria lógico que impedisse o
pagamento dos respectivos rendimentos, isto é, conferindo um direito despido de eficácia.
Ainda que a jurisprudência seja mais farta em relação à
percepção de proventos de dois cargos acumuláveis na
atividade, deve-se destacar que esta é uma das possiblidades em que a Constituição permitiu a acumulação de
proventos da inatividade com remuneração da atividade. Têm-se ainda as outras duas hipóteses já mencionadas, quais sejam, remuneração de cargo eletivo e remuneração de cargo comissionado.
Conforme bem destacou o Ministro Cesar Asfor Rocha,
no voto referente ao RMS 33.170/DF, transcrito na OTC
40/2015 e aqui repetido:
Caso se conclua pela incidência do teto constitucional
nesses casos, estar-se-á permitindo o exercício gratuito da atividade pública profissional, o que é vedado, sob
pena de autorizar-se o enriquecimento ilícito da administração. Ademais, a própria Lei 8.112/90 (art. 4º), norma geral aplicável aos servidores públicos, proíbe a prestação de serviços gratuitos.
Ora, tal raciocínio é o mais adequado porque compatibiliza duas normas aparentemente antagônicas. Uma, que
permite a acumulação remunerada de cargos públicos
www.tce.es.gov.br

em certos casos (art. 37, XVI, da CF). Outra, que estabelece a necessidade de obediência ao teto remuneratório
(art. 37, XI, da CF). Caso um dos cargos já estivesse no limite remuneratório previsto para si, uma norma impediria a concretização da outra. Ou seja, a Constituição concederia um direito com uma mão e o tiraria com a outra,
o que soa incoerente.
Ademais, o entendimento anterior desestimula a acumulação de cargos por uma pessoa, na medida em que
poderia não receber a contraprestação devida por um
deles. Seria, de fato, um enriquecimento ilícito do Estado, o que não se admite.
Cabe destacar que há decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre o tema da percepção cumulativa de
proventos de cargos acumuláveis, no sentido de que o
teto constitucional incide em cada cargo nos casos em
que é permitida a acumulação, nos Recursos Extraordinários (REs 602043 e 612975) a que foi reconhecida repercussão geral.
O Plenário aprovou a seguinte tese para efeito de repercussão geral, sugerida pelo relator da matéria, ministro
Marco Aurélio, que se torna a resposta a este item de
consulta:
Nos casos autorizados, constitucionalmente, de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência
do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados,
afastada a observância do teto remuneratório quanto ao
somatório dos ganhos do agente público”.
Acompanho, portanto a área técnica e deixo de acolher
a divergência do Ministério Público com base nas razões
ora expostas e concluo no sentido de que nas hipóteses de acumulação lícita de proventos de aposentadoria com a remuneração devida pelo exercício de cargos
acumuláveis, de cargos eletivos ou de cargos em comissão, ressalvados no § 10, do art. 37, da Constituição Federal, deve-se utilizar a limitação do teto para cada um
dos vínculos separadamente, afastada a observância do
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teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos
do agente público.
2.4. Quarto questionamento
O quarto questionamento trazido à baila pelo consulente diz respeito à utilização do teto remuneratório nos
casos mencionados no item anterior sobre cada vínculo
individualmente ou cumulativamente sobre a soma de
ambos, aplicando-se neste caso o maior teto.
Conforme consta da Orientação Técnica OTC 40/215, o
questionamento foi respondido no item anterior, devendo ser considerado cada vínculo individualmente, com
seu teto específico, desprezando-se o fato de a soma deles superar o limite previsto no art. 37, XI, da CF.
2.5. Quinto questionamento
O quinto questionamento pelo consulente diz respeito
a quais parcelas não podem exceder o teto remuneratório, embora não se somem entre si e nem com a remuneração do mês em que se der o pagamento, a exemplo
daquelas correspondentes ao décimo terceiro salário, do
terço constitucional de férias e da gratificação por encargo de professor.
A OTC 40/2015 formula a seguinte proposta de resposta:
Com efeito, de acordo com art. 37, § 11, da CF, estão excluídas do teto remuneratório apenas as vantagens de
caráter indenizatório. Tais vantagens representam a reparação de despesas extraordinárias ocorridas em razão
do cargo e, por conta disso, não se submetem ao teto.
A doutrina, por sua vez, também exclui do teto as vantagens mencionadas no art. 39, § 3º, da CF:
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração
e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADIN nº
2.135-4)
[...]
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§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza
do cargo o exigir. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Vale destacar que mesmo aqueles que recebem por subsídio se inserem no comando do referido dispositivo. Ou
seja, se são ocupantes de cargo público, mesmo que o
art. 39, § 4º, da CF, estabeleça que o subsídio será fixado
em parcela única, forçoso é reconhecer que farão jus aos
direitos sociais previstos no art. 39, § 3º, da Carta Magna, por interpretação sistemática. Assim, poderão receber, por exemplo, décimo terceiro salário, terço constitucional de férias, adicional por serviço extraordinário, etc.
Ora, tal raciocínio é o mais adequado porque compatibiliza duas normas aparentemente antagônicas. A regra constitucional que estabelece que o subsídio deve
ser pago em parcela única (art. 39, § 4º, da CF) conflita
com outra que assegura aos ocupantes de cargo público
certos direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais (art. 39, § 3º), que incluem vantagens que devem ser
agregadas ao valor básico do cargo.
Nesse sentido, a fim de harmonizá-las, e não invalidar
uma em detrimento da outra, é forçoso reconhecer que
o § 3º do art. 39 excepciona hipóteses a serem percebidas por quem é remunerado por subsídio. Trata-se de
interpretação sistemática, por meio da qual uma norma
terá o significado que seja coerente com o ordenamento
no qual está inserida.
A inteligência utilizada para harmonizar tais normas é a
mesma em relação ao teto remuneratório. Em princípio,
quem recebe por subsídio e já se encontre no limite do
teto remuneratório estaria impedido de receber as vantagens que o art. 39, § 3º, da CF, lhe assegurou.
Assim, para que a norma referente ao teto remuneratório não inviabilize aquela outra que assegura certos direitos sociais aos ocupantes de cargo público, é preciso
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reconhecer que tais constituem exceções ao teto. Assim
entende Fernanda Marinela a respeito do tema:
A primeira exceção está para as verbas de natureza indenizatória que não devem ser incluídas nessa limitação de teto, considerando que visam à recomposição de
uma despesa tida pelo servidor na prestação do serviço
e de caráter transitório, como prevê o art. 37, § 11, da
CF. A mesma orientação deve ser aplicada para os direitos sociais previstos no art. 39, § 3º, da CF que, pela
sua natureza especial, podem gerar remuneração superior ao teto, como por exemplo, o décimo terceiro salário, o terço constitucional de férias, o adiantamento de
férias, o trabalho extraordinário, além de outros. [grifo nosso]
No mesmo sentido, José dos Santos Carvalho Filho se posiciona favorável ao recebimento das verbas prescritas
no art. 39, § 3º, da CF, mesmo que impliquem em superação do teto remuneratório:
Tem lavrado alguma discussão no que tange às parcelas
que se submetem ao teto e aquelas outras que, somadas ao subsídio, podem gerar remuneração acima do teto. As vantagens de natureza indenizatória não são computadas para o limite remuneratório. Há algumas parcelas, porém, que, por sua especial natureza, podem gerar remuneração superior ao teto. Como exemplos, o
décimo terceiro salário, o terço constitucional de férias,
o adiantamento de férias, o trabalho extraordinário de
servidores, o abono de permanência em serviço (art. 40,
§ 19, CF). Outras provêm de fontes ou rubricas diversas
(v.g. a remuneração pelo exercício do magistério, dentro
ou fora do Poder Público, e benefícios oriundos de planos privados de previdência ou de assistência médico-social). Por último, algumas vantagens específicas também têm sido excluídas do limite constitucional. O CNJ e
o CNMP já regularam a matéria em relação a magistrados e membros do Ministério Público. [grifo nosso]
Em relação à gratificação por exercício da função de professor, há entendimento doutrinário de que tal é possíQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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vel, mesmo que acima do teto. Isso decorre da ideia de
que os ocupantes de cargos de alta qualificação, por receberem um padrão remuneratório que alcance o teto,
já não teriam interesse pelo exercício da função de magistério, uma vez que nada receberiam por isso. Seria um
prejuízo à coletividade se assim o fosse. É o que ensina
Fernanda Marinela:
Hoje prevalece a orientação de que outras verbas remuneratórias que provêm de fontes ou rubricas diversas também estejam fora do teto. Nesse raciocínio entra o exercício do magistério e a regra se justifica não em
benefício do servidor, mas para o bem do ensino do país, porque os ocupantes de cargos de alta qualificação
técnica que recebem os melhores salários do país não
teriam interesse de ser professor se não pudessem receber por isso. Importante grifar que, apesar de a prática nos revelar uma outra realidade, as hipóteses de acumulação de cargos não são para o benefício do servidor,
mas da coletividade [...]. [grifo nosso]
No âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público, o
CNJ, por meio das Resoluções n. 13 e 14/2006, e o CNMP,
por meio das Resoluções n. 9 e 10/2006, trataram do assunto, admitindo expressamente tal hipótese.
Assim, conforme se observou no item II.3 deste parecer,
em tratando de acumulação legal de um cargo público
com outro de professor, deverá ser considerado o limite remuneratório específico para cada um deles isoladamente, e não a soma das remunerações.
Ora, se assim o é para a acumulação de cargos, também
será possível quando se tratar dos rendimentos do cargo juntamente com a gratificação por encargo de professor, pois quem pode o mais, pode o menos. Se é possível
ultrapassar o teto por conta da acumulação de um cargo público com outro de professor, também o é por exercer um cargo público e receber uma gratificação por atuar como instrutor.
O Ministério Público se manifestou favoravelmente a este entendimento, que acolho, apenas ressalvando, quanDiário Oficial de Contas

do ao último parágrafo, que não se deve estabelecer em
consultas, que são respondidas em tese, situações casuísticas como a gratificação de instrutor, uma vez que casos concretos devem se amoldar às teses estabelecidas
e não o contrário.
Assim, meu voto é no sentido de que a consulta seja
respondida neste item de acordo com a OTC 40/2015,
exceto quanto ao último parágrafo, que extrapola o objeto questionado e trata de situação concreta que não
pode ser objeto de discussão em tese.
2.6. Sexto Questionamento
O sexto questionamento diz respeito aos casos em que é
possível ultrapassar o teto remuneratório dos Ministros
do STF, além das vantagens de caráter indenizatório, expressamente mencionadas no art. 37, § 11, da CF.
Conforme a OTC 40/2015 e fundamentação e exposta
neste voto, o presente questionamento foi respondido
nos itens anteriores, donde se concluiu que não serão
computados no teto remuneratório as os direitos sociais
do art. 39, § 3º, da CF, além das hipóteses de acumulação lícita de remuneração, subsídio, proventos ou pensões, em que serão considerados os tetos respectivos
isoladamente.
Além desses, conforme a OTC 40/2015, a doutrina reconhece por interpretação sistemática, a possibilidade de
recebimento do abono de permanência.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando parcialmente o entendimento
da área técnica e do Ministério Público de Contas VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Deliberação que submeto à sua consideração.
PARECER CONSULTA
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as
razões expostas pelo relator, em conhecer da presente
Consulta, para que no mérito seja respondida parcialwww.tce.es.gov.br

mente de acordo com a Instrução Técnica de Consulta
40/2015, de acordo com a fundamentação contida neste
voto, nos seguintes termos:
Quanto ao primeiro questionamento, adotando-se os
termos do Acórdão TC n. 293/2012, o subteto de 90,25%
do subsídio do ministro do STF deve ser considerado para a fixação dos subsídios dos membros do Ministério
Público (promotores de justiça e procuradores de justiça), dos Procuradores do Estado e dos Defensores Públicos. Quanto aos membros do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas (por força do art. 74, § 3º, da Constituição Estadual), o referido subteto deve ser aplicado para
a fixação do respectivo subsídio, ficando a remuneração
total sujeita ao teto geral (subsídio de Ministro do STF);
Quanto ao segundo questionamento, divergindo da
Orientação Técnica 40/2015 e acompanhando o Ministério Público de Contas, não se pode admitir a inexistência
de limites para a remuneração, o que contrariaria o espírito da norma constitucional, que estabelece a limitação.
Assim, no caso dos magistrados estaduais e membros do
Tribunal de Contas cujo subsídio é fixado pelo subteto, a
percepção cumulativa de função de chefia e direção fica
limitada ao teto, que é o subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal.
No caso dos demais agentes mencionados, ou seja, para
os membros do Ministério Público (promotores de justiça e procuradores de justiça), dos Procuradores do Estado e dos Defensores Públicos, não há exceção que permita que na remuneração total seja ultrapassado o subteto de 90,25% do subsídio do Ministro do STF.
Nas hipóteses de acumulação lícita de proventos de aposentadoria com a remuneração devida pelo exercício de
cargos acumuláveis, de cargos eletivos ou de cargos em
comissão, ressalvados no § 10, do art. 37, da Constituição Federal, deve-se utilizar a limitação do teto para cada um dos vínculos separadamente, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos
ganhos do agente público.
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Em relação ao quarto questionamento, conforme consta da Orientação Técnica OTC 40/215, o questionamento foi respondido no item anterior, devendo ser considerado cada vínculo individualmente, com seu teto específico, desprezando-se o fato de a soma deles superar o limite previsto no art. 37, XI, da CF.

poderes, como se destaca a seguir:

Quanto ao quinto questionamento, há parcelas cuja natureza especial podem gerar remuneração superior ao
teto, como o décimo terceiro salário, o terço constitucional de férias, o adiantamento de férias, o trabalho extraordinário de servidores, o abono de permanência em
serviço (art. 40, § 19, CF) e a remuneração pelo exercício
do magistério.

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos,
funções e empregos públicos da administração direta,
autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente
ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer
outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do
Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio
mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o
subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e
vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos
membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos
Defensores Públicos.

Quanto ao sexto questionamento, deve-se admitir a percepção acima do teto remuneratório dos direitos sociais
do art. 39, § 3º, da CF, além das hipóteses de acumulação lícita de remuneração, subsídio, proventos ou pensões, em que serão considerados os tetos respectivos
isoladamente. Além desses, conforme a OTC 40/2015, a
doutrina reconhece por interpretação sistemática, a possibilidade de recebimento do abono de permanência.
Cientificar o consulente.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO-VISTA DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Relatório já exposto pelo relator, passo à análise:
Os quesitos formulados pelo Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo envolvem os fenômenos jurídicos relacionados aos limites remuneratórios de servidores públicos e agentes políticos e a cumulação remunerada de cargos e funções públicas e proventos.
As balizas limitadoras da remuneração impostas aos servidores públicos e agentes políticos estão expressamente definidas no sistema desenhado na Constituição Federal e são aplicadas às diferentes esferas federativas e dos
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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:

De igual modo, diante da previsão do Art. 37, incisos XVI,
XVII e §10 da Constituição Federal, é possível afirmar a
vedação de acumulação remunerada de cargos públicos, proibindo-se, inclusive, a acumulação de empregos
e funções em autarquias, fundações, empresas públicas
e empresas de economia mista, exceto no caso de: dois
cargos de professor; um cargo de professor com outro
técnico ou científico e dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, e a vedação da percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos
www.tce.es.gov.br

arts. 42 e 142 da Constituição Federal com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os
referidos cargos acumuláveis na forma da Constituição,
os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados
em lei de livre nomeação e exoneração.
Importa ressaltar a distinção semântica entre a possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos da
percepção simultânea de proventos com remuneração
de cargos eletivos e comissionados.
Na primeira, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido, conforme RE 612.975/MT, de relatoria do Min. Marco Aurélio.
Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art.
37, XI, da CF pressupõe consideração de cada um dos
vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente
público. Com base nesse entendimento, o Plenário, em
julgamento conjunto e por maioria, negou provimento
a recursos extraordinários e reconheceu a inconstitucionalidade da expressão ‘percebidos cumulativamente ou não’ contida no art. 1º da Emenda Constitucional
41/2003, que alterou a redação do art. 37, XI, da CF, considerada interpretação que englobe situações jurídicas a
revelarem acumulação de cargos autorizada constitucionalmente.[RE 612.975 e RE 602.043, rel. min. Marco Aurélio, j. 27-4-2017, P, Informativo 862, Temas 377 e 384.]
No segundo, em situação distinta daquela, não se está
a falar sobre acumulação de cargos, mas à percepção
simultânea de remuneração e proventos, condição na
qual permanece a regra geral da limitação remuneratória sobre o somatório do valor percebido.
A Carta de 1988 veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas hipóteses – inocorrentes na espécie – de cargos acumuláveis na forma da
Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão (art.
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37, § 10, da Constituição). Mesmo antes da EC 20/1998,
a acumulação de proventos e vencimentos somente era
admitida quando se tratasse de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela CF. Com o advento da EC 20/1998, que preservou a situação daqueles servidores que retornaram ao serviço
público antes da sua promulgação, proibiu, em seu art.
11, a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição. Se era proibida a percepção de dupla aposentadoria estatutária, não é possível cogitar-se de direito à
segunda pensão, uma vez que o art. 40, § 7º, da Constituição subordinava tal benefício ao valor dos proventos
a que o servidor faria jus.[RE 584.388, rel. min. Ricardo
Lewandowski, j. 31-8-2011, P, DJE de 27-9-2011, Tema
162.] Vide AI 264.217 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 20-32012, 1ª T, DJE de 26-4-2012.
Importa observar que o art. 38 da Constituição Federal
guarda intrínseca relação com o tema quando estabelece disposições acerca do exercício de mandato eletivo por servidor público da administração direta, indireta, autárquica e fundacional ao não permite a acumulação remunerada dos cargos, exceto quando investido no
mandato de vereador e havendo compatibilidade de horários.
Superada essa questão, noutra trilha, cumpre destacar
dentre as situações acumuláveis o cargo de professor.
Referido nominalmente na Constituição dentre as ocupações acumuláveis para efeito do disposto no art. 37,
inciso XVI, alíneas “a” e “b”, trata-se de carreira com atribuições específicas, exercida em instituição pública de
ensino regular, não se confundindo com outras formas
de atividade de ensino, como por exemplo: instrutor de
cursos de capacitação.
Essa especificidade é expressamente reconhecida em
precedentes que tratam da aposentadoria especial de
professores do ensino fundamental e médio, exigindo-se
sua caracterização como efetivo exercício em funções de
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magistério, como dito a seguir:
Ação direta de inconstitucionalidade manejada contra
o art. 1º da Lei federal 11.301/2006, que acrescentou o
§ 2º ao art. 67 da Lei 9.394/1996. Carreira de magistério. Aposentadoria especial para os exercentes de função
de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.
Alegada ofensa aos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da CF. Inocorrência. Ação julgada parcialmente procedente, com
interpretação conforme. A função de magistério não se
circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o
assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação(grifei), fazendo jus aqueles que
as desempenham ao regime especial de aposentadoria
estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da CF.[ADI
3.772, rel. p/ o ac. min. Ricardo Lewandowski, j. 29-102008, P, DJE de 29-10-2009.] = RE 733.265 AgR, rel. min.
Marco Aurélio, j. 14-5-2013, 1ª T, DJE de 6-6-2013.
Importante ressaltar nesse tipo de análise a identificação da natureza das vesbas percebidas quanto à sua natureza.
A partir da vigência da Emenda Constitucional nº
41/2003, que regulamentou o art. 37, XI da Constituição, as vantagens pessoais passaram a integrar o somatório da remuneração para apuração do teto constitucional, sendo posteriormente alterada pela Emenda Constitucional nº 47/2005, com expressa exclusão das parcelas de caráter indenizatório e especiais previstas em
lei, mantidas, no entanto, aquelas decorrentes de acréscimos remuneratórios por serviços prestados pelo servidor e que pela sua natureza, compõe as parcelas para
aplicação do limitador constitucional.
Não se pode olvidar que as questões suscitadas estão
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ancoradas em basicamente três conceitos básicos: a busca de racional de satisfação do interesse individual, as
necessidades humanas reconhecidas como infinitas e a
escassez de recursos, estes insuficientes para atender as
necessidades e interesses individuais.
Ao impor limites à percepção de remuneração pelos servidores públicos, o legislador constitucional procurou estabelecer um resultado para tal equação.
Assim, alinhado com os argumentos e conclusões expostos pelo Relator quanto aos itens 2.1 e 2.2 e, divergindo quanto aos itens 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, pelas razões acima expostas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Deliberação que submeto à sua
consideração.
PARECER CONSULTA
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas, em conhecer da presente Consulta, para
que no mérito responde-la nos seguintes termos:
Quanto ao primeiro questionamento. Adotando-se os
termos do Acórdão TC n. 293/2012, o subteto de 90,25%
do subsídio do ministro do STF deve ser considerado para a fixação dos subsídios dos membros do Ministério
Público (promotores de justiça e procuradores de justiça), dos Procuradores do Estado e dos Defensores Públicos. Quanto aos membros do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas (por força do art. 74, § 3º, da Constituição Estadual), o referido subteto deve ser aplicado para
a fixação do respectivo subsídio, ficando a remuneração
total sujeita ao teto geral (subsídio de Ministro do STF).
Quanto ao segundo questionamento. Divergindo da
Orientação Técnica 40/2015 e acompanhando o Ministério Público de Contas, não se pode admitir a inexistência
de limites para a remuneração, o que contrariaria o espírito da norma constitucional, que estabelece a limitação.
Assim, no caso dos magistrados estaduais e membros do
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Tribunal de Contas cujo subsídio é fixado pelo subteto, a
percepção cumulativa de função de chefia e direção fica
limitada ao teto, que é o subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal.
No caso dos demais agentes mencionados, ou seja, para
os membros do Ministério Público (promotores de justiça e procuradores de justiça), dos Procuradores do Estado e dos Defensores Públicos, não há exceção que permita que na remuneração total seja ultrapassado o subteto de 90,25% do subsídio do Ministro do STF.
Quanto ao terceiro questionamento. Aplica-se o teto remuneratório ao somatório dos ganhos do agente público que perceba simultaneamente proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da
Constituição Federal com a remuneração de cargos eletivos ou cargos em comissão.
Quanto ao quarto questionamento. O questionamento
foi respondido no item anterior, devendo ser considerado a soma dos vínculos para efeito de aferição do teto.
Quanto ao quinto questionamento. As vantagens pessoais integram o somatório da remuneração para apuração
do teto constitucional, mantidas aquelas decorrente de
acréscimos remuneratórios por serviços prestados pelo
servidor e se excluem, no entanto, as parcelas de caráter
indenizatório previstas em lei.
Quanto ao sexto questionamento. Deve-se admitir a percepção acima do teto remuneratório dos direitos sociais
do art. 39, § 3º, da CF.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pelo Sr. Theodorico de
Assis Ferraço, Presidente da Assembleia Legislativa, com
os seguintes questionamentos:
Diário Oficial de Contas

Se o limite estabelecido no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal para fixação dos subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, limitado em
noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, constitui limite para a fixação dos subsídio dos membros do Tribunal de Contas, do Ministério
Público, dos Procuradores e Defensores Públicos?

da Constituição Federal?

Se o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal constitui limite para o pagamento de parcelas relativas ao exercício de cargos comissionados, de função gratificada e outras correlatadas, que superem o limite do
item anterior para os integrantes das carreiras nele mencionadas?

Através da Instrução Técnica Nº OT-C 40/2015 (fls.), a 8ª
Secretaria de Controle Externo do Tribunal sugeriu que a
presente consulta fosse respondida, quanto ao mérito,
da seguinte maneira:

Se o teto aplicável a essas carreiras, na forma da resposta
dos itens anteriores, deve ser aplicado nos casos de acumulação lícita de proventos de aposentadoria com a remuneração devida pelo exercício de cargos acumuláveis,
de cargos eletivos ou de cargos em comissão, ressalvados no § 10, do art. 37, da Constituição Federal?
Para a aplicação do teto remuneratório nos casos mencionados no item anterior devem ser considerados os valores de cada vínculo individualmente, aplicando-se neste caso um teto sobre cada um deles, ou cumulativamente, aplicando-se neste caso o maior teto sobre a soma
dos valores de ambos os vínculos?
No mesmo sentido do item anterior, para aplicação do
teto remuneratório, quais as parcelas que não podem
exceder o seu valor, embora não se somem entre si e
nem com a remuneração do mês em que der o pagamento, a exemplo daquelas correspondentes ao décimo terceiro salário, do terço constitucional de férias e da
gratificação por encargo de professor?
Em todas as hipóteses acima referidas, quais são os casos que podem ultrapassar o teto remuneratório dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, notadamente, as
parcelas de caráter indenizatório previstas na legislação
estadual, tendo em vista o disposto no § 11, do art. 37,
www.tce.es.gov.br

Após o conhecimento da consulta pelo Conselheiro Relator (fl.16), os autos foram encaminhados ao Núcleo de
Jurisprudência e Súmula, que informou por meio do Estudo Técnico de Jurisprudência (fls. 18/20) a inexistência
de deliberação no âmbito desta Corte Contas que atenda
inteiramente ao teor da presente consulta, havendo tão
somente posicionamentos correlatos ao tema.

quanto ao primeiro questionamento, adotando-se os
termos do Acórdão TC n. 293/2012, o subteto de 90,25%
do subsídio do ministro do STF deve ser considerado para a fixação dos subsídios dos membros do Ministério
Público (promotores de justiça e procuradores de justiça), dos Procuradores e dos Defensores Públicos. Quanto aos Desembargadores e aos membros das Cortes de
Contas (por força do art. 74, § 3º, da Constituição Estadual), o referido subteto deve ser aplicado para a fixação
do respectivo subsídio, ficando a remuneração total sujeita ao teto geral (subsídio de Ministro do STF), exceto
em relação às vantagens referidas no item II.6 desta instrução, às quais não estão submetidas ao citado limite;
quanto ao segundo questionamento, revisando-se o entendimento trazido pelo Acórdão TC n. 293/2012, deve-se admitir que as verbas relativas ao exercício de funções de direção e chefia não se submetam ao teto remuneratório do art. 37, XI, da CF;
em relação ao terceiro questionamento, revisando-se o
entendimento trazido pelo Acórdão TC n. 293/2012, deve-se admitir a percepção de proventos de aposentadoria com a remuneração pelo exercício de cargos acumuláveis, mandatos eletivos ou cargos em comissão (art.
37, § 10, da CF), mesmo que a soma deles ultrapasse o
teto geral, desde que respeitados os subtetos respectivos em cada vínculo isoladamente;
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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em relação ao quarto questionamento, revisando-se
o entendimento trazido pelo Acórdão TC n. 293/2012,
em caso de acumulação lícita de remuneração, subsídio,
proventos ou pensões, deve-se considerar o teto remuneratório específico para cada vínculo isoladamente e
não a soma deles;
Quanto ao quinto questionamento, deve-se admitir a
percepção, mesmo acima do teto remuneratório fixado
no art. 37, XI, da CF, das verbas referentes aos direitos
sociais previstos no art. 39, § 3º, da CF, bem como ao
exercício de encargo de professor;
Quanto ao sexto questionamento, deve-se admitir a
percepção acima do teto remuneratório das verbas de
caráter indenizatório, referentes ao exercício de atribuições de direção ou chefia, referentes aos direitos sociais
do art. 39, § 3º, referentes a encargo de professor e ao
abono de permanência.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer nº
2445/2017-8 (fls. 52/73), manifestou-se preliminarmente pela rejeição da proposta de desistência da Consulta
formulada no Ofício Presidência nº 30/2016 oriundo da
Presidência da Assembleia Legislativa, e quanto ao mérito, concorda com a área técnica no que se refere aos
itens “a”, “d”, “e” e “f”, dissentindo, portanto, dos itens
“b” e “c”, pelos motivos expostos naquele parecer.
b) [...] Assim sendo, o Ministério Público de Contas, dissentindo do posicionamento do corpo técnico dessa
Corte de Contas, manifesta-se pela ilegalidade na percepção de pagamentos de parcelas relativas ao exercício de cargos em comissão, de funções gratificadas
(funções de confiança) e outras correlatas, que superem o limite do teto constitucionalmente estabelecido.
c) [...]No tocante aos cargos públicos constitucionalmente cumuláveis, a jurisprudência, em verdade, como
fartamente colacionado pela Área Técnica, vem evoluindo e manifestando-se, em síntese, no sentido de
que o “abate teto” deve ser visto de forma isolada, ou
seja, individualizado em cada cargo. Assim, v. g., caso o
Diário Oficial de Contas

servidor seja médico do Poder Executivo de determinado Estado da Federação e médico de fundação ou autarquia federal, o teto deve ser verificado, especificamente, sobre cada cargo, de forma individualizada, e
não de forma conjunta, geral.
[...]Sob este prisma, o Ministério Público de Contas manifesta-se de acordo com o posicionamento da Área Técnica.
Lado outro, no tocante a situação de membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, de Procuradores e Defensores Públicos, aposentados e exercendo cargos em
comissão ou mandato eletivo que não seja o de vereador, dissente-se.

tação do teto para cada um dos vínculos separadamente, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. (grifos do autor)
Com relação aos demais questionamentos, o relator acolheu os posicionamentos expostos na Orientação Técnica
de Consulta 40/2015.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Conselheiro em Substituição João Luiz Cotta Lovatti, que elaborou
voto vista acompanhando o relator quanto aos itens 2.1
Primeiro questionamento e 2.2 Segundo questionamento, e divergindo quanto aos questionamentos expostos
nos itens 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

Em seu voto, o Conselheiro Carlos Ranna, relator do processo, divergiu da área técnica quanto ao segundo questionamento formulado, e mencionou estar acompanhando o entendimento do Parecer Ministerial no sentindo de que:

O Ministério Público de Contas requereu vistas e através
do Parecer 06613/2017-1, acompanhando o voto vista
do Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti.

[...]Assim, no caso dos magistrados estaduais e membros
do Tribunal de Contas cujo subsídio é fixado pelo subteto, a percepção cumulativa de função de chefia e direção
fica limitada ao teto, que é o subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal.

FUNDAMENTAÇÃO

No caso dos demais agentes mencionados, ou seja, para
os membros do Ministério Público (promotores de justiça e procuradores de justiça), dos Procuradores do Estado e dos Defensores Públicos, não há exceção que permita que na remuneração total seja ultrapassado o subteto de 90,25% do subsídio do Ministro do STF.
Lado outro, deixa de acolher a divergência do Ministério Público quanto ao terceiro questionamento, acompanhando a área técnica, concluindo que:
nas hipóteses de acumulação lícita de proventos de
aposentadoria com a remuneração devida pelo exercício de cargos acumuláveis, de cargos eletivos ou de
cargos em comissão, ressalvados no § 10, do art.
37, da Constituição Federal, deve-se utilizar a limiwww.tce.es.gov.br

Na 44ª Sessão Ordinária, realizada no dia 12 de dezembro de 2017, pedi vista do presente processo.
1. Primeiro questionamento
Se o limite estabelecido no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal para fixação dos subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, limitado em
noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, constitui limite para a fixação dos subsídio dos membros do Tribunal de Contas, do Ministério
Público, dos Procuradores e Defensores Públicos?
Precipuamente, ressalta-se que quanto ao primeiro
questionamento formulado não há motivos para discussão, tendo em vista a não divergência sobre os pontos
explicados pelos demais conselheiros nos votos anteriores.
2. Segundo questionamento
Se o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal constitui limite para o pagamento de parcelas relatiQuarta-feira, 2 de maio de 2018

33

ATOS DO PLENÁRIO

vas ao exercício de cargos comissionados, de função gratificada e outras correlatadas, que superem o limite do
item anterior para os integrantes das carreiras nele mencionadas?
O Conselheiro Carlos Ranna mencionou estar acompanhando o entendimento do Ministério Público de Contas, divergindo da área técnica no que se refere à limitação estabelecida, aduzindo que no caso de magistrados
estaduais e membros do Tribunal de Contas, a percepção
cumulativa de chefia e direção fica limitada ao teto, que
é o subsídio do Ministro do STF. Entretanto, na visão do
relator, o mesmo não ocorre no caso dos Membros do
Ministério Público (Promotores e Procuradores de Justiça), dos Procuradores do Estado e Defensores Públicos,
pois não há exceção que permita que na remuneração
total ultrapasse o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do STF.
Nesse mesmo sentido, o Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti em seu voto vista, acolhe os pontos explanados pelo Ministério Público, discordando da área técnica. Pois
bem.
No tocante aos limites remuneratórios de cada um, isso está disciplinado no art. 37, XI da Constituição Federal (já enfrentado no item “a”), sendo que os membros
do Ministério Público, Procuradores e Defensores Públicos têm seus subsídios limitados a 90,25% do de Ministro do STF.
No entanto, a Constituição não estabeleceu diferenças
entre os mesmos no tocante a um novo limite a que estariam submetidos em cargos comissionados, funções
gratificados ou mesmo em direção de seus órgãos.
No que concerne aos magistrados, o Supremo Tribunal
Federal se manifestou pela inadmissibilidade da fixação
diferenciada entre os da esfera estadual e federal, devido ao caráter geral do Poder Judiciário, vejamos:
ADI 3854 MC / DF - DISTRITO FEDERAL MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ReDiário Oficial de Contas

lator(a): Min. CEZAR PELUSO Julgamento: 28/02/2007
Órgão Julgador: Tribunal Pleno EMENTA: MAGISTRATURA. Remuneração. Limite ou teto remuneratório constitucional. Fixação diferenciada para os membros da magistratura federal e estadual. Inadmissibilidade. Caráter
nacional do Poder Judiciário. Distinção arbitrária. Ofensa à regra constitucional da igualdade ou isonomia. Interpretação conforme dada ao art. 37, inc. XI, e § 12, da
CF. Aparência de inconstitucionalidade do art. 2º da Resolução nº13/2006 e do art. 1º, § único, da Resolução nº
14/2006, ambas do Conselho Nacional de Justiça. Ação
direta de inconstitucionalidade. Liminar deferida. Voto
vencido em parte. Em sede liminar de ação direta, aparentam inconstitucionalidade normas que, editadas pelo
Conselho Nacional da Magistratura, estabelecem tetos
remuneratórios diferenciados para os membros da magistratura estadual e os da federal.
O STF entendeu que no âmbito estadual e federal todos
estão sujeitos a um mesmo regime jurídico, tanto às garantias quanto às restrições.
Pelos princípios da isonomia e da proporcionalidade conclui-se que se deve estender para os membros do Ministério Público o caráter nacional dos seus subsídios. Diante disso, a semelhança do que ocorre com os magistrados, em que é permitido o recebimento de gratificações
pelo exercício de funções de direção desde que não extrapolado o limite do subsídio de Ministro do STF também deve ser aplicado ao Ministério Público, inclusive o
do Estado.
Com relação ao Conselheiro de Tribunal de Contas, é
equiparado ao desembargador, por força do art. 74, § 3º
da Constituição.
Quanto aos membros do Ministério Público, Procuradores Estaduais e Defensores Públicos, essa lógica deve ser
seguida, pois também há de se ressaltar que esse limite diferenciado deverá ser pago somente a quem exerça
função de direção e chefia, devido às responsabilidades
adicionais que assumem.
www.tce.es.gov.br

Relativamente ao Ministério Público, há de se observar
as resoluções emitidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP sobre as questões remuneratórias.
Em tempo, o art. 1º da Resolução nº 09/2006 do CNMP
prevê:
Art. 1º No Ministério Público da União, compreendidos
o Ministério Público Federal, o do Trabalho, o Militar e
o do Distrito Federal e Territórios, e no Ministério Público dos Estados o valor do teto remuneratório, nos termos do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, é o
subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. (grifo nosso)
Na mesma resolução, há a previsão legal das parcelas
que são possíveis receber cumulativamente com o subsídio, sendo possível exceder o teto remuneratório estadual, tendo como limite geral no subsidio da STF, vejamos:
Art. 4º Estão compreendidas no subsídio de que trata o
artigo anterior e são por esse extintas todas as parcelas do regime remuneratório anterior, exceto as decorrentes de:
I – diferença de entrância ou substituição ou exercício
cumulativo de atribuições;
II – gratificação pelo exercício da função de Procurador-Geral, Vice Procurador-Geral ou equivalente e Corregedor-Geral, quando não houver a fixação de subsídio próprio para as referidas funções;
III – gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento nos gabinetes do Procurador-Geral, Vice Procurador-Geral ou equivalente, Corregedor-Geral ou em outros órgãos do respectivo Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público e do
Conselho Nacional de Justiça, na forma prevista no inciso V do art. 37 da Constituição Federal;
IV – exercício em local de difícil provimento;
V – incorporação de vantagens pessoais decorrentes de
exercício de função de direção, chefia ou assessoramenQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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to e da aplicação do parágrafo único do art. 232 da Lei
Complementar 75 de 1993, ou equivalente nos Estados,
aos que preencheram os seus requisitos até a publicação da Emenda Constitucional nº 20, em 16 de dezembro de 1998;
VI – direção de escola do Ministério Público.
VII -gratificação pelo exercício de função em conselhos
ou em órgãos colegiados externos cuja participação do
membro do Ministério Público decorra de lei;
Parágrafo único. A soma das verbas previstas neste artigo com o subsídio mensal não poderá exceder o teto
remuneratório constitucional. (grifo nosso)
Cumpre evidenciar que o entendimento de que é possível o recebimento das parcelas cumulativamente com o
subsídio, podendo, desta forma, exceder o teto remuneratório estadual, é adotado nacionalmente.
Vale ressaltar que em julho de 2007, no julgamento do
Processo CNMP nº 0.00.000.000021/2006-29, o CNMP
interpretou que o teto remuneratório para o Ministério
Público em todo o território nacional é o valor equivalente ao subsídio de Ministro do STF.
No que se refere à Advocacia Pública e à Defensoria, entendo que também deve ser aplicado o mesmo tratamento dado aos membros do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público por uma questão
de isonomia.
Registre-se que essas gratificações não são incorporáveis.
Diante disso, divirjo do Ministério Público de Contas, do
relator e do voto vista do Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti.
3. Terceiro questionamento
Se o teto aplicável a essas carreiras, na forma da resposta
dos itens anteriores, deve ser aplicado nos casos de acumulação lícita de proventos de aposentadoria com a remuneração devida pelo exercício de cargos acumuláveis,
Diário Oficial de Contas

de cargos eletivos ou de cargos em comissão, ressalvados no § 10, do art. 37, da Constituição Federal?
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão correlata ao caso, no RE 602.043/MT e o
RE 612.795/MT, permitindo que no caso dos cargos acumuláveis o teto aplicável não será comparado com a soma das duas remunerações, mas em cada uma separadamente.
Explicando melhor: caso um professor tenha dois vínculos − um municipal e outro estadual − não deverão ser
somados suas remunerações e o resultado ser comparado com o teto do STF, como feito antes.
Deverá ser o teto observado em cada vínculo: no municipal o teto é o subsídio do Prefeito e no estadual é o subsídio do Governador. Nesse caso, o STF não proibiu que
a soma extrapole o valor em espécie recebido pelos Ministros do STF.
A polêmica surge no caso de um servidor público aposentado com alta remuneração passar a exercer um cargo em comissão ou mandato eletivo.
Poderia a soma das duas remunerações ultrapassar o teto de Ministro do STF? Poder-se-ia ser aplicada a decisão
do STF que entende que para cargos acumuláveis que o
teto aplicável, deva incidir sobre cada cargo separadamente?
A resposta para esse questionamento não é algo simples
e tem sido motivo de muita controvérsia. Isso é evidenciado pelos seguintes pontos que passo a expor.
A decisão do STF deixou claro que é aplicável para os cargos acumuláveis na ativa, mas não foi estendida expressamente para quem recebe proventos e a remuneração
de um cargo eletivo ou em comissão.
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
CUMULAÇÃO TRÍPLICE. VENCIMENTOS E DOIS PROVENTOS. CARGOS DE MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
www.tce.es.gov.br

I – O Supremo Tribunal Federal entende que somente se
admite a acumulação de proventos e vencimentos quando se tratar de cargos, empregos ou funções acumuláveis na atividade. II – Incabível, portanto, a acumulação
de dois proventos de inatividade com vencimentos de
cargo efetivo, uma vez que a vedação à cumulação de
três cargos ou empregos de médico já existia quando o
servidor se encontrava na ativa. III – Agravo regimental
improvido. Ag. Reg. RE 613.399/RJ
Houve uma série de polêmicas sobre o assunto, já que
existem no país aposentados por Regime Próprio de Previdência que exercem mandato eletivo ou são chamado
a ocupar cargos em comissão.
Numa polêmica envolvendo o Governo Federal, a Ministra de Estado dos Direitos Humanos, Luislinda Valois,
requereu basicamente que a soma de seus proventos
oriundos de aposentadoria do cargo de Desembargadora com o subsídio de Ministra pudesse extrapolar o teto
do STF, utilizando como fundamento o RE 612.975/MT.
A Casa Civil da Presidência da República emitiu a Nota
SAJ Nº 179/2017/SAGEP/SAJ/CC-PR, a qual transcrevo a
seguir na íntegra, pois ela foi obtida através de pedido
feito com base na Lei de Acesso à informação, não estando disponível na internet para consulta:
(FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA)
A Casa Civil do Governo Federal não é um órgão de Controle Externo e, portanto, suas decisões não são consideradas jurisprudência. Entretanto, não há o óbice de aproveitarmos os seus estudos e opiniões para chegarmos às
nossas próprias conclusões. Ainda mais porque sobre
esse assunto não houve um pronunciamento mais claQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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ro dos órgãos de controle. Diante disso, é plausível buscarmos entendimentos para construir uma intepretação
adequada.
A referida Nota basicamente defende que é possível
sim o acúmulo entre proventos de aposentadoria oriundos de Regime Próprio de Previdência Social com cargo
em comissão ou eletivo, nos termos do art. 37 § 10, que
prescreve o seguinte:
Art. 37 § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos
arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego
ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na
forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos
em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
Entretanto, entende que a decisão do STF apenas atingiu
favoravelmente a quem ocupa cargo acumulável e não a
quem acumula proventos de aposentadoria com cargo
em comissão ou eletivo. Inclusive o art. 11 da Emenda
Constitucional 20/1998, cuja uma boa parte ainda está
vigor, prescreve que:
Art. 11 - A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e
aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação
desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais
de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que
se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11
deste mesmo artigo. (grifo nosso)
Além disso, na decisão do STF citada na nota da Casa Civil do Governo Federal, ficou estabelecida a possibilidade de que, para os cargos acumuláveis, é possível que cada teto seja considerado de maneira separada. Transcrevo a seguir os itens 10 e 11 da referida Nota:
Diário Oficial de Contas

10. A importância de identificar a possibilidade de acumulação de cargos, empregos e funções na atividade
ocorre como corolário do posicionamento do STF no RE
602.043/MT e no RE 612.975/MT:
“Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art.
37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a
observância do teto remuneratório quanto ao somatório
dos ganhos do agente público.” (grifos meus).
11. Então, a decisão do STF supra, destacada pela autoridade requerente, ao considerar a aplicação do teto remuneratório constitucional para cada um dos vínculos,
distintamente, é expressa ao referir-se apenas aos casos
em que há possibilidade de acumulação constitucional
de cargos, empregos e funções, de modo que, não sendo possível a acumulação, contrario sensu, é necessária
a observância a tal teto remuneratório, conforme art. 37,
caput, inciso XI, da Constituição. (grifos do autor)
Pelo que depreendo da análise dos autos, reforçado pela leitura da decisão do STF e do Parecer da Casa Civil do
Governo Federal, concordo com a interpretação de que a
decisão do STF atinge somente a cargos acumuláveis na
ativa, para permitir que, no caso deles, é possível incidir
o teto aplicável a cada um de maneira separada, sem fazer a soma para comparar com o STF.
Apenas ressalto que é um tema cujo debate continua
em nível nacional, podendo ter inclusive novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Além disso, existem projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional, a
maioria inserindo mais restrições, dentre os quais o PL
6726/2016 que estabelece que os rendimentos recebidos por qualquer servidor ativo ou aposentado não poderão exceder o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o PL 6752/2016, que considera como ato de improbidade administrativa o pagamento acima do teto, e, ainda, obriga o servidor a devolver os recursos recebidos.
www.tce.es.gov.br

Também é possível, que tanto pelo Poder Judiciário,
quanto pelo Poder Legislativo, sejam emitidas decisões
ou normas que permitam a extrapolação do teto do STF
no caso específico que está sendo tratado aqui neste
questionamento, o que pode resultar em mudança de
entendimento por parte desta Corte de Contas.
Diante do que foi exposto, divirjo do relator e acompanho o entendimento do Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti e do parecer vista do Ministério Público de Contas.
4. Quarto questionamento
Para a aplicação do teto remuneratório nos casos mencionados no item anterior devem ser considerados os valores de cada vínculo individualmente, aplicando-se neste caso um teto sobre cada um deles, ou cumulativamente, aplicando-se neste caso o maior teto sobre a soma
dos valores de ambos os vínculos?
Pelos fundamentos já explanados no questionamento
anterior, afilio-me ao posicionamento do Conselheiro
João Luiz Cotta Lovatti, devendo ser aplicado o teto remuneratório ao somatório dos ganhos do agente público que perceba simultaneamente proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da
Constituição, juntamente com a remuneração de cargos
eletivos ou cargos em comissão.
5. Quinto questionamento
No mesmo sentido do item anterior, para aplicação do
teto remuneratório, quais as parcelas que não podem
exceder o seu valor, embora não se somem entre si e
nem com a remuneração do mês em que der o pagamento, a exemplo daquelas correspondentes ao décimo terceiro salário, do terço constitucional de férias e da
gratificação por encargo de professor?
Acompanho parcialmente o entendimento do Conselheiro Carlos Ranna, no sentido de que as parcelas mencionadas no questionamento ¾ décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e remuneração pelo exercício
do magistério ¾ além do trabalho extraordinário dos serQuarta-feira, 2 de maio de 2018

36

ATOS DO PLENÁRIO

vidores, adiantamento de férias e o abono de permanência em serviço, ao serem somadas podem ultrapassar o
teto a que estejam submetidas. Entretanto, cada uma
delas individualmente não poderá suplantar o seu respectivo teto remuneratório.
6. Sexto questionamento
f)
Em todas as hipóteses acima referidas, quais
são os casos que podem ultrapassar o teto remuneratório dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, notadamente, as parcelas de caráter indenizatório previstas na
legislação estadual, tendo em vista o disposto no § 11,
do art. 37, da Constituição Federal?
Acompanho parcialmente o relator, retirando a parte relativa a extrapolação do teto com a soma de remunerações de proventos de aposentadoria (art. 40, 42 ou 142
da CF) com cargo em comissão e mandato eletivo  fato já explicado no terceiro questionamento  e insiro as
verbas indenizatórias, pois não se submetem ao teto do
STF.
Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
PARECER CONSULTA
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
Conhecer da presente Consulta, tendo em vista que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade;
Quanto ao mérito, para respondê-la no seguinte sentido:
Quanto ao primeiro questionamento, adotando-se os
termos do Acórdão TC nº 293/2012, o subteto de 90,25%
do subsídio do Ministro do STF deve ser considerado para a afixação dos subsídios dos membros do Ministério
Público (promotores de justiça e procuradores de justiça), dos Procuradores do Estado e dos Defensores Públicos. Quanto aos membros do Poder Judiciário e do TriDiário Oficial de Contas

bunal de Contas (por força do art. 74§3º, da Constituição Estadual), o referido subteto deve ser aplicado para
a fixação do respectivo subsídio, ficando a remuneração
total sujeita ao teto geral (subsídio de Ministro do STF).
Quanto ao segundo questionamento, os adicionais remuneratórios devido pelo exercício de uma nova função
não poderão exceder o subsídio de Ministro de STF, isso para magistrados, membros dos Tribunais de Contas,
do Ministério Público, Defensores Públicos e Procuradores Estaduais.
Quanto ao terceiro questionamento, aplica-se o teto remuneratório constitucional ao somatório dos ganhos do
agente público que perceba simultaneamente proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts.
42 e 142 da Constituição Federal com a remuneração de
cargos eletivos ou cargos em comissão, observando-se o
alcance do entendimento do STF, cuja interpretação atinge somente a cargos acumuláveis na ativa, permitindo
que, no caso deles, seja possível incidir o teto aplicável a
cada um de maneira separada, sem que sejam somados
e comparados com o de Ministro do STF.
Quanto ao quarto questionamento, para efeito de aferição do teto, deve ser considerada a soma dos vínculos
do agente público que perceba simultaneamente proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos
arts. 42 e 142 da Constituição, juntamente com a remuneração de cargos eletivos ou cargos em comissão.
Quanto ao quinto questionamento, as parcelas mencionadas no questionamento ¾ décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e remuneração pelo exercício
do magistério ¾ além do trabalho extraordinário dos servidores, adiantamento de férias e o abono de permanência em serviço, ao serem somadas podem ultrapassar o
teto a que estejam submetidas. Entretanto, cada uma
delas individualmente não poderá suplantar o seu respectivo teto remuneratório.
Quanto ao sexto questionamento, deve-se admitir a
percepção acima do teto remuneratório dos direitos sowww.tce.es.gov.br

ciais do art. 39 §3º da CF, além, da hipótese de acumulação lícita de remuneração oriunda de casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos ou funções, em que serão considerados os tetos
isoladamente. Além desses, conforme a OTC 40/2015, a
doutrina reconhece por interpretação sistemática, a possibilidade de recebimento de abono de permanência. As
verbas indenizatórias não são consideradas para fins de
aplicação de teto.
Dê-se ciência ao consulente.
Após os tramites legais, arquive-se.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de CONSULTA formulada pelo Sr. Theodorico de Assis Ferraço, então Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, indagando acerca dos seguintes questionamentos:
Se o limite estabelecido no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal para fixação dos subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, limitado em
noventa inteiro e vinte e cinco centésimos por cento do
subsidio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, constitui limite para a fixação dos subsídios dos membros do Tribunal de Contas, do Ministério
Público, dos Procuradores e Defensores Públicos?
Se os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal constitui limite para o pagamento de parcelas relativas ao exercício de cargos comissionados, de função
gratificada e outras correlatadas, que superem o limite
do item anterior para os integrantes das carreiras nele
mencionadas?
Se o teto aplicável a essas carreiras, na forma da resposta
dos itens anteriores, deve ser aplicado nos casos de acumulação lícita de proventos de aposentadoria com a remuneração devida pelo exercício de cargos acumuláveis,
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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de cargos eletivos ou de cargos de comissão, ressalvados
no § 10, do art. 37, da Constituição Federal?

entendimento do Relator e do Conselheiro em Substituição.

§ 1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades:

Para a aplicação do teto remuneratório nos casos mencionados no item anterior devem ser considerados os valores de cada vinculo individualmente, aplicando-se neste caso um teto sobre cada um deles, ou cumulativamente, aplicando-se neste caso o maior teto sobre a soma
dos valores de ambos os vínculos?

Assim, a fim de melhor conhecer a matéria, solicitei vistas dos autos para formar a devida convicção.

I - ser subscrita por autoridade legitimada;

No mesmo sentido do item anterior, para aplicação do
teto remuneratório, quais a s parcelas que não podem
exceder o seu valor, embora não se somem entre si e
nem com a remuneração do mês em que der o pagamento, a exemplo daquelas correspondentes ao decimo terceiro salário, do terço constitucional de férias e da
gratificação por encargo de professor?
Em todas as hipóteses acima referidas, quais são os casos que podem ultrapassar o teto remuneratório dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, notadamente, as
parcelas de caráter indenizatório previstas na legislação
estadual, tendo em vista o disposto no § 11, do art. 37,
da Constituição Federal?
Na sequência dos atos e fatos, após manifestação da
área técnica, nos termos da Orientação Técnica de Consulta 00040/2015-4, e do Ministério Público Especial de
Contas, conforme Parecer 02445/2017-8, o Relator prolatou o voto 06175/2017-8, acompanhando parcialmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas.
O então Conselheiro em Substituição João Luiz Cotta Lovatti, após pedido de vista, prolatou o voto vista
00125/2017-9, divergindo em parte do entendimento
do Relator, no que foi acompanhado pelo douto representante do Ministério Público Especial de Contas, conforme o Parecer 06613/2017-1.
Concedida vista dos autos ao Conselheiro Domingos Augusto Taufner, este, nos termos do voto vista
00029/2018-2, votou acompanhando, parcialmente, o
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É o sucinto relatório.
VOTO DE VISTA
A Consulta foi formulada pelo Sr. Theodorico de Assis
Ferraço, então Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, buscando resposta aos questionamentos antes indicados.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Inicialmente, verifico que há necessidade de manifestação acerca dos requisitos de admissibilidade descritos
no artigo 122, II, § 1º da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, que assim dispõe:
[...]

II - referir-se à matéria de competência do Tribunal de
Contas;
III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia
suscitada;
IV - não se referir apenas a caso concreto; (...) – g.n.
Assim, quanto aos requisitos de admissibilidade da consulta formulada, da análise dos autos, em consonância
com o entendimento técnico e do Órgão Ministerial, entendo que a mesma deve ser conhecida, vez que estão
presentes todos os requisitos de admissibilidade preceituados no artigo 122 antes referido, motivo pelo qual conheço da consulta formulada.
2. DO MÉRITO DA CONSULTA:

Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às
dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e
regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:

Da análise dos autos, verifico que a área técnica, nos termos da Orientação Técnica de Consulta 00040/2015-4,
conclusivamente, assim manifestou-se, verbis:

I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;

Por todo o exposto, quanto ao mérito, sugere-se que a
presente consulta seja respondida da seguinte maneira:

II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras
Municipais;
III - Presidente do Tribunal de Justiça e Procurador Geral de Justiça;
IV - Procurador Geral do Estado e Defensor Público Geral do Estado;
V - Secretário de Estado;
VI - Presidente das comissões permanentes da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII - Diretor presidente de autarquia, fundação pública,
empresa estatal e de sociedade de economia mista cujo
controle societário pertença ao Estado ou aos Municípios.
www.tce.es.gov.br

[...]
III. CONCLUSÃO

Quanto ao primeiro questionamento, adotando-se
os termos do Acórdão TC n. 293/2012, o subteto de
90,25% do subsídio do ministro do STF deve ser considerado para a fixação dos subsídios dos membros do
Ministério Público (promotores de justiça e procuradores de justiça), dos Procuradores e dos Defensores
Públicos. Quanto aos Desembargadores e aos membros das Cortes de Contas (por força do art. 74, § 3º, da
Constituição Estadual), o referido subteto deve ser aplicado para a fixação do respectivo subsidio, ficando a remuneração total sujeita ao teto geral (subsidio do Ministro do STF), exceto em relação às vantagens referidas
no item II.6 desta instrução, às quais não estão submeQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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tidas ao citado limite;
Quanto ao segundo questionamento, revisando-se o
entendimento trazido pelo Acórdão TC n. 293/2012,
deve-se admitir que as verbas relativas ao exercício de
funções de direção e chefia não se submetam ao teto
remuneratório do art. 37, XI, da CF;
Em relação ao terceiro questionamento, revisando-se o
entendimento trazido pelo Acórdão TC n. 293/2012, deve-se admitir a percepção de proventos de aposentadoria com a remuneração pelo exercício de cargos acumuláveis, mandatos eletivos ou cargos em comissão (art.
37, § 10, da CF), mesmo que a soma deles ultrapasse o
teto geral, desde que respeitados os subtetos respectivos em cada vinculo isoladamente;
Em relação ao quarto questionamento, revisando-se o
entendimento trazido pelo Acórdão TC n. 293/2012, em
caso de acumulação lícita de remuneração, subsídio,
proventos ou pensões, deve-se considerar o teto remuneratório específico para cada vinculo isoladamente e
não a soma deles;
Quanto ao quinto questionamento, deve-se admitir a
percepção, mesmo acima do teto remuneratório fixado
no art. 37, XI, da CF, das verbas referentes aos direitos
sociais previstos no art. 39, § 3º, da CF, bem como ao
exercício de atribuições de direção ou chefia, referentes
aos direitos sociais do art. 39, § 3º, referentes a encargo
de professor e ao abono de permanência.
Quanto ao sexto questionamento, deve-se admitir a percepção acima do teto remuneratório dos direitos sociais
do art. 39, § 3º, da CF, além das hipóteses de acumulação lícita de remuneração, subsídio, proventos ou pensões, em que serão considerados os tetos respectivos
isoladamente. Além desses, conforme a OTC 40/2015, a
doutrina reconhece por interpretação sistemática, a possibilidade de recebimento do abono de permanência. g.n.
Por seu turno, o douto representante do Ministério PúbliDiário Oficial de Contas

co Especial de Contas, através do Parecer 02445/2017-8,
manifestou-se nos seguintes termos, verbis:
[...]
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas manifesta-se:
1 – Pela rejeição da desistência desta Consulta, nos termos fundamentados em sede preliminar deste Parecer
e, no mérito,
2 – de acordo com a Área Técnica no tocante aos itens
“a”, “d”, “e” e “f”;
3 – dissentindo no tocante aos itens “b” e “c”, nos termos dos fundamentos fático-jurídicos delineados. – g.n.
Verifico que o Conselheiro Relator, nos termos do
06175/2017-8, acompanhando parcialmente o entendimento da área técnica e o Ministério Público Especial de
Contas, votou nos seguintes termos, verbis:
[...]
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as
razões expostas pelo relator, em conhecer da presente
Consulta, para que no mérito seja respondida parcialmente de acordo com a Instrução Técnica de Consulta
40/2015, de acordo com a fundamentação contida neste
voto, nos seguintes termos:
Quanto ao primeiro questionamento, adotando-se os
termos do Acórdão TC n. 293/2012, o subteto de 90,25%
do subsídio do ministro do STF deve ser considerado para a fixação dos subsídios dos membros do Ministério
Público (promotores de justiça e procuradores de justiça), dos Procuradores do Estado e dos Defensores Públicos. Quanto aos membros do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas (por força do art. 74, § 3º, da Constituição Estadual), o referido subteto deve ser aplicado para
a fixação do respectivo subsídio, ficando a remuneração
total sujeita ao teto geral (subsídio de Ministro do STF);
www.tce.es.gov.br

Quanto ao segundo questionamento, divergindo da
Orientação Técnica 40/2015 e acompanhando o Ministério Público de Contas, não se pode admitir a inexistência
de limites para a remuneração, o que contrariaria o espírito da norma constitucional, que estabelece a limitação.
Assim, no caso dos magistrados estaduais e membros do
Tribunal de Contas cujo subsídio é fixado pelo subteto, a
percepção cumulativa de função de chefia e direção fica
limitada ao teto, que é o subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal.
No caso dos demais agentes mencionados, ou seja, para
os membros do Ministério Público (promotores de justiça e procuradores de justiça), dos Procuradores do Estado e dos Defensores Públicos, não há exceção que permita que na remuneração total seja ultrapassado o subteto de 90,25% do subsídio do Ministro do STF.
Nas hipóteses de acumulação lícita de proventos de aposentadoria com a remuneração devida pelo exercício de
cargos acumuláveis, de cargos eletivos ou de cargos em
comissão, ressalvados no § 10, do art. 37, da Constituição Federal, deve-se utilizar a limitação do teto para cada um dos vínculos separadamente, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos
ganhos do agente público.
Em relação ao quarto questionamento, conforme consta da Orientação Técnica OTC 40/215, o questionamento
foi respondido no item anterior, devendo ser considerado cada vínculo individualmente, com seu teto específico, desprezando-se o fato de a soma deles superar o limite previsto no art. 37, XI, da CF.
Quanto ao quinto questionamento, há parcelas cuja natureza especial podem gerar remuneração superior ao
teto, como o décimo terceiro salário, o terço constitucional de férias, o adiantamento de férias, o trabalho extraordinário de servidores, o abono de permanência em
serviço (art. 40, § 19, CF) e a remuneração pelo exercício
do magistério.
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Quanto ao sexto questionamento, deve-se admitir a percepção acima do teto remuneratório dos direitos sociais
do art. 39, § 3º, da CF, além das hipóteses de acumulação lícita de remuneração, subsídio, proventos ou pensões, em que serão considerados os tetos respectivos
isoladamente. Além desses, conforme a OTC 40/2015, a
doutrina reconhece por interpretação sistemática, a possibilidade de recebimento do abono de permanência.

limitada ao teto, que é o subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Cientificar o consulente.

c) Quanto ao terceiro questionamento. Aplica-se o teto
remuneratório ao somatório dos ganhos do agente público que perceba simultaneamente proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142
da Constituição Federal com a remuneração de cargos
eletivos ou cargos em comissão.

Verifico, ainda, que em seu voto de vista 00125/20179, o Conselheiro em Substituição João Luiz Cotta Lovatti,
votou nos seguintes termos, verbis:
[...]
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas, em conhecer da presente Consulta, para
que no mérito responde-la nos seguintes termos:
a) Quanto ao primeiro questionamento. Adotando-se os
termos do Acórdão TC n. 293/2012, o subteto de 90,25%
do subsídio do ministro do STF deve ser considerado para a fixação dos subsídios dos membros do Ministério
Público (promotores de justiça e procuradores de justiça), dos Procuradores do Estado e dos Defensores Públicos. Quanto aos membros do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas (por força do art. 74, § 3º, da Constituição Estadual), o referido subteto deve ser aplicado para
a fixação do respectivo subsídio, ficando a remuneração
total sujeita ao teto geral (subsídio de Ministro do STF).
b) Quanto ao segundo questionamento. Divergindo da
Orientação Técnica 40/2015 e acompanhando o Ministério Público de Contas, não se pode admitir a inexistência
de limites para a remuneração, o que contrariaria o espírito da norma constitucional, que estabelece a limitação.
Assim, no caso dos magistrados estaduais e membros do
Tribunal de Contas cujo subsídio é fixado pelo subteto, a
percepção cumulativa de função de chefia e direção fica
Diário Oficial de Contas

No caso dos demais agentes mencionados, ou seja, para
os membros do Ministério Público (promotores de justiça e procuradores de justiça), dos Procuradores do Estado e dos Defensores Públicos, não há exceção que permita que na remuneração total seja ultrapassado o subteto de 90,25% do subsídio do Ministro do STF.

d) Quanto ao quarto questionamento. O questionamento foi respondido no item anterior, devendo ser considerado a soma dos vínculos para efeito de aferição do teto.
e) Quanto ao quinto questionamento. As vantagens pessoais integram o somatório da remuneração para apuração do teto constitucional, mantidas aquelas decorrente de acréscimos remuneratórios por serviços prestados
pelo servidor e se excluem, no entanto, as parcelas de
caráter indenizatório previstas em lei.
f) Quanto ao sexto questionamento. Deve-se admitir a
percepção acima do teto remuneratório dos direitos sociais do art. 39, § 3º, da CF.
Verifico, também, que em nova manifestação, o douto
representante do Ministério Público Especial de Contas,
através do Parecer 06613/2017-1, manifestou-se nos seguintes termos, verbis:
[...]
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, acompanhando o entendimento do voto vista do eminente
Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, no tocante ao terceiro questionamento, manifesta-se no sentido de que
se aplica o teto remuneratório ao somatório dos ganhos do agente público que perceba simultaneamenwww.tce.es.gov.br

te proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40
ou dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal com a remuneração de cargos eletivos ou cargos em comissão.
– g.n.
Verifico, por fim, que no voto de vista 00029/2018-2, o
Conselheiro Domingos Augusto Taufner, voltou nos seguintes termos, verbis:
[...]
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
Conhecer da presente Consulta, tendo em vista que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade;
Quanto ao mérito, para respondê-la no seguinte sentido:
Quanto ao primeiro questionamento, adotando-se os
termos do Acórdão TC nº 293/2012, o subteto de 90,25%
do subsídio do Ministro do STF deve ser considerado para a afixação dos subsídios dos membros do Ministério
Público (promotores de justiça e procuradores de justiça), dos Procuradores do Estado e dos Defensores Públicos. Quanto aos membros do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas (por força do art. 74§3º, da Constituição Estadual), o referido subteto deve ser aplicado para
a fixação do respectivo subsídio, ficando a remuneração
total sujeita ao teto geral (subsídio de Ministro do STF).
Quanto ao segundo questionamento, os adicionais remuneratórios devido pelo exercício de uma nova função
não poderão exceder o subsídio de Ministro de STF, isso para magistrados, membros dos Tribunais de Contas,
do Ministério Público, Defensores Públicos e Procuradores Estaduais.
Quanto ao terceiro questionamento, aplica-se o teto remuneratório constitucional ao somatório dos ganhos do
agente público que perceba simultaneamente proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts.
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42 e 142 da Constituição Federal com a remuneração de
cargos eletivos ou cargos em comissão, observando-se o
alcance do entendimento do STF, cuja interpretação atinge somente a cargos acumuláveis na ativa, permitindo
que, no caso deles, seja possível incidir o teto aplicável a
cada um de maneira separada, sem que sejam somados
e comparados com o de Ministro do STF.
Quanto ao quarto questionamento, para efeito de aferição do teto, deve ser considerada a soma dos vínculos
do agente público que perceba simultaneamente proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos
arts. 42 e 142 da Constituição, juntamente com a remuneração de cargos eletivos ou cargos em comissão.
Quanto ao quinto questionamento, as parcelas mencionadas no questionamento ? décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e remuneração pelo exercício
do magistério ? além do trabalho extraordinário dos servidores, adiantamento de férias e o abono de permanência em serviço, ao serem somadas podem ultrapassar o
teto a que estejam submetidas. Entretanto, cada uma
delas individualmente não poderá suplantar o seu respectivo teto remuneratório.
Quanto ao sexto questionamento, deve-se admitir a
percepção acima do teto remuneratório dos direitos sociais do art. 39 §3º da CF, além, da hipótese de acumulação lícita de remuneração oriunda de casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos ou funções, em que serão considerados os tetos
isoladamente. Além desses, conforme a OTC 40/2015, a
doutrina reconhece por interpretação sistemática, a possibilidade de recebimento de abono de permanência. As
verbas indenizatórias não são consideradas para fins de
aplicação de teto.
Dê-se ciência ao consulente.
Após os tramites legais, arquive-se. – g.n.
Denota-se que os Eminentes Conselheiros, através dos
votos exarados, bem como o douto representante do
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Parquet de Contas, em seu Parecer, acompanharam e divergiram parcialmente do Relator, evidenciando, assim,
seus posicionamentos.
Desse modo, passo a tecer considerações, relativas aos
entendimentos dos Eminentes Conselheiros, com base
no questionamento formulado pelo Consulente:
a. Se o limite estabelecido no inciso XI do artigo 37 da
Constituição Federal para fixação dos subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, limitado em noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por
cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, constitui limite para a fixação
dos subsídios dos membros do Tribunal de Contas, do
Ministério Público, dos Procuradores e Defensores Públicos?
Em relação a este item, o Relator dos autos entendeu
que “quando houver direito de acrescer alguma vantagem legal ao subsídio dos magistrados estaduais e
membros do Tribunal de Contas fixados com base no
subteto, esse total não poderá ultrapassar o valor do
subsídio dos membros do STF, cujo valor é também,
nesse sentido, teto de remuneração”.
O Eminente Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, em seu
voto de vista acompanhou o Conselheiro Relator.
Quanto a este item, o Eminente Conselheiro Domingos
Augusto Taufner, em seu voto de vista acompanhou o
Conselheiro Relator.
O Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
manifestou-se em sessão, acompanhando o Conselheiro Relator.
b. Se os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal constitui limite para o pagamento de parcelas relativas ao exercício de cargos comissionados, de função
gratificada e outras correlatadas, que superem o limite
do item anterior para os integrantes das carreiras nele
mencionadas?
Em relação a este item, o Relator dos autos entendeu
www.tce.es.gov.br

que “no caso dos magistrados estaduais e membros do
Tribunal de Contas cujo subsídio é fixado pelo subteto, a percepção cumulativa de função de chefia e direção fica limitada ao teto, que é o subsídio do Ministro
do Supremo Tribunal Federal”, acompanhando o entendimento “contido no Parecer 2445/2017 do Ministério Público no sentido de que em relação aos membros
do Ministério Público e Procuradores do Estado e Defensores Públicos, quando exercem cargos comissionados ou funções de direção e chefia, têm o somatório de
sua remuneração limitado ao subteto constitucional de
90,25% do subsídio do Ministro do STF”.
O Eminente Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, em seu
voto de vista acompanhou o Conselheiro Relator.
Quanto a este item, o Eminente Conselheiro Domingos
Augusto Taufner, em seu voto de vista divergiu do Conselheiro Relator, do voto de vista do Conselheiro João
Luiz Cotta Lovatti e do Ministério Público de Contas.
O Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
manifestou-se em sessão, divergindo do Conselheiro Relator e acompanhando o Conselheiro Domingos Augusto Taufner.
c. Se o teto aplicável a essas carreiras, na forma da resposta dos itens anteriores, deve ser aplicado nos casos
de acumulação lícita de proventos de aposentadoria
com a remuneração devida pelo exercício de cargos acumuláveis, de cargos eletivos ou de cargos de comissão,
ressalvados no § 10, do art. 37, da Constituição Federal?
Em relação a este item, o Relator dos autos concluiu “no
sentido de que nas hipóteses de acumulação lícita de
proventos de aposentadoria com a remuneração devida pelo exercício de cargos acumuláveis, de cargos eletivos ou de cargos em comissão, ressalvados no § 10, do
art. 37, da Constituição Federal, deve-se utilizar a limitação do teto para cada um dos vínculos separadamente, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.
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O Eminente Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, em seu
voto de vista, divergiu do Conselheiro Relator, sendo
acompanhado pelo Eminente Conselheiro Domingos Augusto Taufner e pelo Parquet de Contas.
O Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
manifestou-se em sessão, acompanhando o Conselheiro Relator.
d. Para a aplicação do teto remuneratório nos casos
mencionados no item anterior devem ser considerados
os valores de cada vínculo individualmente, aplicando-se
neste caso um teto sobre cada um deles, ou cumulativamente, aplicando-se neste caso o maior teto sobre a soma dos valores de ambos os vínculos?
Em relação a este item, o Relator dos autos, em alusão a
Orientação Técnica OTC 40/215, indaga que “o questionamento foi respondido no item anterior, devendo ser
considerado cada vínculo individualmente, com seu teto específico, desprezando-se o fato de a soma deles
superar o limite previsto no art. 37, XI, da CF”.
O Eminente Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, em seu
voto de vista divergiu do Conselheiro Relator, sendo
acompanhado pelo Eminente Conselheiro Domingos Augusto Taufner.
O Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
manifestou-se em sessão, acompanhando o Conselheiro Relator.
e. No mesmo sentido do item anterior, para aplicação
do teto remuneratório, quais as parcelas que não podem exceder o seu valor, embora não se somem entre
si e nem com a remuneração do mês em que der o pagamento, a exemplo daquelas correspondentes ao décimo terceiro salário, do terço constitucional de férias e da
gratificação por encargo de professor?
Em relação a este item, o Eminente Relator dos autos
entende “que a consulta seja respondida neste item de
acordo com a OTC 40/2015, exceto quanto ao último
parágrafo, que extrapola o objeto questionado e trata
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de situação concreta que não pode ser objeto de discussão em tese”.
Assim com base no entendimento do Eminente Relator, extrai-se da Orientação Técnica de Consulta 40/2015
“em se tratando de acumulação legal de um cargo público com outro professor, deverá ser considerado o limite remuneratório específico para cada um deles isoladamente, e não a soma das remunerações”.

de Contas da União, recentemente, se manifestou, assim
assentando sua posição, conforme ementa do Acórdão
da decisão, verbis:ACÓRDÃO Nº 501/2018 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 000.776/2012-2.
Grupo II Classe de Assunto: III – Consulta
Interessados/Responsáveis: não há.

O Eminente Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, em seu
voto de vista divergiu do Conselheiro Relator.

Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados (vinculador).

Quanto a este item, o Eminente Conselheiro Domingos
Augusto Taufner, em seu voto de vista acompanhou parcialmente o Conselheiro Relator.

Representante do Ministério Público: Procurador-Geral
Paulo Soares Bugarin.

O Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
manifestou-se em sessão, acompanhando o Conselheiro Relator.
f. Em todas as hipóteses acima referidas, quais são os
casos que podem ultrapassar o teto remuneratório dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, notadamente, as
parcelas de caráter indenizatório previstas na legislação
estadual, tendo em vista o disposto no § 11, do art. 37,
da Constituição Federal?
O Eminente Relator dos autos concluiu que “não serão
computados no teto remuneratório os direitos sociais
do art. 39, § 3º, da CF, além das hipóteses de acumulação lícita de remuneração, subsídio, proventos ou
pensões, em que serão considerados os tetos respectivos isoladamente”, informando que “conforme a OTC
40/2015, a doutrina reconhece por interpretação sistemática, a possibilidade de recebimento do abono de
permanência”.
O Eminente Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, em seu
voto de vista divergiu do Conselheiro Relator.
Quanto a este item, o Eminente Conselheiro Domingos
Augusto Taufner, em seu voto de vista acompanhou parcialmente o Conselheiro Relator.
Assim, a respeito do tema em apreço o Egrégio Tribunal
www.tce.es.gov.br

Relator: Ministro Benjamin Zymler.

Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal
(SEFIP).
Representação Legal: não há
[...]
9.1 Acórdão:
VISTOS, relatos e discutidos estes autos que versam sobre consulta formulada pelo presidente da Câmara dos
Deputados, com fundamento no art. 1º, inciso XVII, da
Lei nº 8.443/1992 c/c o art. 264, inciso I, do RITCU, por
meio da qual se requer o pronunciamento desta Corte
de Contas sobre questões relacionadas à incidência do
teto remuneratório previsto no inciso XI do artigo 37
da CF/1988 em relação à percepção cumulativa de vencimentos e/ou proventos decorrentes da acumulação
de cargos públicos em órgãos pertencentes a esferas de
Poder ou entes diversos.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em Sessão Plenária, em:
9.1 Conhecer da presente Consulta, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1º, XVII, da
Lei 8.443/1992 c/c art. 264, VI do RITCU, para responder
ao consulente que:
9.1.1. Com fulcro na norma jurídica colhida de julgados
que examinaram a matéria, na coerência sistemática e
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lógico-jurídica dos preceitos constitucionais e nos princípios hermenêuticos da unidade da Constituição e da
concordância prática ou harmonização, E TENDO EM
VISTA AINDA QUE NÃO HÁ ESPAÇO NA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE PARA TRABALHO NÃO REMUNERADO, O SERVIDOR PÚBLICO FAZ JUS A RECEBER CONCOMITANTEMENTE VENCIMENTOS OU PROVENTOS DECORRENTES DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS AUTORIZADA PELO ART. 37, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTANDO OU NÃO ENVOLVIDOS ENTES FEDERADOS, FONTES OU PODERES DISTINTOS, AINDA QUE A
SOMA RESULTE EM MONTANTE SUPERIOR AO TETO ESPECIFICADO NO ART. 37, INCISO XI, DA CF, DEVENDO INCIDE O REFERIDO LIMITE CONSTITUCIONAL SOBRE CADA UM DOS VÍNCULOS, PER SI, ASSIM, considerados de
forma isolada, com contagem separada para fins de teto vencimental;
9.1.2. A ausência do sistema integrado de dados previstos no artigo 3º da Lei 10.887/2004, abrangendo todos
os Poderes e esferas de governo não constitui , em si
mesmo, fator impeditivo para a aplicação do teto remuneratório; tal sistema, ante seu caráter meramente instrumental acessório, não pode ser erigido como obstáculo para o cumprimento da norma constitucional, sobretudo em situações de extrapolação do teto já conhecidas pela Administração;
9.1.3. A expressão “fonte” a que aludem os Acórdãos
2.274/2009 e 564/2010, ambos do Plenário, refere-se a
órgão (se da administração direta) ou entidade ( se da
administração indireta), valendo registrar a superação
do entendimento constante nas referidas deliberações
pelo Acórdão 1.994/2015 – Plenário;
9.1.4. O teto de remunerações e subsídios previsto pelo art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003, é autoaplicável, não carecendo de regulamentação em face
da previsão de instituição de sistema integrado de dados a que alude o art. 3º da Lei n. 10.887/2004;
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9.1.5. Nos casos de acumulações previstas no inciso XVI
do art. 37 da CF/1988, ESTEJA O SERVIDOR EM ATIVIDADE OU INATIVIDADE, ENVOLVIDAS OU NÃO ESFERAS
DE GOVERNO, FONTES OU PODERES DISTINTOS, O TETO REMUNERATÓRIO DEVERÁ SER OBSERVADO EM RELAÇÃO À REMUNERAÇÃO E /OU PROVENTOS PERCEBIDOS EM CADA VÍNCULO FUNCIONAL CONSIDERADO
DE FORMA ISOLADA, E NÃO SOBRE O SOMATÓRIO DOS
VALORES PERCEBIDOS, cabendo a cada órgão responsável pelo pagamento efetuar a glosa devida;
Na mesma data, os Ministros do Egrégio Tribunal de Contas da União decidiram o seguinte:
ACÓRDÃO Nº 504/2018 – TCU – Plenário
1. Processo n. TC-001.816/2004-1.
1.1. Apensos: TC-023.986/2006-4, TC-017.861/20099, TC-023.970/2013-8, TC-002.396/2014-9 e TC007.629/2015-0.
2. Grupo: II; Classe de Assunto: III – Consulta.
3. Órgãos: Câmara de Deputados e Advocacia-Geral da
União.
4. Interessados: Comissão de Finanças e Tributação da
Câmara dos Deputados e Advocacia Geral da União.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representantes do Ministério Público: ProcuradorGeral Lucas Rocha Furtado e Procurador Julio Marcelo
de Oliveira.
7. Unidade técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefip.
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se
examinam Consultas formuladas pelo ex-Presidente da
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, ex-Deputado Federal Elizeu Rezende, em atenção ao expediente de iniciativa dos ex-Deputado Federal
www.tce.es.gov.br

Gonzaga Mota, e pelo então Advogado-Geral da União,
Sr. Álvaro Augusto Ribeiro Costa.
ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da
União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer das presentes Consultas por atenderem
aos requisitos de admissibilidade de que tratam os arts.
1º, inciso XVII, da Lei n. 8.443/1992 e 264 do Regimento
Interno/TCU, para responder aos Consulentes que:
9.1.1. com fulcro na norma jurídica colhida de julgados
que examinaram a matéria, na coerência sistemática e
lógica jurídica dos preceitos constitucionais e nos princípios hermenêuticos da unidade da Constituição e concordância prática ou harmonização, e tendo em vista ainda que não há espaço na ordem constitucional vigente
para trabalho não remunerado, o servidor público faz
jus a RECEBER CONCOMITANTEMENTE VENCIMENTOS
OU PROVENTOS DECORRENTES DE ACUMULAÇÃO DE
CARGOS AUTORIZADA PELO ART. 37, INCISO XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, estando ou não envolvidos
entes federados, fontes ou Poderes distintos, ainda que
a soma resulte em montante superior ao tento especificado no art. 37, inciso XI, da CF, DEVENDO INCIDIR O
REFERIDO LIMITE CONSTITUCIONAL SOBRE CADA UM
DOS VÍNCULOS, PER SI, ASSIM CONSIDERADOS DE FORMA ISOLADA, COM CONTAGEM SEPARADA PARA FINS
DE TETO VENCIMENTAL;
9.1.2. A aplicação do teto remuneratório, nos casos de
acumulação de cargos, empregos e funções, na forma
do art. 37, inc. XVI, da Constituição Federal, decorre de
esferas, fontes e/ou poderes distintos, DEVE SER REALIZADA PELOS ÓRGÃOS E/OU ENTIDADES AS QUAIS O
SERVIDOR ESTIVER SUBORDINADO, SEMPRE CONSIDERANDO OS VENCIMENTOS/PROVENTOS À GUISA ISOLADA.
9.1.3. Os benefícios advindos do Instituto de Previdência dos Congressistas, atualmente custeados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, não estão
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submetidos às regras do teto remuneratório; porém incidem regras referentes a critérios e normas de acumulação de cargos e teto constitucional nos benefícios que
tenham sido constituídos após a edição Lei n. 9.506 de
30/10/1997, sob a égide do Plano de Seguridade Social
dos Congressistas;
9.1.4. Quando a remuneração/proventos do servidor
estiver acima do teto vencimental, deve-se, preliminarmente, exclui a parcela excedente ao teto, para após
efetuar os descontos obrigatórios (imposto de renda,
contribuição social, etc) na remuneração;
9.1.5. Os pagamentos decorrentes de excessos remuneratórios percebidos além do teto, nos casos de acumulações lícitas de remunerações e proventos vedada a aplicação retroativa do entendimento ora firmado, devem
ter como marco inicial para reposições ao erário a data
de 04/05/2017 que corresponde à publicação da Ata de
Julgamento dos REs 602.043 e 612.975, pelo STF (Ata n.
14, de 27/04/2017. DJE n. 93, de 04/05/2017), quando a
matéria foi definitivamente assentada por aquela Corte
Maior, com repercussão geral reconhecida e julgada, devendo ser assegurada aos interessados a instauração de
prévio processo administrativo em que seja conferido direito ao contraditório e à ampla defesa, sem que sejam
afastados outros marcos temporais definidos em processos específicos do TCU, com vistas a ressarcimento de
verbas recebidas acima do teto vencimental;
9.2. recomendar à Câmara dos Deputados e à Advocacia-Geral da União que, ao engendrar futuras consultas a
esta Corte de Contas, observem, sempre que possível, o
disposto no art. 264, § 1º, do Regimento Interno do TCU,
no sentido de que as peças sejam acompanhadas de parecer das áreas de assistência técnica ou jurídica dos respectivos órgãos;
9.3. enviar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, à 89ª Promotoria
de Justiça, do Ministério Público do Estado de Goiás, em
atenção à solicitação de informações constante do proDiário Oficial de Contas

cesso 007.629/2015-0, apensado a estes autos;
9.4. arquivar este processo.
Desta maneira, verifica-se que o Egrégio Tribunal de Contas da União – TCU firmou entendimento pela aplicação do teto remuneratório de maneira isolada, de forma que a aplicação do teto remuneratório, nos casos
de acumulação de cargos, empregos e funções, na forma do art. 37, inc. XVI, da Constituição Federal, decorre
de esferas, fontes e/ou poderes distintos, DEVE SER REALIZADA PELOS ÓRGÃOS E/OU ENTIDADES AS QUAIS O
SERVIDOR ESTIVER SUBORDINADO, SEMPRE CONSIDERANDO OS VENCIMENTOS/PROVENTOS À GUISA ISOLADA, conforme se vê da posição firmada pelo Excelso
Pretório nos Recursos Extraordinários 602.043 e 612.975
(ta n. 14, de 27/04/2017. DJE n. 93, de 04/05/2017), como transcritos:
TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS –
ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição
Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de
cada um deles, e não ao somatório do que recebido.
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO 602.043 - MATO GROSSO,
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO)
TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS –
ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição
Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de
cada um deles, e não ao somatório do que recebido.
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO 612.975 - MATO GROSSO,
RELATOR :MIN. MARCO AURÉLIO) - – g.n
Desta maneira, claro está que, em relação ao questionamento constante do item c, “Se o teto aplicável a essas
carreiras, na forma da resposta dos itens anteriores, deve ser aplicado nos casos de acumulação lícita de proventos de aposentadoria com a remuneração devida pelo exercício de cargos acumuláveis, de cargos eletivos ou
de cargos de comissão, ressalvados no § 10, do art. 37,
da Constituição Federal?”, deve ser respondido no sentiwww.tce.es.gov.br

do de que a aplicação do teto remuneratório nestes casos se dá de forma isolada.
Entendo, assim, que assiste razão ao Eminente Relator,
todavia, deve ser acrescido como razão de decidir o fator jurídico deduzido pelo Egrégio Tribunal de Contas da
União, de forma que NÃO HÁ ESPAÇO NA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE PARA TRABALHO NÃO REMUNERADO, ASSIM SENDO, O SERVIDOR PÚBLICO FAZ JUS A
RECEBER CONCOMITANTEMENTE VENCIMENTOS OU
PROVENTOS DECORRENTES DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS AUTORIZADA PELO ART. 37, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTANDO OU NÃO ENVOLVIDOS
ENTES FEDERADOS, FONTES OU PODERES DISTINTOS,
AINDA QUE A SOMA RESULTE EM MONTANTE SUPERIOR AO TETO ESPECIFICADO NO ART. 37, INCISO XI, DA
CF, DEVENDO INCIDIR O REFERIDO LIMITE CONSTITUCIONAL SOBRE CADA UM DOS VÍNCULOS.
Quanto aos demais itens objeto de consulta, acompanho
na integra os termos do voto do Eminente Relator, pelas
razões por ele expostas.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento dos Eminentes Conselheiros João Luiz Cotta Lovatti, Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader
Borges, da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, filio-me ao entendimento do Eminente Relator, com o acréscimo de motivação constante desta decisão e, VOTO no sentido de que o colegiado aprove a
seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.
DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1. CONHECER da presente consulta formulada pelo Sr.
Theodorico de Assis Ferraço, então Presidente da AsQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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sembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, para
que, no mérito, seja respondida nos seguintes termos:
1.1 Quanto ao primeiro questionamento, adotando-se os termos do Acórdão TC n. 293/2012, o subteto de
90,25% do subsídio do ministro do STF deve ser considerado para a fixação dos subsídios dos membros do Ministério Público (promotores de justiça e procuradores
de justiça), dos Procuradores do Estado e dos Defensores Públicos. Quanto aos membros do Poder Judiciário
e do Tribunal de Contas (por força do art. 74, § 3º, da
Constituição Estadual), o referido subteto deve ser aplicado para a fixação do respectivo subsídio, ficando a remuneração total sujeita ao teto geral (subsídio de Ministro do STF);
1.2 Quanto ao segundo questionamento, divergindo da
Orientação Técnica 40/2015 e acompanhando o Ministério Público de Contas, não se pode admitir a inexistência
de limites para a remuneração, o que contrariaria o espírito da norma constitucional, que estabelece a limitação.
Assim, no caso dos magistrados estaduais e membros
do Tribunal de Contas cujo subsídio é fixado pelo subteto, a percepção cumulativa de função de chefia e direção fica limitada ao teto, que é o subsídio do Ministro
do Supremo Tribunal Federal.
No caso dos demais agentes mencionados, ou seja, para os membros do Ministério Público (promotores de
justiça e procuradores de justiça), dos Procuradores do
Estado e dos Defensores Públicos, não há exceção que
permita que na remuneração total seja ultrapassado o
subteto de 90,25% do subsídio do Ministro do STF, exceto quanto ao vínculo acumulável.
1.3 Nas hipóteses de acumulação lícita de proventos de
aposentadoria com a remuneração devida pelo exercício
de cargos acumuláveis, de cargos eletivos ou de cargos
em comissão, ressalvados no § 10, do art. 37, da Constituição Federal, deve-se utilizar a limitação do teto para cada um dos vínculos separadamente, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório
Diário Oficial de Contas

dos ganhos do agente público, em razão de NÃO HAVER
ESPAÇO DA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE PARA
TRABALHO NÃO REMUNERADO, o servidor público faz
jus a receber concomitantemente vencimentos ou proventos decorrentes de acumulação de cargos autorizada pelo artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal,
estando ou não envolvidos entes federados, fontes ou
poderes distintos, ainda que a soma resulte em montantes superior ao teto especificado no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, devendo incidir o referido limite constitucional sobre cada um dos vínculos, na
forma da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas
da União – TCU e do Supremo Tribunal Federal - STF.
1.4 Em relação ao quarto questionamento, conforme
consta da Orientação Técnica OTC 40/215, o questionamento foi respondido no item anterior, devendo ser considerado cada vínculo individualmente, com seu teto
específico, desprezando-se o fato de a soma deles superar o limite previsto no art. 37, XI, da CF.
1.5 Quanto ao quinto questionamento, há parcelas cuja
natureza especial pode gerar remuneração superior ao
teto, como o décimo terceiro salário, o terço constitucional de férias, o adiantamento de férias, o trabalho extraordinário de servidores, o abono de permanência em
serviço (art. 40, § 19, CF) e a remuneração pelo exercício
do magistério.
1.6 Quanto ao sexto questionamento, deve-se admitir a percepção acima do teto remuneratório dos direitos sociais do art. 39, § 3º, da CF, além das hipóteses
de acumulação lícita de remuneração, subsídio, proventos ou pensões, em que serão considerados os tetos respectivos, isoladamente. Além desses, conforme a OTC
40/2015, a doutrina reconhece por interpretação sistemática, a possibilidade de recebimento do abono de
permanência.
2. DAR ciência ao Consulente, após arquivem-se os presentes autos.
MARCO ANTONIO DA SILVA
www.tce.es.gov.br

Conselheiro em Substituição
1. PARECER CONSULTA TC-08/2018
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, à unanimidade, responder os itens A, B, E e F nos termos do voto
do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que encampou o voto-vista do conselheiro Domingos Augusto Taufner relativamente ao item B e às ressalvas do item E, e por maioria, responder os itens C e D
nos termos do voto do relator, que acresceu ao seu voto os fundamentos trazidos pelo conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva relativamente ao item C,
conforme a seguir:
a) Quanto ao primeiro questionamento, adotando-se os
termos do Acórdão TC n. 293/2012, o subteto de 90,25%
do subsídio do ministro do STF deve ser considerado para a fixação dos subsídios dos membros do Ministério
Público (promotores de justiça e procuradores de justiça), dos Procuradores do Estado e dos Defensores Públicos. Quanto aos membros do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas (por força do art. 74, § 3º, da Constituição Estadual), o referido subteto deve ser aplicado para
a fixação do respectivo subsídio, ficando a remuneração
total sujeita ao teto geral (subsídio de Ministro do STF);
b) Quanto ao segundo questionamento, os adicionais
remuneratórios devido pelo exercício de uma nova função não poderão exceder o subsídio de Ministro de STF,
isso para magistrados, membros dos Tribunais de Contas, do Ministério Público, Defensores Públicos e Procuradores Estaduais;
c) Nas hipóteses de acumulação lícita de proventos de
aposentadoria com a remuneração devida pelo exercício
de cargos acumuláveis, de cargos eletivos ou de cargos
em comissão, ressalvados no § 10, do art. 37, da Constituição Federal, deve-se utilizar a limitação do teto para
cada um dos vínculos separadamente, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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ganhos do agente público, em razão de não haver espaço na ordem constitucional vigente para trabalho não remunerado, o servidor público faz jus a receber concomitantemente vencimentos ou proventos decorrentes de
acumulação de cargos autorizada pelo artigo 37, inciso
XVI, da Constituição Federal, estando ou não envolvidos
entes federados, fontes ou poderes distintos, ainda que
a soma resulte em montante superior ao teto especificado no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, devendo incidir o referido limite constitucional sobre cada
um dos vínculos, na forma da jurisprudência do Egrégio
Tribunal de Contas da União – TCU e do Supremo Tribunal Federal – STF;
d) Em relação ao quarto questionamento, conforme
consta da Orientação Técnica OTC 40/215, o questionamento foi respondido no item anterior, devendo ser considerado cada vínculo individualmente, com seu teto específico, desprezando-se o fato de a soma deles superar
o limite previsto no art. 37, XI, da CF;
e) Quanto ao quinto questionamento, há parcelas cuja
natureza especial podem gerar remuneração superior ao
teto, como o décimo terceiro salário, o terço constitucional de férias, o adiantamento de férias, o trabalho extraordinário de servidores, o abono de permanência em
serviço (art. 40, § 19, CF) e a remuneração pelo exercício do magistério. Entretanto, cada uma delas individualmente não poderá suplantar o seu respectivo teto remuneratório;
f) Quanto ao sexto questionamento, deve-se admitir a
percepção acima do teto remuneratório dos direitos sociais do art. 39, § 3º, da CF, além das hipóteses de acumulação lícita de remuneração, subsídio, proventos ou pensões, em que serão considerados os tetos respectivos
isoladamente. Além desses, conforme a OTC 40/2015, a
doutrina reconhece por interpretação sistemática, a possibilidade de recebimento do abono de permanência.
Cientifique-se o consulente. Arquivar após o trânsito em
julgado.
Diário Oficial de Contas

2. Quanto aos itens C e D, restaram vencidos o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti e os conselheiros Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que votaram pela aplicação do teto
remuneratório geral ao somatório dos ganhos do agente público que perceba, simultaneamente, proventos de
aposentadoria com remuneração de cargos eletivos ou
cargos em comissão.
3. Data da Sessão: 27/03/2017 - 8ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHERO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em.substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 24/04/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
www.tce.es.gov.br
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PARECER PRÉVIO

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

PARECER PRÉVIO TC-005/2018 – PLENÁRIO

PROCESSO TC: 4008/2016 (APENSOS: 4455/2015 E
4461/2015)
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal da Serra
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Prefeito
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL: Audifax Charles Pimentel Barcelos
ADVOGADOS: Felipe Osório dos Santos (OAB/ES 6.381),
Aline Dutra de Faria (OAB/ES 12.031), Cláudia Rodrigues Nascimento (OAB/ES 9.787), Karla Lyrio de Oliveira
(OAB/ES 19.807), Luciana de Oliveira Sacramento (OAB/ES
19.260), Milena Gotardo Cosme (OAB/ES 19.148), Thiago
Lopes Pierote (OAB/ES 14.845)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO PREFEITO (CONTAS DE
GOVERNO) –EXERCÍCIO 2015 – RECOMENDAR A APROVAÇÃO COM RESSALVAS – DETERMINAR – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual (Contas de Governo) da PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, referente ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, na qualidade de
Prefeito Municipal.
Nos termos do Relatório Técnico n. 463/2016 (f. 04/45),
da Instrução Técnica Inicial n. 1068/2016 (f. 46) e da Decisão Monocrática n. 1744/2016 (f. 48/49), o responsável
foi citado acerca dos indícios de irregularidade apurados.
As justificativas (f. 62/161) foram analisadas pela SecexDiário Oficial de Contas

-Contas, no corpo da Manifestação Técnica n. 994/2017
(f. 167/193), sugerindo-se recomendar ao Legislativo local a REJEIÇÃO da Prestação Anual da Serra, em razão da
seguinte irregularidade:

O Parquet de Contas também opinou por DETERMINAR que o atual Prefeito promova a ampla divulgação
da Prestação de Contas Anual e do Parecer expedido por
esta Corte.

2.2. Inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento (item
7.2 do Relatório Técnico)

Segue a transcrição:
“Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de Serra, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e alterações
posteriores.

1 – seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal de Itaguaçu, referente ao exercício de 2015,
sob responsabilidade de Audifax Charles Pimentel Barcelos, na forma do art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012
c/c art. 71, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo; e

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio
Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Serra, recomendando-se a REJEIÇÃO
DAS CONTAS do Senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal durante o exercício de 2015, conforme dispõem o inciso III, art. 132, do Regimento Interno e o inciso III, art. 80, da Lei Complementar 621/2012,
em face da manutenção do seguinte indicativo de irregularidade:

2 – seja determinado ao Poder Executivo Municipal para
que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LC n. 101/00.
Por fim, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei
Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão
de julgamento.”

Inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento (item 7.2
do RT 463/2016 e 2.2 desta Manifestação Técnica).”

Na Sessão Plenária de 28 de novembro de 2017, o responsável apresentou sustentação oral, por intermédio
de seu advogado, enfrentando apenas os fatos analisados no item 2.2 da Manifestação Técnica n. 994/2017, referentes à inscrição de restos a pagar, conforme as Notas
Taquigráficas constantes do Despacho n. 67.578/2017 (f.
227/229).

Segue a transcrição:
“5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Ato contínuo, o Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas (NEC) elaborou a Instrução Técnica Conclusiva n.
3331/2017 (f. 195/196), reiterando o entendimento do
setor contábil.
Na sequência, o Ministério Público de Contas emitiu o
Parecer de f. 204/211, da lavra do Procurador Luciano
Vieira, divergindo, em parte, da área técnica, para manter a irregularidade descrita no item 2.4 da Manifestação
Técnica n. 994/2017, a saber:
2.4. Ocorrência de renúncia de receita sem adequada previsão na LDO e na LOA (item 8.4.1 do Relatório Técnico)
www.tce.es.gov.br

É o Relatório. Passo a fundamentar.
Os limites constitucionais e legais foram atendidos,
quanto a: Dívida Consolidada, Operações de Crédito e
Concessão de Garantia, Transferências ao Legislativo,
gastos com Pessoal (Executivo e Consolidado), Saúde,
Ensino e Magistério.
No entanto, as condições previstas na Lei de ResponsaQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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bilidade Fiscal para a inscrição de Restos a Pagar Não
Processados e para a Renúncia de Receita foram questionadas.
I – Inscrições de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente para pagamento
(item 7.2 do Relatório Técnico n. 463/2016 e item 2.2 da
Manifestação Técnica n. 994/2017)
Segundo o Relatório Contábil, ao final do exercício de
2015, houve a inscrição de Empenhos não liquidados
como Restos a Pagar Não Processados, no total de R$
42.620.979,86, sem a Disponibilidade de Caixa suficiente, cujo montante alcançou apenas R$ 40.525.700,12.

êxito em seu intento. Explica-se.

tamente nos demonstrativos contábeis.

De acordo com o RT 463/2016, verificou-se que o município de Serra inscreveu despesas em restos a pagar
não processados da ordem de R$ 42.620.979,86 (quarenta e dois milhões seiscentos e vinte mil novecentos e
setenta e nove reais e oitenta e seis centavos). Entretanto, ao se desconsiderar a disponibilidade de caixa do Instituto de Previdência municipal, o lastro financeiro para
cobrir tais despesas era de R$ 40.525.700,12 (quarenta
milhões quinhentos e vinte e cinco mil setecentos reais e
doze centavos). Portanto, foram inscritos restos a pagar
não processados sem disponibilidade de caixa.

Entretanto, a situação evidenciada no Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal nos remete para uma situação preocupante. O município possui forte insuficiência de caixa de recursos próprios (-R$ 44.823.272,38), sendo que
existem restos a pagar não processados inscritos da ordem de R$ 10.138.046,31 (dez milhões centos e trinta e
oito mil quarenta e seis reais e trinta e um centavos). Cabe registrar que não é possível utilizar-se de recursos vinculados para pagamento de outras despesas que não sejam relativas ao objeto do recurso financeiro.

Na Manifestação Técnica n. 994/2017, o setor contábil
confirmou a adoção das medidas saneadoras e a redução do volume de restos a pagar não processados, mas
manteve a irregularidade, pois não foi totalmente solucionada.

Em sua defesa, o gestor alegou que realizou auditoria no exercício de 2016 em todos os valores inscritos
em restos a pagar, analisando a possibilidade de cancelamento e/ou pagamento, conforme o caso, inclusive de processos cujos valores encontravam-se prescritos. Nesse sentido, informa o gestor que foi cancelado
R$16.017.061,32 (dezesseis milhões dezessete mil sessenta e um reais e trinta e dois centavos), além do pagamento de R$ 79.505.308,87 (setenta e nove milhões quinhentos e cinco mil trezentos e oito reais e oitenta e sete centavos).

Segundo a área técnica, o déficit de disponibilidades não
vinculadas é preocupante e o simples cancelamento posterior das inscrições não tem o condão de alterar o resultado financeiro do exercício sob análise.

De fato, ao se compulsar os dados constantes do sistema
CidadES, verifica-se que no exercício financeiro de 2016
houve o pagamento e o cancelamento dos valores informados pelo gestor.

Segue a transcrição:

De início, cabe asseverar que cancelamentos de restos
a pagar só irão produzir efeitos no resultado financeiro
do exercício em que forem efetuados. Verifica-se que em
2015 foi efetuada a inscrição sem ter sido observado se
havia ou não saldo suficiente para o pagamento.

A defesa justificou que, no ano de 2016, foram adotadas
providências para a regularização das inscrições, como
a criação de um grupo de trabalho, o pagamento de R$
79.505.308,87 e o cancelamento de R$ 16.017.061,32 de
restos a pagar.

“2.2. Inscrições de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente para pagamento
(item 7.2 do RT 463/2016).
Base Legal: art. 40 da Constituição da República, artigo
19 da Portaria MPS nº 403/2008.
(...)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo não logrou
Diário Oficial de Contas

Por outro lado, o procedimento adotado pela municipalidade – auditoria nas contas do passivo – é recomendável
e oportuno, devendo, se for caso, ser estendido às demais obrigações constantes do passivo flutuante (depósitos, consignações etc.). Assim, o valor das obrigações
do município perante terceiros estarão refletidas correwww.tce.es.gov.br

Assim, o que se depreende do quadro apresentado é que
ainda existem obrigações a descoberto, dada a ausência
de lastro financeiro. Ademais, no exercício financeiro de
2016 a situação se repetiu, ainda que em menor grau:
(FIGURA)
Assim, em que pese o fato de o gestor ter adotado algumas medidas visando corrigir a situação apresentada, vimos não aceitar as alegações de defesa, fato este que
nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo de
irregularidade apontado no item 7.2 do RT 463/2016.”
Essa foi a única irregularidade mantida pelo setor contábil, que ensejou a recomendação pela REJEIÇÃO das
Contas.
O Ministério Público de Contas acompanhou a área técnica, destacando que o fato constitui crime tipificado no
art. 359-B do Código Penal.
Segue a transcrição:
“1. Restou apurado pela unidade técnica no item 7.2 do
RT 00463/2016-4 inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para
pagamento, no montante de R$ 42.620.979,86.
O responsável aduz que no exercício financeiro de 2016
efetuou o cancelamento de R$ 16.017.061,32 e o pagamento de R$ 79.505.308,87 referente a restos a pagar.
A unidade técnica, entretanto, foi bem clara ao expor
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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que a análise financeira do Ente deve ser feita ao final de
cada exercício, como segue:
De início, cabe asseverar que cancelamentos de restos
a pagar só irão produzir efeitos no resultado financeiro do exercício em que forem efetuados, verifica-se que
em 2015 foi efetuada a inscrição sem ter sido observado
se havia ou não saldo suficiente.
Dessa forma, denota-se que a regra de impossibilidade da inscrição de restos a pagar sem lastro financeiro
é aplicada ao final de cada exercício, independentemente de ter havido ou não, em exercícios futuros, o cancelamento ou o pagamento do total de restos a pagar assumidos, a fim de não comprometer as receitas a serem
arrecadas nos próximos orçamentos.
Ademais, verifica-se que o município da Serra possui escassez de recursos próprios em seu caixa existindo restos a pagar não processados no importe de R$
10.138.046,31.
Esclarece Cezar Roberto Bitencourt quanto à inscrição
de restos a pagar não processados acima do limite legal que:
Essa hipótese ocorre quando há o empenho prévio, ao
contrário da anterior, mas a inscrição da despesa em restos a pagar “excede o limite estabelecido em lei”. A formalidade do empenho foi satisfeita, mas é inscrita despesa além do permitido, configurando o crime, em sua
segunda modalidade. Essa proibição fundamenta-se
na necessidade de assegurar a regularidade do exercício fiscal do Estado, devendo-se respeitar os limites das
despesas “roladas” para o exercício seguinte. Constata-se, enfim, que é lícito inscrever despesas em restos a
pagar, desde que observados esses dois elementos normativos. [grifo nosso]
Destarte, revela-se grave infração à norma, eis que a
conduta encontra-se também tipificada em lei como Crime contra as Finanças Públicas (art. 359-B do Código Penal).”
Diário Oficial de Contas

Observo que os fatos foram apurados com base no Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e de Restos a
Pagar, constante do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2015 (RGFRAP), desconsiderando-se as disponibilidades financeiras vinculadas ao regime próprio
previdenciário, conforme o quadro abaixo reproduzido:
(FIGURA)
Quanto aos recursos não vinculados, a Tabela 1 demonstra que, no final de 2015, o saldo de disponibilidade financeira era deficitário em R$ 44.823.272,38, sendo insuficiente para as correspondentes inscrições em restos a
pagar não processados, que somaram R$ 10.138.046,31.
Da mesma forma, os saldos da disponibilidade de caixa
vinculados à Saúde e ao FUNDEB também eram deficitários (R$ 9.999.100,78 e R$ 614.228,29, nessa ordem),
sendo insuficientes para comportar as inscrições relativas aos empenhos não liquidados (R$ 2.587.193,93 e R$
225.470,68, respectivamente).
Tabela 1

Empenhos Não Diferença
Liquidados

Não Vinculado
Vinculado
Saúde

Saldo de Disponibilidade de
Caixa
-44.823.272,38
85.348.972,50
-9.999.100,78

Ensino
Magistério
40% FUNDEB
Outros
Total

4.082.905,84
1.064.472,90
-614.228,29
90.814.922,83
40.525.700,12

1.679.035,09
0,00
225.470,68
27.851.587,44
42.481.333,45

10.138.046,31
32.343.287,14
2.587.193,93

-54.961.318,69
53.005.685,36
-12.586.294,71
2.403.870,75
1.064.472,90
-839.698,97
62.963.335,39
-1.954.633,33

A tabela revela o descumprimento do art. 55, inciso III,
alínea b, item 3, da Lei Complementar n. 101/2000, que
somente admite a inscrição de restos a pagar não processados até o limite do saldo das disponibilidades financeiras, conforme transcrito:
Art. 55. O relatório conterá:
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
www.tce.es.gov.br

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite
do saldo da disponibilidade de caixa; [grifamos]
A irregularidade repercute, especialmente, sobre a obtenção de transferências voluntárias pelo Município,
pois, exceto quanto às ações de saúde, educação e assistência social, o cumprimento dos limites de inscrição
em Restos a Pagar constitui uma exigência do art. 25, §
1º, inciso IV, alínea c, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz:
Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se
por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título
de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não
decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
§ 1o São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:
c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal;
§ 3o Para fins da aplicação das sanções de suspensão de
transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social. [grifamos]
Na sustentação oral, o responsável alegou que o Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e de Restos
a Pagar, constante do Relatório de Gestão Fiscal do 3º
quadrimestre de 2015, foi retificado em 29 de abril de
2016, sendo encaminhado ao Tribunal no dia 13 de junho daquele ano.
Segundo a defesa, o novo Demonstrativo indicaria que
as disponibilidades financeiras, no montante de R$
42.753.907,26, seriam suficientes para cobrir a inscrição
de R$ 42.198.858,70 em restos a pagar não processados.
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Da consulta ao Sistema LRFWEB, realizada no último dia
1º, constata-se que o Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e de Restos a Pagar foi retificado, de acordo com os valores indicados pela defesa oral, conforme
reproduzido:
(FIGURA)
Ocorre que a disponibilidade financeira deve ser apurada por fonte de recursos, uma vez que as receitas vinculadas não podem ser utilizadas na satisfação das despesas não vinculadas.
Sendo assim, embora os dados trazidos na defesa
oral indiquem uma suficiência financeira total de R$
555.048,56, constata-se que o saldo da disponibilidade
dos recursos não vinculados somou R$ 43.610.218,20
negativos, permanecendo deficitário, sendo insuficiente para a cobertura das inscrições em restos a pagar não
processados, que atingiram R$ 10.081.042,24 (não vinculados).
Do mesmo modo, os saldos da disponibilidade de caixa
vinculados à Saúde e ao FUNDEB permaneceram deficitários (R$ 7.890.681,29 e R$ 615.026,98, nessa ordem),
sendo insuficientes para comportar as inscrições relativas aos empenhos não liquidados (R$ 2.587.193,93 e R$
225.470,68, respectivamente), conforme demonstra a
Tabela 2.
Tabela 2

Empenhos Não Diferença
Liquidados

Não Vinculado
Vinculado
Saúde

Saldo de Disponibilidade de
Caixa
-43.610.218,20
86.364.125,46
-7.890.681,29

Ensino
Magistério
40% FUNDEB
Outros
Total

3.440.682,61
1.064.472,90
-615.026,98
90.364.678,22
42.753.907,26

1.679.035,09
0,00
225.470,68
27.626.116,76
42.198.858,70

10.081.042,24
32.117.816,46
2.587.193,93

-53.691.260,44
54.246.309,00
-10.477.875,22
1.761.647,52
1.064.472,90
-840.497,66
62.738.561,46
555.048,56

Confirma-se, pois, a inscrição de Restos a Pagar Não Processados sem cobertura financeira, no exercício de 2015,
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em ofensa ao art. 55 da LRF.
Entretanto, o responsável adotou medidas para sanar a
irregularidade, reduzindo o déficit de disponibilidades financeiras e o montante de inscrições, quanto aos recursos não vinculados, conforme a tabela seguinte: Desse
modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida,
mas divirjo da área técnica e do Ministério Público sobre recomendar a REJEIÇÃO, devendo as Contas receberam recomendação pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS,
acrescida de DETERMINAÇÃO para que o atual prefeito
municipal providencie, na próxima prestação, a regularização dos Restos a Pagar Não Processados inscritos acima da disponibilidade financeira, respeitando a natureza
vinculada e não vinculada do recurso.
II – Ocorrência de renúncia de receita sem adequada
previsão na LDO e na LOA (item 8.4.1 do Relatório Técnico n. 463/2016 e item 2.4 da Manifestação Técnica n.
994/2017)
O Relatório Contábil apurou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) previu a Renúncia de Receitas no valor
de R$ 9.730.000,00 (nove milhões e setecentos e trinta mil reais), relativas a ISS, IPTU e ITBI, mas não apresentou a estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios de 2016 e 2017, contrariando o artigos
4º, § 2º, inciso V, e 14 da Lei Complementar n. 101/2000.
Segundo a área técnica, a LDO indicou as medidas de
compensação a serem adotadas. Mesmo assim, não foi
possível avaliar se tais medidas seriam suficientes para
compensar a renúncia de tributos, pois não houve a estimativa do incremento de arrecadação gerado por cada uma delas.
Segue a transcrição:
“8.4.1. OCORRÊNCIA DE RENÚNCIA DE RECEITA SEM
ADEQUADA PREVISÃO NA LDO E LOA
Base legal: Artigo 4º, §2º, inciso V e Artigo 14 da Lei
Complementar 101/2000.
Avaliou-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO (Lei
www.tce.es.gov.br

4.224/2014) e a Lei Orçamentária Anual do município
- LOA (Lei 4.337/2015), aprovadas para o exercício de
2015, e constatou-se que embora tenha sido prevista renúncia de receitas em um montante de R$ 9.730.000,00
(nove milhões, setecentos e trinta mil reais), conforme
Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita (Fls. 42 do Processo TC 4461/2015),
esta previsão não se fez acompanhada de estimativa do
impacto orçamentário-financeiro nos dois exercícios seguintes ao de 2015, sendo inobservadas, portanto, as
disposições do Art. 4º, §2º, inciso V da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Em tabela demonstrativa apresentada na LDO (Tabela 09), que identificou os tributos para os quais estiveram previstas renúncias de receitas (Fls. 42 do Processo TC 4461/2015), verificou-se que além do Imposto sobre Serviços (ISS) estiveram relacionados outros dois tipos de tributos, quais sejam: IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e ITBI (Imposto sobre a Transmissão de
Bens Imóveis). Em que pese ter havido na peça de planejamento a exposição de medidas que a Municipalidade adotaria em 2015 para a compensação das receitas
renunciadas de ambos os tributos, esta não evidenciou,
quantitativamente, como esta ocorreria, de forma a possibilitar a comprovação de que estas seriam suficientes
para compensar o valor da renúncia fiscal respectiva.
Cabe registrar que de acordo com a 6ª edição do Manual
de Demonstrativos Fiscais – Anexo de Metas Fiscais, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional e válido para
o exercício financeiro de 2015, estão detalhados o conceito, o conteúdo e o objetivo do Demonstrativo, conforme transcrição a seguir:
“02.07.00 DEMONSTRATIVO 7 – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
02.07.01 INTRODUÇÃO
O Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita visa a atender ao art. 4°, § 2°, inciso V,
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, e será acompaQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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nhado de análise dos critérios estabelecidos para as renúncias de receitas e suas respectivas compensações, a
fim de dar maior consistência aos valores apresentados.
Quando da elaboração do Demonstrativo da Estimativa e
Compensação da Renúncia de Receita, o ente deverá indicar quais condições irá utilizar para cada renúncia de
receita, a fim de atender ao disposto no caput do art. 14
da LRF. Cumpre ressaltar que, a fim de atender aos princípios emanados pela LRF, é necessário que o valor da
compensação, prevista no demonstrativo, seja suficiente para cobrir o valor da renúncia fiscal respectiva. Para a concessão da renúncia, o ente deverá cumprir o que
foi previsto no Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita, constante da LDO para o
respectivo exercício orçamentário. Se o ato de concessão
ou ampliação do incentivo ou benefício decorrer da condição contida no inciso II do art. 14 da LRF, o benefício só
entrará em vigor quando implementadas as medidas de
compensação. (g.n.)
02.07.01.01 Conteúdo do Demonstrativo
O Demonstrativo identifica os tributos para os quais estão previstos renúncias de receita, destacando-se a modalidade da renúncia (anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, etc), os setores/programas/beneficiários
a serem favorecidos, a previsão da renúncia para o ano
de referência da LDO e para os dois exercícios seguintes, e as medidas de compensação pela perda prevista
de receita com a renúncia. (g.n.)
02.07.01.02 Objetivo do Demonstrativo
O Demonstrativo tem por objetivo dar transparência às
renúncias de receita previstas no projeto de LDO, para
uma melhor avaliação do seu impacto nas metas fiscais
fixadas, além de orientar a elaboração da LOA considerando o montante das renúncias fiscais concedidas. Apesar de esse demonstrativo ter por base legal o art. 4°, §
2°, inciso V, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, ele
visa a dar transparência também ao cumprimento dos
requisitos exigidos para a concessão ou ampliação de
Diário Oficial de Contas

benefícios de natureza tributária dispostos no art. 14 da
LRF, que estabelece:

ráter Continuado, os quais deverão ser apresentados de
acordo com os modelos a seguir:

“A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita
deve estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentáriofinanceiro no exercício em que deva iniciar
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na
LDO e a pelo menos uma das seguintes condições:

(FIGURA)

I – demonstração pelo proponente de que a renúncia
foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas fiscais previstas no anexo próprio da LDO; II – estar
acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no caput, por meio do aumento de receita,
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.”
A forma de elaboração e preenchimento do referido demonstrativo é descrita no item 02.07.03. (g.n.)
02.07.02 CONCEITO
02.07.02.01 Renúncia de receita
A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção
em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios
que correspondam a tratamento diferenciado. A renúncia pode ser destinada ao setor comercial ou industrial,
programa de governo ou, ainda, a um beneficiário individual (Pessoa Física ou Jurídica). Exemplos: Concessão de
crédito presumido ao Setor Hoteleiro, Isenção de Imposto de Renda para pessoas com mais de 65 anos, etc. (...)”
A 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – Anexo de Metas Fiscais descreve as formas de elaboração e
preenchimento do Demonstrativo de Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita e o Demonstrativo da
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Cawww.tce.es.gov.br

(FIGURA)
Cabe registar que não foi apresentada na LDO do exercício de 2015 a tabela referente à Margem de Expansão
das Despesas obrigatórias de Caráter Continuado, conforme modelo supra.
Relativamente à renúncia de receitas do ISS constatou-se
menção à existência da Lei Municipal 2204/1999, que
dispõe sobre o Projeto Cultural “Chico Prego” e consiste
na concessão de incentivo financeiro para realização de
projetos culturais.
Cabe registrar que de acordo com a lei municipal mencionada, o incentivo corresponde ao recebimento por
parte do empreendedor de qualquer projeto do Município, de certificados expedidos pelo Poder Executivo
(correspondente ao valor do incentivo autorizado), sendo que os portadores dos referidos certificados podem
utilizá-los para pagamento dos Impostos Sobre Serviços
de Qualquer Natureza - ISSQN - até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor devido a cada incidência dos
tributos.
Relativamente às renúncias de receitas dos demais tributos (IPTU e ITBI), a LDO limitou-se a informar o montante renunciado para cada tributo (R$ 2.430.000,00 e R$
1.300.000,00, respectivamente) sem, contudo, apresentar detalhamento quantitativo com relação à compensação das referidas receitas, de forma a comprovar que esta seria suficiente para compensar os valores das renúncias fiscais respectivas.
Diante do exposto, considerando-se que a concessão de
benefícios ou incentivos de natureza tributária caracterizam renúncia de receitas e, ainda, o fato de que em virtude do disposto no artigo 4º da LRF é imprescindível
que tais valores integrem adequadamente o Demonstrativo da Estimativa e Compensação de Renúncia de ReceiQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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tas e da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, sugere-se a citação do Agente Responsável para que apresente as justificativas que
entender necessárias quanto ao indicativo de irregularidade apontado.”
Na Manifestação Técnica n. 994/2017, a Secex-Contas
aceitou as justificativas apresentadas, afastando a irregularidade.
De acordo com a área técnica, uma das hipóteses de renúncia fiscal prevista na LDO referia-se à norma conhecida como “Lei Chico Prego”, sancionada em 1999, cuja
estimativa de impacto orçamentário-financeiro deveria
ter sido realizada para os exercícios de 2001 e 2002, não
sendo exigível em 2015.
Quanto às demais hipóteses de renúncia tributária, o setor contábil observou que a Lei municipal n. 4.418/2015,
que criou o “Programa Fique Legal II”, alterou o Anexo VII da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício
2015, passando a estimar a receita compensatória em
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
Segue a transcrição:
“ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou êxito
em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 463/2016, verificou-se que a ocorrência de renúncia de receita sem adequada previsão
na LDO e na LOA. Nos termos do RT, as leis orçamentárias previam renúncias de receitas da ordem de R$
9.730.000,00 (nove milhões e setecentos e trinta mil reais). Contudo, não se identificaram as medidas compensatórias exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Em sua defesa, o gestor alegou que a lei de incentivo financeiro para realização de projetos culturais em áreas
como música, dança, artes plásticas, patrimônio histórico, literatura, artesanato, cultura popular, entre outros,
conhecida como lei “Chico Prego” foi sancionada no ano
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civil de 1999. Nesse sentido, os efeitos da estimativa de
impacto orçamentário-financeiro, se aplicáveis, deveriam referir-se aos exercícios financeiros de 2000, 2001
e 2002.
De outra face, o gestor aduziu que houve alteração nos
anexos da LDO em face de nova legislação (Lei Municipal 4.418/2015), em que se indicaram os mecanismos de
compensação para fazer face às receitas renunciadas.
Inicialmente, cumpre-nos concordar com o gestor quanto aos prazos das estimativas de impacto orçamentário-financeiro das renúncias com base na lei “Chico Prego”.
A LRF determina que os prazos devam iniciar no primeiro
exercício de sua vigência e nos dois subsequentes. Considerando que se trata de lei aprovada no exercício financeiro de 1999, os prazos para cumprimento do artigo 14 da LRF se encerraram no exercício financeiro de
2002. Registre-se, por oportuno, que não adentraremos
no mérito da aplicabilidade da LRF em face de legislação
aprovada anteriormente.
Quanto às demais medidas compensatórias, tem-se que
a lei que institui o programa “Fique Legal II” – Lei Municipal 4.418/2015 – alterou o anexo VII da LDO, que passou
a conter a seguinte justificativa:
(FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA)
Entendemos, em face da alteração promovida, que os
artigos da LRF foram observados em sua totalidade.
Assim, vimos acolher na íntegra as alegações de defesa,
fato este que nos conduz a opinar pelo afastamento do
indicativo de irregularidade apontado no item 8.4.1 do
RT 463/2016.”
O Ministério Público de Contas divergiu da área técnica,
mantendo a irregularidade, uma vez que a LDO não estimou o impacto da renúncia fiscal nos dois exercícios seguintes nem atendeu a pelo menos uma das condições
impostas no art. 14 da LRF, no que se refere à “Lei Chico
www.tce.es.gov.br

Prego” e ao “Programa Fique Legal II”.
Quanto ao “Programa Fique Legal II”, observou que a alteração da LDO limitou-se a mencionar, de modo genérico, o total da arrecadação compensatória, sem discriminar quais das medidas previstas no inciso II do art. 14 da
LRF seriam adotadas.
Ressaltou que o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal constitui uma irregularidade insanável, entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Segue a transcrição:
“2. Lado outro, colhe-se que o apontamento descrito
no item 8.4.1 do RT 463/2016 (Ocorrência de renúncia
de receita sem adequada previsão na LDO e na LOA) foi
afastado pela SecexContas em decorrência do decurso
temporal do Projeto Cultural “Chico Prego” e da presença de medidas compensatórias atinentes ao Programa
“Fique Legal II” na Lei Municipal n. 4.418/2015 que alterou o Anexo VII da LDO, o que não deve prevalecer.
Registra-se que a renúncia de receita, conforme definição disposta no art. 14, § 1°, da LRF, “compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de
isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou
modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado”.
Renunciar à receita é deixar de receber valores que poderiam ser utilizados para realização de despesas visando diversos direitos e efetivação de políticas públicas, daí
a necessidade de serem limitadas, para que sejam realizadas apenas quando necessárias ao interesse público.
Esses incentivos também podem servir como instrumento utilizado pelo poder público tendendo ao desenvolvimento econômico e social de determinada região. São
também estimuladores de condutas econômicas aspirando interesses sociais e uma vez realizados de modo
responsável e planejado não representam ameaça às finanças públicas.
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Frisa-se que a LC n. 101/2000 estabelece em seu artigo
14 as condições para que seja possível a concessão da
renúncia de receita, tendo em vista o impacto negativo
que ela pode vir a gerar no orçamento.
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de
receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos
uma das seguintes condições:
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas
de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no
período mencionado no caput, por meio do aumento de
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
Ainda, dispõe o art. 4°, § 1° e § 2°, inciso V, da LRF que integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas
anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida ativa, para o exercício a que se referirem
e para os dois seguintes, contendo, ainda, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita.
Assim, é incontroversa a importância que a LRF estabeleceu sobre o assunto, visto que a responsabilidade na
gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente,
em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes
de afetar o equilíbrio das contas públicas.
A próposito, deve-se destacar que “a temática das renúncias de receitas guarda estreita relação com a sustentabilidade fiscal e a efetividade das políticas públiDiário Oficial de Contas

cas, razão pela qual a concessão ou ampliação de uma
renúncia, além de atender às exigências específicas do
art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, também deve
pautar-se pelos pressupostos gerais da gestão fiscal responsável insculpidos no § 1º do art. 1º desse mesmo diploma legal, quais sejam: planejamento, transparência,
prevenção de riscos e correção de desvios” (TCU, Acórdão 263/2016 – Plenário, Rel. Raimundo Carreiro).
Nesta toada, cabível também rememorar o posicionamento dessa Corte de Contas de que a inobservância às
exigências do art. 14 da LRF é prejudicial ao equilíbrio fiscal do Município.
4. A concessão de isenção de IPTU sem observância das
exigências do artigo 14 da LRF é prejudicial ao equilíbrio
fiscal do Município.
Cuidam os autos de Representação em face do Prefeito
Municipal de Cariacica, noticiando a ocorrência de indícios de irregularidades em projeto de lei, posteriormente aprovado, que instituiu isenção de IPTU a imóveis localizados em logradouros públicos sem pavimentação,
desacompanhado das medidas previstas no art. 14 da Lei
Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal
– LRF). O relator asseverou que a lei municipal instituidora da isenção “não observou os requisitos e condições para concessão de benefícios ou incentivos fiscais constantes do artigo 14 da LRF, não podendo ser considerada legal do ponto de vista da responsabilidade fiscal”. Destacou que a isenção pode impactar os resultados a serem
analisados na prestação de contas anual do Município. E
concluiu pela procedência da representação, tendo em
vista a inexistência de qualquer lastro probatório que indicasse as medidas de compensação aos cofres públicos, restando prejudicado o equilíbrio fiscal. O Plenário,
à unanimidade, decidiu por conhecer a presente representação, entendendo que a instituição da renúncia de
receita tributária colocou em risco o equilíbrio fiscal da
municipalidade, e determinando ao atual Prefeito que
“se abstenha de encaminhar projeto de lei com proposwww.tce.es.gov.br

ta de renúncia de receita sem observar, de forma justificada e expressa, se a medida atende às disposições
da lei de diretrizes orçamentárias do ano em que entrou em vigor, bem como se preenche pelo menos um
dos incisos do caput do art. 14 da LRF”. Acórdão TC-106/
2017-Plenário, TC 6766/2015, relator Conselheiro Marco
Antonio da Silva, publicado em 20/03/2016.
Insta salientar que ao conceder benefícios tributários deve o Município buscar sempre a contraprestação de interesse público e não agir por mera liberalidade na concessão do benefício, ou seja, não é possível conceder uma
renúncia de receitas que vá afetar demasiadamente o
equilíbrio financeiro-orçamentário do município, acarretando prejuízo à coletividade.
Nesse cenário, cumpre enfatizar o desatendimento ao
regramento disposto no art. 4°, § 1°, da LRF, detalhado
na 6ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – Anexo de Metas Fiscais, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, uma vez que o demonstrativo da estimativa
e compensação da renúncia de receita somente se referiu ao ano de referência da LDO, sem qualquer menção
aos exercício seguintes.
2.1. Ademais, quanto ao Projeto Cultural “Chico Prego”
não é possível concordar com a tese apresentada pela
Unidade Técnica de que o decurso temporal excluiria a
irregularidade, eis que desconsidera o próprio objetivo
máximo da LRF, que é a responsabilidade fiscal, olvidando de que “para os exercícios financeiros seguintes ao da
concessão ou ampliação da renúncia de receita o mecanismo previsto no art. 14, inciso I, da LC 101/00 (LRF) exige que a renúncia seja considerada nas estimativas de
receita das respectivas leis orçamentárias, na forma do
art. 12 da Lei, de modo a não afetar as metas fiscais estabelecidas nas respectivas leis de diretrizes orçamentárias” (TCU, Acórdão 263/2016 – Plenário, Rel. Raimundo Carreiro).
Nesta vertente, necessário frisar que a previsão de despesa relativa ao Projeto Cultural “Chico Prego” prevista
Quarta-feira, 2 de maio de 2018

53

ATOS DO PLENÁRIO

na LOA em nada altera o apontamento, uma vez que a
renúncia de receita não representa desembolso de dinheiro público.

lizar o impacto orçamentário-financeiro da renúncia naquele exercício” (TCU, Acórdão 263/2016 – Plenário, Rel.
Raimundo Carreiro).

Desta forma, deve permanecer o apontamento, eis que
confirmada a ausência de demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita no Anexo de
Metas Fiscais da LDO para os dois exercícios seguintes,
bem como de atendimento a umas das condições alternativas dispostas nos incisos I e II do art. 14 da LRF.

Destarte, não é possível suprimir a irregularidade aqui
identificada por inexistir demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita no Anexo de
Metas Fiscais da LDO para os dois exercícios seguintes,
bem como demonstração de atendimento a umas das
condições alternativas dispostas nos incisos I e II do art.
14 da LRF.

2.2. Do mesmo modo, em relação ao Programa “Fique
Legal II”, observa-se que a alteração promovida pela Lei
Municipal n. 4.418/2015 na LDO se resumiu a mencionar os projetos e programas de incentivos fiscais, alguns
sequer mencionados pela Unidade Técnica nesta prestação de contas, e trazer a quantificação geral da expectativa de arrecadação da receita anual compensatória em
R$ 20.000.000,00. Vejamos:
(FIGURA)
Assim sendo, não é possível admitir que os acréscimos
acima elencados tenha modificado as constatações do
Relatório Técnico, haja vista que as medidas de compensação dispostas no Anexo III divergem daquelas que seriam aptas a aumentar a receita, nos precisos moldes do
art. 14, inciso II, da LRF, quais sejam: elevação de alíquotas, ampliação da base de cáculo e majoração ou criação
de tributo ou contribuição.
A propósito, deve-se registrar que “a exigência de implementação de medidas de compensação para concessão
ou ampliação de renúncias de receitas (art. 14, inciso II
e § 2°, da LC 101/00 – LRF) considera-se cumprida a partir da elevação de alíquotas de tributos, na data de publicação da lei ou do decreto, ou da conversão da medida
provisória em lei, ainda que tais tributos devam obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal, desde
que o ato normativo que promova a elevação de alíquota se mantenha eficaz ao longo de todo o exercício financeiro e que o valor a ser arrecadado após a noventena,
dentro do mesmo exercício, seja suficiente para neutraDiário Oficial de Contas

3. Por derradeiro, cabe ressaltar que o Tribunal Superior
Eleitoral considera que o descumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal importa irregularidade insanável.
Vejamos:
ELEIÇÕES 2012. CANDIDATO A PREFEITO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA INDEFERIDO. INELEGIBILIDADE DO
ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/1990. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. NÃO INCIDÊNCIA NA CAUSA DE INELEGIBILIDADE. REEXAME DE
PROVAS. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Não decididas pelo TRE as supostas ausências de capacidade postulatória do impugnante e de manifestação da
Câmara de Vereadores sobre o novo pronunciamento do
Tribunal de Contas; ausente o prequestionamento. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.
2. Matérias de ordem pública também exigem o necessário debate pelo Tribunal de origem. Precedentes do
TSE e do STF.

inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990, somente as que preenchem os
requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim
enumerados: i) decisão do órgão competente; ii) decisão
irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação
devido à irregularidade insanável; iv) irregularidade que
configure ato doloso de improbidade administrativa; v)
prazo de oito anos contados da decisão não exaurido; vi)
decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
5. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, para fins de
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, exige-se ¿o dolo genérico, relativo ao descumprimento dos princípios e normas que vinculam a atuação do administrador público¿
(ED-AgR-REspe nº 267-43/MG, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 9.5.2013).
6. O Tribunal Regional Eleitoral, analisando o conjunto
probatório dos autos, concluiu pela existência dos requisitos da causa de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990. Inviável o reenquadramento jurídico dos fatos no caso concreto.
7. O TSE tem entendido que o descumprimento da Lei
de Responsabilidade Fiscal configura vício insanável e
ato doloso de improbidade administrativa. Precedentes.
8. Agravo regimental desprovido. (RESPE n. 16522, Rel.
Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE 08/09/2014).

3. A inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº
64/1990 não é imposta na decisão da Câmara de Vereadores que desaprova contas, mas pode ser efeito secundário dessa decisão administrativa, verificável no momento em que o cidadão se apresentar candidato em
determinada eleição.

ELEIÇÕES 2012. INELEGIBILIDADE. VEREADOR. REJEIÇÃO
DE CONTAS. PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS BASEADA NO DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. INCIDÊNCIA DO ART. 1°, ALÍNEA g, DA
LEI COMPLEMENTAR N° 64190. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.

4. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de

1. A suposta ofensa aos princípios da ampla defesa, do

www.tce.es.gov.br
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contraditório, da presunção de inocência e da razoabilidade não foi analisada pelo Tribunal a quo, o que atrai
a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. As circunstâncias fáticas relacionadas com a questão
de direito devolvida com o recurso especial está devidamente fixada no aresto regional, daí por que não há falar
em reexame de fatos e provas.
3. Constitui irregularidade insanável a rejeição das contas, pelo Tribunal de Contas competente, com base no
descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal,
sendo esse vício apto a atrair a causa de inelegibilidade
prevista no art. 1° inciso I, alínea g, da Lei Complementar n° 64/90. Precedentes.
4. A ausência de aposição de nota de improbidade administrativa pelo TCM e de não interposição de ação civil
pública pelo Ministério Público contra o Agravante bem
como o fato de ter sido paga a multa imposta pelo apontadas. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido. (AgR-REspe n°
105-97.2012.6.06.0060/CE, Rel. Min. Laurita Vaz,
28/02/2013).
Dessa forma, não há como se entender de forma outra
senão que as irregularidades que maculam a prestação
de contas (itens 7.2 e 8.4.1 do RT 00463/2016-4) consubstanciam grave infração à Lei de Responsabilidade
Fiscal, devendo esse Tribunal de Contas, inexoravelmente, emitir parecer prévio pela sua rejeição, nos termos
do art. 80, inciso III, da LC n. 621/12.”
A irregularidade prevista no Relatório Técnico consiste no descumprimento do art. 4º, § 2º, inciso V, da Lei
Complementar n. 101/2000, que exige o preenchimento
do Demonstrativo da Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita, como parte do Anexo de Metas Fiscais
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme transcrito:
Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e:
Diário Oficial de Contas

§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas
metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e
montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

pensação da Renúncia de Receita, constante da LDO para
o respectivo exercício orçamentário.

§ 2o O Anexo conterá, ainda:

02.07.01.01 Conteúdo do Demonstrativo

V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. [grifamos]
Tomando como referência a 5ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais/MDF da Secretaria do Tesouro Nacional, vigente à época da elaboração da LDO/2015, observa-se que a norma continha o modelo do Demonstrativo da Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita, bem como previa os critérios para seu o preenchimento, conforme transcrito:
“02.07.00 DEMONSTRATIVO 7 – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
02.07.01 INTRODUÇÃO
O Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita visa a atender ao art. 4°, § 2°, inciso V,
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, e será acompanhado de análise dos critérios estabelecidos para as renúncias de receitas e suas respectivas compensações, a
fim de dar maior consistência aos valores apresentados.
Quando da elaboração do Demonstrativo da Estimativa
e Compensação da Renúncia de Receita, o ente deverá
indicar quais condições irá utilizar para cada renúncia de
receita, a fim de atender ao disposto no caput do art. 14
da LRF.
Cumpre ressaltar que, a fim de atender aos princípios
emanados pela LRF, é necessário que o valor da compensação, prevista no demonstrativo, seja suficiente para
cobrir o valor da renúncia fiscal respectiva.
Para a concessão da renúncia, o ente deverá cumprir o
que foi previsto no Demonstrativo da Estimativa e Comwww.tce.es.gov.br

Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício decorrer da condição contida no inciso II do art.
14 da LRF, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas de compensação.
O Demonstrativo identifica os tributos para os quais estão previstos renúncias de receita, destacando-se a modalidade da renúncia (anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, etc), os setores/programas/beneficiários
a serem favorecidos, a previsão da renúncia para o ano
de referência da LDO e para os dois exercícios seguintes,
e as medidas de compensação pela perda prevista de receita com a renúncia.
02.07.01.02 Objetivo do Demonstrativo
O Demonstrativo tem por objetivo dar transparência às
renúncias de receita previstas no projeto de LDO, para
uma melhor avaliação do seu impacto nas metas fiscais
fixadas, além de orientar a elaboração da LOA considerando o montante das renúncias fiscais concedidas. Apesar de esse demonstrativo ter por base legal o art. 4°, §
2°, inciso V, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, ele
visa a dar transparência também ao cumprimento dos
requisitos exigidos para a concessão ou ampliação de
benefícios de natureza tributária dispostos no art. 14 da
LRF, que estabelece:
“A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita
deve estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na
LDO e a pelo menos uma das seguintes condições:
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas
fiscais previstas no anexo próprio da LDO;
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II – estar acompanhada de medidas de compensação, no
período mencionado no caput, por meio do aumento de
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.”
A forma de elaboração e preenchimento do referido demonstrativo é descrita no item 02.07.03.
02.07.02 CONCEITO
02.07.02.01 Renúncia de receita
A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção
em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios
que correspondam a tratamento diferenciado. A renúncia pode ser destinada ao setor comercial ou industrial,
programa de governo ou, ainda, a um beneficiário individual (Pessoa Física ou Jurídica). Exemplos: Concessão
de crédito presumido ao Setor Hoteleiro, Isenção de Imposto de Renda para pessoas com mais de 65 anos, etc.
02.07.03 INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
(FIGURA)
1. COLUNAS
TRIBUTO
Essa coluna identifica a espécie de tributo, para o qual
está sendo prevista a renúncia de receita.
MODALIDADE
Essa coluna identifica a modalidade da renúncia fiscal para cada espécie de tributo. Nos termos do art. 14 da LRF,
as modalidades de renúncia compreendem anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios
que correspondam a tratamento diferenciado.
SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO
Diário Oficial de Contas

Essa coluna identifica os setores, programas e beneficiários que serão favorecidos com as renúncias de receita.
RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA
Essa coluna identifica os valores relativos às renúncias de
receita para o ano de referência da LDO, e para os dois
exercícios seguintes.
COMPENSAÇÃO
Nessa coluna devem ser inseridas as medidas a serem
tomadas a fim de compensar a renúncia de receita prevista.
2. LINHA
TOTAL
Essa linha indica o valor total da renúncia de receita para o ano de referência da LDO e para os dois exercícios
seguintes.
(FIGURA)
De acordo com o Manual, o Demonstrativo da Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita deve conter
as seguintes informações:
Cada um dos tributos sujeitos à renúncia;
A modalidade de cada renúncia (anistia, remissão, etc.);
O projeto beneficiado;
A previsão da receita renunciada no exercício da LDO e
nos dois subsequentes;
O atendimento de uma das condições previstas nos incisos I e II do art. 14 da LRF, demonstrado para cada renúncia de receita;
No caso da adoção das medidas do inciso II, o valor da
arrecadação compensatória para cada renúncia.
Por sua vez, a Lei n. 4.224/2017 corresponde à LDO do
Município da Serra para o exercício de 2015 e consta do
processo TC n. 4661/2015, em apenso. O seu Demonstrativo VII (f. 42/43 – processo TC n. 4661/2015) deveria
tratar da estimativa e da compensação da renúncia de
receita, conforme exigido no art. 4º, § 2º, inciso V, da LRF
www.tce.es.gov.br

e no Manual da Secretaria do Tesouro Nacional.
A análise do Demonstrativo evidencia que foram elencados os impostos municipais sujeitos à renúncia, com
os respectivos montantes, sendo R$ 6.000.000,00 de ISS,
R$ 1.300.000,00 de ITBI e 2.430.000,00 de IPTU, totalizando R$ 9.730.000,00.
Também foram relacionadas as medidas de compensação da renúncia a ser adotadas, quais sejam: controle mais efetivo da movimentação econômica tributável, lançamento de alterações e outros fatores relativos
a imóveis, auditoria das Declarações de Operações Tributárias, acompanhamento da movimentação dos dados dos contribuintes do Simples Nacional, capacitação
dos auditores no Sistema Eletrônico Único de Fiscalização, tornar céleres e eficazes os procedimentos administrativos e os mecanismos de cobrança.
Posteriormente, a Lei municipal n. 4.418, vigente a partir de 1º de outubro de 2015, criou o “Programa Fique
Legal II”, objetivando o incentivo à recuperação de créditos tributários, por meio de descontos nos valores de
multas e juros.
O art. 9º da norma alterou o Demonstrativo VII da
LDO/2015 (f. 78 e 80), passando a prever o seguinte:
A estimativa da renúncia de receita foi reduzida para R$
8.000.000,00, passando a incluir, além do ISS, IPTU e ITBI, as taxas municipais, mas a previsão de receita renunciada para cada tributo não foi discriminada;
Além da “Lei Chico Prego”, foram identificados outros
projetos que implicaram a renúncia de receitas, a saber:
“Desenvolve + Serra”, “Serra Cidade da Gente”, “Fique
Legal II”, bem como as isenções do Código Tributário Municipal e os programas voltados a microempresas e de
regularização imobiliária;
Foram mantidas as medidas compensatórias, sendo a
sua arrecadação estimada em R$ 20.000.000,00.
Por outro lado, o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal fixou as condições para a renúncia de receita, conforQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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me transcrito:

critérios para a renúncia:

uma das medidas apresentadas.

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de
receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao
disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: (Vide Medida Provisória nº 2.159, de 2001) (Vide Lei nº 10.276, de 2001)

1. Atendimento da LDO;

As medidas elencadas no Demonstrativo VII não se enquadraram nas hipóteses para a compensação, disciplinadas no inciso II do art. 14 da LRF, referentes à elevação
de alíquotas, ampliação da base de cálculo e majoração
ou criação de tributo.

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas
de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação,
no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio,
crédito presumido, concessão de isenção em caráter não
geral, alteração de alíquota ou modificação de base de
cálculo que implique redução discriminada de tributos
ou contribuições, e outros benefícios que correspondam
a tratamento diferenciado.
§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo
ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer
da condição contida no inciso II, o benefício só entrará
em vigor quando implementadas as medidas referidas
no mencionado inciso.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos
nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. [grifamos]
Observa-se que o dispositivo estabeleceu os seguintes
Diário Oficial de Contas

2. Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes;
3. Cumprimento de uma das condições contidas nos incisos I e II, quais sejam:
3.1. Estar contemplada na LOA e não comprometer as
metas de resultado fiscal da LDO;
3.2. Conter medidas de compensação por aumento da
receita, correspondentes à elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo.
A análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias da Serra, incluindo a sua alteração, revela que o Demonstrativo da
Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita não
foi preenchido.
Além disso, nem todas as informações que deveriam
constar daquele demonstrativo foram inseridas no Demonstrativo VII da LDO, constatando-se as seguintes deficiências:
Não foi realizada a estimativa do impacto orçamentário
e financeiro da renúncia de receitas, em especial, quanto
ao “Programa Fique Legal II”, instituído em 2015;
Quanto aos demais projetos enumerados na LDO, também não houve a estimativa do impacto orçamentário
e financeiro nem a informação de que tal condição fora
atendida em momento anterior.

Também não restou demonstrado, como uma alternativa às medidas compensatórias, que a renúncia de receita atendeu ao disposto no inciso I do art. 14 da LRF,
tendo sido contemplada na Lei Orçamentária Anual, sem
comprometer as metas de resultado fiscal constantes da
LDO.
Desse modo, acompanho o Ministério Público de Contas, mantendo a irregularidade, mas divirjo sobre recomendar a REJEIÇÃO, devendo as Contas receberam recomendação pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS, acrescida de DETERMINAÇÃO para que o atual prefeito municipal passe a elaborar o Demonstrativo da Estimativa e
Compensação de Renúncia de Receita de acordo com os
artigos 4º, § 2º, inciso V, e 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e com o Manual de Demonstrativos Fiscais da
Secretaria do Tesouro Nacional, já no próximo projeto de
lei de diretrizes orçamentárias.
Pelo exposto, com fundamento no art. 80, inciso II, da
Lei Complementar n. 621/2012, divergindo da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.
Em 1º de dezembro de 2017.

A previsão de renúncia foi apresentada pelo valor global,
sem discriminar a estimativa referente a cada projeto e a
cada um dos tributos.

DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário,
ante as razões expostas pela Relatora:

Inicialmente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias não
quantificou a estimativa de arrecadação decorrente das
medidas compensatórias, passando a prever o valor total somente após a alteração legislativa. Mesmo assim,
não demonstrou a previsão arrecadatória relativa a cada

1. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo a
APROVAÇÃO COM RESSALVAS da Prestação de Contas
Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, referente
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS.

www.tce.es.gov.br

Quarta-feira, 2 de maio de 2018

57

ATOS DO PLENÁRIO

2. DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal que:
2.1. Providencie a regularização dos Restos a Pagar Não
Processados inscritos acima da disponibilidade financeira, respeitando a natureza vinculada e não vinculada do
recurso, comunicando as medidas adotadas ao Tribunal,
na próxima prestação de contas anual;
2.2. Elabore o Demonstrativo da Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita de acordo com os artigos
4º, § 2º, inciso V, e 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
e com o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria
do Tesouro Nacional, já no próximo projeto de lei de diretrizes orçamentárias;
2.3. Divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LC n. 101/00;
3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
VOTO VOGAL DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal da Serra, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade de Audifax Charles Pimentel Barcelos.
Dispensado o relatório, avanço ao mérito.
Discutem-se nestes autos a manutenção de irregularidades afirmadas na Manifestação Técnica 994/2017 e no
Parecer Ministerial 5163/2017 e sua capacidade de macular as contas da Prefeitura da Serra no exercício 2012 a
ponto de ensejar a emissão de parecer prévio recomendando sua rejeição.
A partir do Relatório Técnico 463/2016, o responsável
pelas contas do Município da Serra foi citado para justificar os seguintes itens:
Responsável:
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Item/Achados:

Audifax Charles Pimentel Barcelos 7.1 AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO
DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO
DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO
RPPS;
Audifax Charles Pimentel Barcelos 7.2 INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM
DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
SUFICIENTE PARA PAGAMENTO;
Audifax Charles Pimentel Barcelos 7.3 INCONFORMIDADE ENTRE O
SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE E O
SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO
NO BALANÇO PATRIMONIAL;
Audifax Charles Pimentel Barcelos 8.4.1. OCORRÊNCIA DE RENÚNCIA
DE RECEITA SEM ADEQUADA PREVISÃO NA LDO E LOA.

Nas análises realizadas SecexContas - Secretaria de Controle Externo de Contas, mantiveram irregular o item
que trata das inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para o pagamento diante do comprometimento da gestão fiscal,
conforme destaque de trecho extraído da Manifestação
Técnica 994/2017, verbis:
Inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento (item
7.2 do RT 463/2016).
Base Legal: Base normativa: art. 55 da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF)..
Verificou-se na apuração efetuada na Tabela 14 que no
exercício de 2015 foram inscritos em restos a pagar não
processados o montante de R$ 42.620.979,86 (quarenta
e dois milhões, seiscentos e vinte mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos).
Entretanto, considerando-se que a disponibilidade de
caixa do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra encontrou-se comprometida com o Passivo Atuarial, depreende-se que não havia disponibilidade financeira para suportar tais inscrições, infringindo
assim o limite previsto no art. 55 da Lei Complementar
101/2000:
www.tce.es.gov.br

Art. 55. O relatório conterá:
(...)
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
(...)
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
(...)
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;
A irregularidade pode ser confirmada no próprio relatório de gestão fiscal do 3º quadrimestre de 2015 do município, encaminhado nesta Prestação de Contas Anual (Arquivo digital RGFRAP), no qual se verificou que a disponibilidade de caixa antes da inscrição era de apenas R$
40.525.700,12 (quarenta milhões, quinhentos e vinte e
cinco mil, setecentos reais e doze centavos) e que não havia disponibilidade de recursos próprios, tendo sido inscritos 10 (dez) milhões de reais:
(FIGURA)
Cabe registrar que a apuração por vínculo é uma especificação contida no art. 8º, parágrafo único da LRF, qual
seja, os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao
objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso
daquele em que ocorrer o ingresso.
Ressalte-se que o não cumprimento do limite prejudica o
município da Serra, na medida em que é requisito para
a concessão de transferências voluntárias, conforme disposições do art. 25, § 1º, IV da LRF.
JUSTIFICATIVAS:
Devidamente citado, o gestor alegou que:
Em relação ao questionamento sobre a falta de disponibilidade de caixa apresentado no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e de Restos a Pagar do Relatório de
Gestão Fiscal as fls. 18 do Processo 4008/2016, informamos que durante o exercício de 2016 foram tomadas medidas visando à regularização dos valores inscritos limiQuarta-feira, 2 de maio de 2018

58

ATOS DO PLENÁRIO

tando-os à disponibilidade financeira do município.
Durante o exercício de 2016, foi constituída um grupo
de trabalho composta de servidores das Secretarias da
Fazenda, Secretaria de Administração e Recursos Humanos Secretaria de Planejamento, além da Controladoria
e da Procuradoria Geral do Município, com a finalidade
de auditar todos os valores inscritos em restos a pagar,
analisando sua possibilidade de cancelamento e/ou pagamento, conforme o caso, inclusive de processos cujos
valores encontram-se prescritos.
Com resultado do trabalho, até 31/12/2016 foram cancelados R$16.017.061,32 (dezesseis milhões, dezessete
mil, sessenta e um reais e trinta e dois centavos), além
do pagamento de R$ 79.505.308,87 (setenta e nove milhões, quinhentos e cinco mil, trezentos e oito reais e oitenta e sete centavos), conforme relatório retirado do
Sistema de Contabilidade da Prefeitura Municipal da Serra (SmarCp), que segue em anexo.
Contudo demonstramos que a gestão municipal está
sempre tomando medidas de controle de despesa para que no atual aspecto de crise financeira no país, e a
queda das receitas nos cofres públicos, não venham impactar nos compromissos realizados pela Administração
Municipal da Serra, para que o munícipe serrano não sinta o reflexo com a falta de serviços destinados aos mesmos. Assim, com as atividades desenvolvidos pelo grupo de trabalho percebesse que estamos encontrando o
equilíbrio das contas financeiras no município da Serra.
Assim, com base em tais justificativas, pede-se sejam
afastadas a irregularidade apontada pela área técnica
deste Tribunal.
A documentação de suporte para esta irregularidade está acostada às folhas 72.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo não logrou
êxito em seu intento. Explica-se.
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De acordo com o RT 463/2016, verificou-se que o município de Serra inscreveu despesas em restos a pagar
não processados da ordem de R$ 42.620.979,86 (quarenta e dois milhões seiscentos e vinte mil novecentos e
setenta e nove reais e oitenta e seis centavos). Entretanto, ao se desconsiderar a disponibilidade de caixa do Instituto de Previdência municipal, o lastro financeiro para
cobrir tais despesas era de R$ 40.525.700,12 (quarenta
milhões quinhentos e vinte e cinco mil setecentos reais e
doze centavos). Portanto, foram inscritos restos a pagar
não processados sem disponibilidade de caixa.
Em sua defesa, o gestor alegou que realizou auditoria no
exercício de 2016 em todos os valores inscritos em restos a pagar, analisando a possibilidade de cancelamento
e/ou pagamento, conforme o caso, inclusive de processos cujos valores encontravam-se prescritos. Nesse sentido, informa o gestor que foi cancelado R$16.017.061,32
(dezesseis milhões dezessete mil sessenta e um reais e trinta e dois centavos), além do pagamento de R$
79.505.308,87 (setenta e nove milhões quinhentos e cinco mil trezentos e oito reais e oitenta e sete centavos).
De fato, ao se compulsar os dados constantes do sistema
CidadES, verifica-se que no exercício financeiro de 2016
houve o pagamento e o cancelamento dos valores informados pelo gestor.
De início, cabe asseverar que cancelamentos de restos
a pagar só irão produzir efeitos no resultado financeiro
do exercício em que forem efetuados. Verifica-se que em
2015 foi efetuada a inscrição sem ter sido observado se
havia ou não saldo suficiente para o pagamento.
Por outro lado, o procedimento adotado pela municipalidade – auditoria nas contas do passivo – é recomendável e oportuno, devendo, se for caso, ser estendido às demais obrigações constantes do passivo flutuante (depósitos, consignações etc.). Assim, o valor das obrigações
do município perante terceiros estarão refletidas corretamente nos demonstrativos contábeis.
Entretanto, a situação evidenciada no Anexo 05 do Relawww.tce.es.gov.br

tório de Gestão Fiscal nos remete para uma situação preocupante. O município possui forte insuficiência de caixa de recursos próprios (-R$ 44.823.272,38), sendo que
existem restos a pagar não processados inscritos da ordem de R$ 10.138.046,31 (dez milhões centos e trinta e
oito mil quarenta e seis reais e trinta e um centavos). Cabe registrar que não é possível utilizar-se de recursos vinculados para pagamento de outras despesas que não sejam relativas ao objeto do recurso financeiro.
Assim, o que se depreende do quadro apresentado é que
ainda existem obrigações a descoberto, dada a ausência
de lastro financeiro. Ademais, no exercício financeiro de
2016 a situação se repetiu, ainda que em menor grau:
(FIGURA)
Assim, em que pese o fato de o gestor ter adotado algumas medidas visando corrigir a situação apresentada, vimos não aceitar as alegações de defesa, fato este que
nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo de
irregularidade apontado no item 7.2 do RT 463/2016.
Lado outro, em relação ao item OCORRÊNCIA DE RENÚNCIA DE RECEITA SEM ADEQUADA PREVISÃO NA LDO
E LOA, o Ministério Público de Contas mantêm-no como
irregular diante dos seguintes argumentos, verbis:
2. Lado outro, colhe-se que o apontamento descrito no
item 8.4.1 do RT 463/2016 (Ocorrência de renúncia de
receita sem adequada previsão na LDO e na LOA) foi
afastado pela SecexContas em decorrência do decurso
temporal do Projeto Cultural “Chico Prego” e da presença de medidas compensatórias atinentes ao Programa
“Fique Legal II” na Lei Municipal n. 4.418/2015 que alterou o Anexo VII da LDO, o que não deve prevalecer.
Registra-se que a renúncia de receita, conforme definição disposta no art. 14, § 1°, da LRF, “compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de
isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou
modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros beQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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nefícios que correspondam a tratamento diferenciado”.
Renunciar à receita é deixar de receber valores que poderiam ser utilizados para realização de despesas visando diversos direitos e efetivação de políticas públicas, daí
a necessidade de serem limitadas, para que sejam realizadas apenas quando necessárias ao interesse público.
Esses incentivos também podem servir como instrumento utilizado pelo poder público tendendo ao desenvolvimento econômico e social de determinada região. São
também estimuladores de condutas econômicas aspirando interesses sociais e uma vez realizados de modo
responsável e planejado não representam ameaça às finanças públicas.
Frisa-se que a LC n. 101/2000 estabelece em seu artigo
14 as condições para que seja possível a concessão da renúncia de receita, tendo em vista o impacto negativo que
ela pode vir a gerar no orçamento.
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de
receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos
uma das seguintes condições:
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas
de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no
período mencionado no caput, por meio do aumento de
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
Ainda, dispõe o art. 4°, § 1° e § 2°, inciso V, da LRF que integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas
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anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida ativa, para o exercício a que se referirem
e para os dois seguintes, contendo, ainda, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita.
Assim, é incontroversa a importância que a LRF estabeleceu sobre o assunto, visto que a responsabilidade na
gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente,
em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes
de afetar o equilíbrio das contas públicas.
A próposito, deve-se destacar que “a temática das renúncias de receitas guarda estreita relação com a sustentabilidade fiscal e a efetividade das políticas públicas, razão pela qual a concessão ou ampliação de uma
renúncia, além de atender às exigências específicas do
art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, também deve
pautar-se pelos pressupostos gerais da gestão fiscal responsável insculpidos no § 1º do art. 1º desse mesmo diploma legal, quais sejam: planejamento, transparência,
prevenção de riscos e correção de desvios” (TCU, Acórdão 263/2016 – Plenário, Rel. Raimundo Carreiro).
Nesta toada, cabível também rememorar o posicionamento dessa Corte de Contas de que a inobservância às
exigências do art. 14 da LRF é prejudicial ao equilíbrio fiscal do Município.
4. A concessão de isenção de IPTU sem observância das
exigências do artigo 14 da LRF é prejudicial ao equilíbrio
fiscal do Município.
Cuidam os autos de Representação em face do Prefeito
Municipal de Cariacica, noticiando a ocorrência de indícios de irregularidades em projeto de lei, posteriormente aprovado, que instituiu isenção de IPTU a imóveis localizados em logradouros públicos sem pavimentação,
desacompanhado das medidas previstas no art. 14 da Lei
Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal
– LRF). O relator asseverou que a lei municipal instituidora da isenção “não observou os requisitos e condições para concessão de benefícios ou incentivos fiscais constanwww.tce.es.gov.br

tes do artigo 14 da LRF, não podendo ser considerada legal do ponto de vista da responsabilidade fiscal”. Destacou que a isenção pode impactar os resultados a serem
analisados na prestação de contas anual do Município. E
concluiu pela procedência da representação, tendo em
vista a inexistência de qualquer lastro probatório que indicasse as medidas de compensação aos cofres públicos, restando prejudicado o equilíbrio fiscal. O Plenário,
à unanimidade, decidiu por conhecer a presente representação, entendendo que a instituição da renúncia de
receita tributária colocou em risco o equilíbrio fiscal da
municipalidade, e determinando ao atual Prefeito que
“se abstenha de encaminhar projeto de lei com proposta de renúncia de receita sem observar, de forma justificada e expressa, se a medida atende às disposições
da lei de diretrizes orçamentárias do ano em que entrou em vigor, bem como se preenche pelo menos um
dos incisos do caput do art. 14 da LRF”. Acórdão TC-106/
2017-Plenário, TC 6766/2015, relator Conselheiro Marco
Antonio da Silva, publicado em 20/03/2016.
Insta salientar que ao conceder benefícios tributários deve o Município buscar sempre a contraprestação de interesse público e não agir por mera liberalidade na concessão do benefício, ou seja, não é possível conceder uma
renúncia de receitas que vá afetar demasiadamente o
equilíbrio financeiro-orçamentário do município, acarretando prejuízo à coletividade.
Nesse cenário, cumpre enfatizar o desatendimento ao
regramento disposto no art. 4°, § 1°, da LRF, detalhado
na 6ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – Anexo de Metas Fiscais, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, uma vez que o demonstrativo da estimativa
e compensação da renúncia de receita somente se referiu ao ano de referência da LDO, sem qualquer menção
aos exercício seguintes.
2.1. Ademais, quanto ao Projeto Cultural “Chico Prego”
não é possível concordar com a tese apresentada pela
Unidade Técnica de que o decurso temporal excluiria a
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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irregularidade, eis que desconsidera o próprio objetivo
máximo da LRF, que é a responsabilidade fiscal, olvidando de que “para os exercícios financeiros seguintes ao da
concessão ou ampliação da renúncia de receita o mecanismo previsto no art. 14, inciso I, da LC 101/00 (LRF) exige que a renúncia seja considerada nas estimativas de
receita das respectivas leis orçamentárias, na forma do
art. 12 da Lei, de modo a não afetar as metas fiscais estabelecidas nas respectivas leis de diretrizes orçamentárias” (TCU, Acórdão 263/2016 – Plenário, Rel. Raimundo Carreiro).
Nesta vertente, necessário frisar que a previsão de despesa relativa ao Projeto Cultural “Chico Prego” prevista
na LOA em nada altera o apontamento, uma vez que a
renúncia de receita não representa desembolso de dinheiro público.
Desta forma, deve permanecer o apontamento, eis que
confirmada a ausência de demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita no Anexo de
Metas Fiscais da LDO para os dois exercícios seguintes,
bem como de atendimento a umas das condições alternativas dispostas nos incisos I e II do art. 14 da LRF.
2.2. Do mesmo modo, em relação ao Programa “Fique
Legal II”, observa-se que a alteração promovida pela Lei
Municipal n. 4.418/2015 na LDO se resumiu a mencionar os projetos e programas de incentivos fiscais, alguns
sequer mencionados pela Unidade Técnica nesta prestação de contas, e trazer a quantificação geral da expectativa de arrecadação da receita anual compensatória em
R$ 20.000.000,00. Vejamos:

de tributo ou contribuição.
A propósito, deve-se registrar que “a exigência de implementação de medidas de compensação para concessão
ou ampliação de renúncias de receitas (art. 14, inciso II
e § 2°, da LC 101/00 – LRF) considera-se cumprida a partir da elevação de alíquotas de tributos, na data de publicação da lei ou do decreto, ou da conversão da medida
provisória em lei, ainda que tais tributos devam obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal, desde
que o ato normativo que promova a elevação de alíquota se mantenha eficaz ao longo de todo o exercício financeiro e que o valor a ser arrecadado após a noventena,
dentro do mesmo exercício, seja suficiente para neutralizar o impacto orçamentário-financeiro da renúncia naquele exercício” (TCU, Acórdão 263/2016 – Plenário, Rel.
Raimundo Carreiro).
Destarte, não é possível suprimir a irregularidade aqui
identificada por inexistir demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita no Anexo de
Metas Fiscais da LDO para os dois exercícios seguintes,
bem como demonstração de atendimento a umas das
condições alternativas dispostas nos incisos I e II do art.
14 da LRF.
Os itens acima elencados permitem refletir sobre o alcance e os desafios enfrentados na gestão fiscal do Estado Brasileiro em face da cultura política que desvaloriza
o planejamento.

(FIGURA)

Nesse contexto, oportuno relembra o §1º, do art. 1º da
LRF, posto que este destaca o planejamento como primado da boa gestão fiscal e vem confirmar os fundamentos formulados pelo Ministério Público de Contas:

Assim sendo, não é possível admitir que os acréscimos
acima elencados tenha modificado as constatações do
Relatório Técnico, haja vista que as medidas de compensação dispostas no Anexo III divergem daquelas que seriam aptas a aumentar a receita, nos precisos moldes do
art. 14, inciso II, da LRF, quais sejam: elevação de alíquotas, ampliação da base de cáculo e majoração ou criação

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a
ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das
contas públicas, mediante o cumprimento de metas de
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social
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e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
Assim, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas neste voto, em:
Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando à câmara
municipal da Serra a REJEIÇÃO DAS CONTAS de responsabilidade de Audifax Charles Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal durante o exercício de 2015, na forma do
art. 80, inciso III da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção do seguintes indicativos de irregularidades:
Inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento (item
7.2 do RT 463/2016 e 2.2 desta Manifestação Técnica).
Ocorrência de renúncia de receita sem adequada previsão na LDO e na LOA (item 8.4.1 do RT 463/2016).
DETERMINAR ao atual responsável pelas contas municipais que divulgue amplamente, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo
Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
ARQUIVAR, após trânsito em julgado e expedido o Parecer Prévio.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões exQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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postas pela então Relatora, em:

4.2 Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (re-

1.1. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
a APROVAÇÃO COM RESSALVAS da Prestação de Contas
Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, referente
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS.

latora, nos termos do artigo 86, parágrafo 4º, do Regi-

1.2. DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal que:
1.2.1 Providencie a regularização dos Restos a Pagar Não
Processados inscritos acima da disponibilidade financeira, respeitando a natureza vinculada e não vinculada do
recurso, comunicando as medidas adotadas ao Tribunal,
na próxima prestação de contas anual;
1.2.2 Elabore o Demonstrativo da Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita de acordo com os artigos
4º, § 2º, inciso V, e 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
e com o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria
do Tesouro Nacional, já no próximo projeto de lei de diretrizes orçamentárias;
1.2.3 Divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LC n. 101/00;
1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto da então relatora,
conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Vencidos o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que manteve seu voto pela rejeição com determinação, conforme o Ministério Público Especial de Contas, e o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
que acompanhou a área técnica.
3. Data da Sessão: 06/02/2018 - 2ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
Diário Oficial de Contas

mento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo) e João Luiz Cotta Lovatti.
Absteve-se de votar o conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, condutor do processo nos termos do
artigo 86, parágrafo 2º, do Regimento Interno.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUTUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora nos termos do art. 86,
§4º, do Regimento Interno
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSLHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 24/04/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
www.tce.es.gov.br
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ACÓRDÃOS

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.

ACÓRDÃO TC- 057/2018 – PLENÁRIO

PROCESSO: TC-2469/2012 (apensos TCs 2756/2012,
2196/2012, 3107/2011, 6547/2011 e 716/2012)
UNIDADE GESTORA: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual e Relatório
de Auditoria
EXERCÍCIO: 2011
RESPONSÁVEIS: Fernando Zardini Antônio, José Marçal
de Ataíde Assi, Rúbia Rezende de Figueiredo, Larissa Coelho Lofego Alt, Marcelo Feu Rosa Kroeff de Souza, Wagner José Giuriatto, Romero Leite, Dinalto de Souza Barros Jr., André Ricardo Coser, Gabriela Gava Freitas, Jayne Matos Cardoso, Sérgio Abreu Costa, Osamu Francisco Takahata, Leonardo Pimenta Facin, Sueli Penha Da Silva Leite, CTE – Centro de Treinamento Empresarial LTDA.
(representante: Marcelo Galvão Guerra), Teresa Cristina
Janes Carneiro, Aceco TI LTDA (representante João Lucio
dos Reis Filho)
ADVOGADOS: Antonio Augusto Genelhu Junior – OAB
1.946
Ana Carolina De Lima Pinto – OAB 273.282
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ACOLHER JUSTIFICATIVAS –
FORMAR AUTOS APARTADOS – REGULAR/REGULAR
COM RESSALVA – RECOMENDAÇÕES - ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
1 - RELATÓRIO
Diário Oficial de Contas

Cuida-se na presente instrução da Prestação de Contas
Anual da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade do Procurador Geral Fernando Zardini Antônio. Apenso a este feito estão os autos do Processo TC2756/2012 e 2196/2012, que cuidam de Relatórios de
Auditoria (RAO 44/2012 – NEO e RAO 64/2012), os Processos TC nº 6547/2011, 3107/2011 e 716/2012, cuidam
de Relatório de Gestão Fiscal. Consta, ainda, dos autos
TC nº 2462/2012, o Relatório Técnico Contábil – RTC
287/2012.
Quanto à análise dos Relatórios de Gestão Fiscal correspondentes ao 1º quadrimestre (Processo TC n.°
3107/2011), ao 2º quadrimestre (Processo TC e ao 3º
quadrimestre (Processo 716/2012) e ante manifestação
da Chefia da 9ª C.T. nos autos supra mencionados, verificou-se que o Ministério Público não se enquadra em
qualquer das situações mencionadas nos incisos I a V do
Art. 145 da Resolução TC 182/02, conforme se extrai da
Decisão TC 2834/2011 (fl. 40 do TC 3107/2011) e Decisão TC 6796/2011 (fl. 42 do TC 6547/2011), e Decisão
TC 5922/2012 (fls. 75 do TC 716/2012), ressalvando que
as recomendações existentes nos citados RGFs já foram
encaminhadas ao gestor, conforme fls. 50-52 do processo TC 6547/11, fl. 45 do processo TC 3107/11 e fl. 76 do
TC 716/12, sendo desnecessário repeti-las no presente
voto.
Destaco que o Relatório de Auditoria de Engenharia –
RAO nº 44/2012, fls. 03 a 18 do Processo TC 2196/2012,
do NEO, não apontou indicativos de irregularidades
quanto à amostra auditada relativa ao exercício de 2011.
Quanto à prestação de contas e demonstrativos contábeis, bem como os atos de gestão praticados no exercício em exame, após criteriosas análises técnicas materializadas no Relatório Técnico Contábil RTC 287/2012
(fls. 458/498 do processo TC 2469/12) e no Relatório de
Auditoria Ordinária RA-64/2012 (fls. 6/85 processo TC2756/12), foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITIwww.tce.es.gov.br

1014/2012 (fl. 501/576 do processo TC 2469/2012), propondo a citação dos defendentes.
Deste modo, por meio da Decisão Preliminar TC095/2013 (fl. 584 do TC 2469/12) determinou-se a citação do Sr. Fernando Zardini Antônio, José Marçal de
Ataíde Assi, Rúbia Rezende de Figueiredo, Larissa Coelho Lofego, Sérgio Abreu Costa, Sueli Penha da Silva Leite, Osamu Francisco Takahata, Dinalto Souza Barros Júnior, Romero Leite, André Ricardo Coser, Gabriela Gava
Freitas, Marcelo Feu Rosa Kroeff, Wagner José Giuriatto,
Jayne Matos Cardoso e Leonardo Pimenta Facin, Teresa
Cristina Janes Carneiro, ACECO Ltda (por meio de seu representante legal) e o Centro de Treinamento Empresarial Ltda (Representante legal Sr. Marcelo Galvão Guerra).
Devidamente citados, os responsáveis vinculados ao
Ministério Público do Estado do Espírito Santo – MPES
apresentaram, conjuntamente, tempestivas justificativas, conforme consta às fls. 625/3180 dos autos, bem
como a empresa Aceco TI, por meio do seu representante legal, apresentou as justificativas de fls. 3183/3230 e a
citada Srª Teresa Cristina Janes Carneiro apresentou sua
defesa às fls. 3239//3245.
Conforme análise da Secretaria Geral das Sessões, às fls.
3248, constatou-se que a pessoa jurídica Centro Empresarial Ltda, embora citada através do Edital nº 12/2014,
não apresentou quaisquer razões de defesa, decidindo o
Conselheiro Relator às fls. 3250 dos autos pela decretação da revelia do responsável, na forma do art. 361 do
RITCEES c/c com o artigo 65 da LC 621/2012.
A seguir, foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC que sugeriu o encaminhamento dos autos à 9ª Secretaria de Controle Externo - Secex/Governo, para análise do item II.I.I
constante da ITI 1014/2012 detectado no RTC 287/2012,
ainda, não analisado. Dessa forma foi produzida a Instrução Técnica Contábil – ICC 267/2012 (fls. 3254/3258),
que concluiu:
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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4. Da Conclusão

do Zardini Antonio, têm-se as seguintes conclusões:

4.1. Da análise contábil:

4.1.1 Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros, concluiu a 9ª SCE, através da Instrução Contábil
Conclusiva – ICC 267/2015 (fls.3254/3258), pela sua regularidade.

Após analisar os documentos e justificativas acostadas
aos autos, e com vistas a instruir a confecção da Instrução Técnica Conclusiva, que caracteriza a fase final de
instrução da Prestação de Contas Anual da Procuradoria Geral de Justiça, relativamente aos atos e fatos contábeis encerrados em 31/12/2011, sob a responsabilidade do Procurador Geral de Justiça, chegou-se a seguinte conclusão:
Item 6.2.1 - Comparativo Relatório Lisdomban X Extratos X Balancete (RTC nº 287/2012), incluído no item II.I.I
da ITI nº 1014/2012.
→ Sanada a inconsistência contábil apontada na peça
inicial.
4.2. Da proposta de encaminhamento:
Com base estritamente nos esclarecimentos e documentos acostados ao feito, propõe-se ao Plenário que a Prestação de Contas Anual da Procuradoria Geral de Justiça,
relativamente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Procurador Geral de Justiça, Fernando Zardini
Antônio (período: 01/1/11 a 31/12/11) seja considerada REGULAR do ponto de vista contábil, conforme previsto no artigo 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012
c/c artigo 161, § único, do Regimento Interno do TCE-ES,
aprovado pela Resolução TC nº 261/2013.
Após a análise realizada pela 9ª Secretaria de Controle Externo, foram os autos novamente encaminhados
ao NEC para a devida instrução, tendo a referida unidade técnica elaborado a Instrução Técnica Conclusiva ITC
04419/2017 (3260/3433 do TC 2469/2012), apresentando a seguinte finalização:
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
Procuradoria Geral de Justiça, no exercício 2011, cuja
gestão esteve sob a responsabilidade do senhor FernanDiário Oficial de Contas

4.1.2 Com relação ao Proc. TC 2756/2012, que trata do
Relatório de Auditoria Ordinária RAO 64/2012 e da ITI
1014/2012, levando em conta as análises aqui procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pela manutenção das seguintes irregularidades:
4.1.2.1 – LICITAÇÃO. PAGAMENTO. Pagamento de despesas sem que a contratada apresentasse as certidões
de regularidade de tributos ou com a apresentação de
certidões de empresa estranha à contratação.
Infringência legal: art. 195, parágrafo 3º, da Constituição Federal c/c art. 29 da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Fernando Zardini Antônio
José Marçal de Ataíde Assi
4.1.2.2 – LICITAÇÃO. Contratação por inexigibilidade
sem que tivesse sido demonstrada a inviabilidade de
competição.
Infringência legal: art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal c/c arts. 2º, 3º e 25, inciso II, da Lei 8.666/93 e art. 2º
da Resolução MPES nº 001/2007.
Responsáveis: Fernando Zardini Antônio
Rúbia Rezende de Figueiredo
Larissa Coelho Lofego
4.1.2.3 - LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. Ausência de justificativa de preços.
Infringência Legal: art. 26, parágrafo único, inciso III, da
Lei 8.666/93.
Responsáveis: Fernando Zardini Antônio
Rúbia Rezende de Figueiredo
Larissa Coelho Lofego
4.1.2.4 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. PAGAMENTO. Pagawww.tce.es.gov.br

mento de despesas sem que a contratada apresentasse
as certidões de regularidade de tributos.
Infringência legal: art. 195, parágrafo 3º, da Constituição Federal c/c art. 29 da Lei 8.666/93.
Responsável: Fernando Zardini Antônio
4.1.2.5 - LICITAÇÃO. CONVITE. Ausência de envio de carta-convite a interessados.
Infringência legal: art. 22, §§ 3º, 6º e 8º, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Fernando Zardini Antônio
Dinalto de Souza Barros Jr.,
Romero Leite
André Ricardo Coser
Gabriela Gava Freitas
4.1.2.6 - LICITAÇÃO. EDITAL. Exigências de Capacidade
Técnica Operacional Restritivas.
Infringência Legal: Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Fernando Zardini Antônio , Wagner José
Giuriatto, Marcelo Feu Rosa Kroeff de Souza, Dinalto de
Souza Barros Jr e Rúbia Rezende de Figueiredo
4.1.2.7 - LICITAÇÃO. Contratação de serviços de buffet.
Infringência aos princípios da razoabilidade, legalidade,
moralidade e interesse público.
Infringência legal: art. 37, caput, da Constituição Federal, c/c arts. 32, caput, e 45, § 2º, da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Responsáveis: Fernando Zardini Antônio
Larissa Coelho Lofego
4.1.2.8 - LICITAÇÃO. Pagamento. Despesas indevidas
com bebidas alcoólicas (champanhe, coquetel com álcool, cerveja e vinho). Infringência aos princípios da razoabilidade, legalidade, moralidade e interesse público.
Infringência legal: art. 37, caput, da Constituição Federal, c/c arts. 32, caput, e 45, § 2º, da Constituição do EsQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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tado do Espírito Santo.

Responsáveis: Fernando Zardini Antônio

Responsável: Fernando Zardini Antônio

José Marçal de Ataíde Assi

Ressarcimento: R$ 4.040,00, correspondente a 1.913,15
VRTEs.

4.2. Por todo o exposto e diante do preceituado no art.
319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC nº 261/2013,
conclui-se opinando por:

4.1.2.9 - SUPERFATURAMENTO. Realização de despesas
em valores superiores aos praticados no mercado
Infringência legal: princípio da economicidade – art. 70
da Constituição Federal c/c art. 6º, incisos IX e X, e 7º da
Lei 8.666/93.
Responsáveis: Fernando Zardini Antônio
Osamu Francisco Takahata
Leonardo Pimenta Facin
4.1.2.10 - LICITAÇÃO. Contratação de mobiliário sem
motivação suficiente.
Infringência legal: art. 32, caput, e 45, § 2º, da Constituição do Estado do Espírito Santo – princípio da motivação suficiente.
Responsável: Fernando Zardini Antônio
4.1.2.11 - PESSOAL. Admissão de servidores em cargo
efetivo sem a realização de concurso público.
Infringência legal: art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
Responsável: Fernando Zardini Antônio
4.1.2.12 - PESSOAL. Nomeação e posse de servidor descumprindo legislação pertinente.
Infringência legal: art. 37, caput, da Constituição Federal
– princípios da isonomia e da impessoalidade - c/c art.
16, §§ 4º, 5º e 10, da Lei Estadual 46/1994.
Responsável: Fernando Zardini Antônio
4.1.2.13 - PESSOAL. Nomeação de servidores sem obedecer a ordem de classificação do concurso.
Infringência legal: art. 37, caput, da Constituição Federal
– princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e
isonomia - c/c art. 13 da Lei Estadual nº. 46/1994
Diário Oficial de Contas

sessora Jurídica - pela prática de atos ilegais presentificados nos itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.6.1 desta ITC, com amparo no artigo 84, III, alínea “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012, sugerindo, ainda, a aplicação de multa,
com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93.

4.2.1 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Fernando Zardini Antônio –
Procurador Geral de Justiça, pela pratica de atos ilegais
dispostos nos itens 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2,
3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3 desta ITC, bem como em razão do cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário disposta no item 3.6.2 desta ITC, condenando-o individualmente ao ressarcimento do valor de R$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais),
correspondentes a 1.913,15 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, sugerindo, ainda, a aplicação de multa,
com amparo no artigo 96, I da Lei Complementar Estadual 32/93.

4.2.5 Rejeitar as razões de justificativas e julgar regulares com ressalva as contas do senhor Dinalto de Souza Barros Jr – Supervisor Adm./Presidente da CPL - pela prática dos atos presentificados nos itens 3.4.1 e 3.4.2
desta ITC, com amparo no artigo 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012.

4.2.2 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor José Marçal de Ataíde Assi – Subprocurador-Geral de Justiça, pela prática de atos
ilegais presentificados nos itens 3.1.2 e 3.9.3 desta ITC,
com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “c” e “d” da
Lei Complementar 621/2012, sugerindo, ainda, a aplicação de multa, com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93.

4.2.7 Rejeitar as razões de justificativas e julgar regulares com ressalva as contas do senhor Wagner José Giuriatto – Assessor Especial de Engenharia – e do Senhor
Marcelo Feu Rosa Kroeff de Souza - Gerente de Coordenação de Engenharia - pela prática de ato presentificado
no item 3.4.2 desta ITC, com amparo no artigo 84, inciso
II da Lei Complementar 621/2012.

4.2.6 Rejeitar as razões de justificativas e julgar regulares com ressalva as contas dos senhores Romero Leite –
Agente de Apoio/Pregoeiro e André Ricardo Coser - Gerente de Serviços/Membro da CPL e da senhora Gabriela Gava Freitas - Agente de Apoio/Membro da CPL - pela prática de ato presentificado no item 3.4.1 desta ITC,
com amparo no artigo 84, inciso II da Lei Complementar
621/2012.

4.2.3 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da senhora Rúbia Rezende de Figueiredo
– Assessora Jurídica - pela prática de atos ilegais presentificados nos itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.4.2 desta ITC, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012, sugerindo, ainda, a aplicação de
multa, com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93.

4.2.8 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas dos senhores Osamu Francisco Takahata – Gerente de Serviços/Fiscal de Contrato – e Leonardo
Pimenta Facin - Gerente do Centro de Informática, pela
prática de ato ilegal presentificado no item 3.7.1 desta
ITC, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “c” e “d”
da Lei Complementar 621/2012, sugerindo a aplicação
de multa, com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93.

4.2.4 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da senhora Larissa Coelho Lofego – As-

4.2.9 Afastar a irregularidade em relação à pessoa jurídica – Aceco TI S.A, em razão do disposto no item 3.7.1

www.tce.es.gov.br
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desta Instrução Técnica Conclusiva.
4.2.10 Acolher as razões de justificativa e julgar regulares as contas do senhor Sérgio Abreu da Costa – fiscal de
contrato - em razão do disposto no item 3.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, com amparo no artigo 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012.
4.2.11 Acolher as razões de justificativa e julgar regulares as contas da senhora Sueli Penha da Silva Leite - fiscal de contrato - em razão do disposto no item 3.2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, com amparo no artigo
84, inciso I da Lei Complementar 621/2012.
4.2.12 Acolher as razões de justificativa e julgar regulares as contas da senhora Teresa Cristina Janes Carneiro
– Contratada - em razão do disposto no item 3.2.4 desta
Instrução Técnica Conclusiva, com amparo no artigo 84,
inciso I da Lei Complementar 621/2012.
4.2.13 Afastar a irregularidade em relação à pessoa jurídica - Centro de Treinamento Empresarial Ltda – CTE –
Contratado – revel, em razão do disposto no item 3.2.4
desta Instrução Técnica Conclusiva.
4.2.14 Acolher as razões de justificativa e julgar regulares as contas da senhora Jayne Matos Cardoso - Secretário Sênior/Fiscal de Contrato, em razão do disposto no item 3.5.1 desta Instrução Técnica Conclusiva,
com amparo no artigo 84, inciso I da Lei Complementar
621/2012.
4.4. Sugere-se ao Plenário desta E. Corte de Contas, ainda, com fundamento no art. 57, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, que determine ao atual Presidente
da Procuradoria Geral de Justiça que:
4.4.1 Faça anexar aos autos de pagamento, as notas fiscais devidamente atestadas pelo fiscal designado, acompanhadas de relatórios de prestação de serviços das contratadas, de cada local de prestação (comarcas), no qual
deverá constar a descrição do bem patrimonial (marca,
potência, modelo/série), número patrimonial, local de
Inspeção, verificações, devidamente assinada por cada
Diário Oficial de Contas

fiscal, ou outros documentos, para fins de comprovação
da plena execução do serviços na forma disposta no contrato, em atendimento aos arts. 62 e 63, § 2º, incisos I, II
e III, da Lei 4.320/64 c/c art. 66 da Lei 8.666/93.

tem 1.5.2 do Capítulo III do Manual de Procedimentos
Operacionais para aplicação da Resolução CONFEA nº
1.025/2009, aprovado pela Decisão Normativa CONFEA
nº 085/2011.

4.4.2 Abstenha-se de realizar contratações de treinamentos e cursos em regime de preço global, abrangendo objetos e/ou itens distintos nos quais se comprovem
viabilidade de separá-los, como é o caso de coffee break,
espaço físico, material didático, etc, em razão da existência no mercado desses segmentos de atividades, ofertados de forma competitiva dentre os vários prestadores
existentes ou que passe a exigir dos proponentes, apresentação por item e respectivos valores de forma pormenorizada, de forma a possibilitar aferir se os valores
propostos, estão condizentes com os praticados no mercado e pela Administração pública, em atendimento ao
disposto no § 1º do art. 23 da Lei 8.666/93, em razão da
natureza divisível do objeto contratado, em observância
aos princípios da isonomia, da competitividade e da vantajosidade para a Administração.

4.4.6 Abstenha-se de realizar despesas com coquetéis,
jantares e outras festividades com bebidas alcóolicas e
iguarias de alto custo que não se vinculam aos objetivos institucionais do MPES e sejam incompatíveis com os
princípios administrativos que devem nortear a Administração, devendo pautar-se pelo comedimento na realização dos gastos públicos.

4.4.3 Abstenha-se de autorizar locações de imóveis que
concorram para elevar os gastos públicos com manutenção de áreas, como de piscina e churrasqueiras, desnecessárias e inúteis aos propósitos e finalidade institucionais do MPES, em atendimento aos princípios da economicidade e da razoabilidade e do interesse público.
4.4.4 Quando da realização de licitações na modalidade
convite faça comprovar nos autos o envio do instrumento convocatório a no mínimo 3 (três) convidados, sendo-lhe facultado a publicação do aviso em Diário Oficial e/
ou jornal de circulação, como medida complementar, com
vistas a assegurar maior competitividade do certame.
4.4.5 Recomenda-se que se exclua dos editais para contratação de empresa para a execução de obra de engenharia a exigência de registro no CREA dos atestados
para comprovação da capacitação técnica operacional
das licitantes, tendo em conta a recomendação inserta
no subitem 1.3 do Capítulo IV combinado com o subiwww.tce.es.gov.br

4.4.7 Abstenha-se de realizar alterações tardias de regras editalícias de concursos públicos, quando da alteração resultar prejuízo às partes, em homenagem aos princípios da moralidade, isonomia e da impessoalidade.
4.4.8 Seja anexada junto aos processos de pagamento
de prestação de serviços, a comprovação da regularidade previdenciária e trabalhista das empresas contratadas, por assim exigir a lei.
4.5 Que seja dada CIÊNCIA aos interessados do teor da
decisão final a ser proferida.
Por sua vez, o Ministério Público Especial de Contas, por
meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício
de suas atribuições institucionais, anui aos argumentos
fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva – ITC 4419/2017 (fl. 3260/3433).
Após regular redistribuição da relatoria deste processo, em cumprimento aos termos do Ato Convocatório nº
005, de 07 de julho de 2017 e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 32, caput, §§ 4º e 7º c/c o artigo 10, § 4º, ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, vieram-me os autos para análise e apreciação.
Incluída em pauta, recebeu sustentação oral na 44ª Sessão Plenária realizada em 13 de dezembro de 2017.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
Em se tratando do mérito, passo a analisar as irreguQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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laridades remanescentes na Instrução Técnica Inicial
1014/2012:
2.1 - LICITAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRATUAL. Pagamento
de despesa inobservando cláusula contratual.
Infringência legal: arts. 62 e 63, § 2º, incisos I, II e III, da
Lei 4.320/64 c/c art. 66 da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Fernando Zardini Antônio [Ordenador de
despesas] e Sérgio Abreu da Costa [Fiscal do contrato]
Extrai-se da ITI possível afronta às disposições contratuais (Contrato 122/2010 - Cláusula 6.1, letra “f”, fls.
124/137 do TC 2756/12) que exige além do documento
fiscal, a descrição completa dos serviços executados, não
restando junto ao documento fiscal, a descrição completa dos serviços executados, o local da prestação do serviço, a listagem dos objetos em manutenção, etc. Retratando, dessa forma, deficiências na liquidação da despesa, em afronta ao disposto no art. 66 da Lei 8.666/93
c/c arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64, pela insuficiência de
elementos que comprovassem a prestação dos serviços
contratados, a despeito de clara previsão contratual.
Em sua defesa afirmam os justificantes que, embora os
documentos comprobatórios da execução dos serviços
não tenham sido juntados aos autos de pagamento, encontravam-se arquivados em cada unidade, sob controle
dos gestores do contrato.
A área técnica, por intermédio do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, ao realizar o exame dos fatos ora apontados, consubstanciado na ITC 04419/2017,
verificou que nos documentos anexados pela defesa,
constam às fls. 749/1866 do TC 2469/12, Ordens de Serviço de manutenções, e-mails, Relatório de Inspeção e
Manutenção dos municípios emitidos pela Contratada
(Serra, Viana, Vila Velha, Cariacica e Vitória, com a descrição da marca, potência, número patrimonial, modelo/
série do bem, local de Inspeção, verificações, descrição
das rotinas de manutenção preventiva (semestral) realizadas; Constam ainda, relatório de programação de maDiário Oficial de Contas

nutenção do MPES com a relação de equipamentos com
a marca, tipo, capacidade, localização, patrimônio, mês
de vistoria.
Nesse sentido, entendeu a área técnica que “a despeito
de não estarem os documentos de liquidação anexados
aos autos de pagamento da despesa, restou demonstrada a realização da despesa pela comprovação documental acostada à defesa”.
Ao final, a ITC 4419/17 traz a seguinte conclusão:
Pelo exposto, considerando que a defesa trouxe aos autos documentos comprobatórios da regular liquidação
da despesa, opina-se pelo afastamento da irregularidade. Por oportuno, recomenda-se que junto às notas fiscais, sejam anexados os Relatórios de Inspeção e Manutenção Preventiva e/ou Corretiva, por município (comarcas), constando a descrição da marca, potência, número patrimonial, modelo/série do bem, local de Inspeção,
verificações, devidamente assinada por cada fiscal designado.
O Ministério Público de Contas, por meio do parecer ministerial de fls. 3437/3443, anuiu aos argumentos fáticos
e jurídicos delineados pela ITC 4419/17.
Diante de tais alegações e constatações, entendo por
acompanhar a área técnica e o Ministério Público de
Contas, no sentido de afastar a presente irregularidade,
sem prejuízo da recomendação indicada pela área técnica.
2.2 – LICITAÇÃO. PAGAMENTO. Pagamento de despesas sem que a contratada apresentasse as certidões de
regularidade de tributos ou com a apresentação de certidões de empresa estranha à contratação.
Infringência legal: art. 195, parágrafo 3º, da Constituição Federal c/c art. 29 da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Fernando Zardini Antônio e José Marçal
de Ataíde Assi [Ordenadores de despesas]
O Ministério Público do Espírito Santo contratou, de
forma emergencial, as empresas HMB Rodrigues Ltda.,
www.tce.es.gov.br

Thermica Refrigeração Ltda., Clim Aracruz Ltda., Itabira Ltda. e Maqfrio Ltda., para instalação/manutenção
de aparelhos de ar condicionado, em 2011, conforme
processos MP 2307/11, 3093/11, 3499/11, 5426/11,
5411/11, 5712/11, 5714/11, 8545/11, 9835/11,
17356/11, 21746/11, 33379/11 e 43199/11 (fls. 158/195
do TC 2756/12).
A questão levantada pela equipe de auditoria em relação a tais contratações refere-se a não apresentação pela Contratada das certidões negativas de tributos, em especial a de regularidade previdenciária e trabalhista, não
exigidas pela Contratante no momento da realização dos
pagamentos, conforme preceitua o art. 27 da Lei de Licitações e no art. 195, parágrafo 3º, da Constituição Federal.
A defesa, por sua vez, alega que não houve dano ao erário e má-fé por parte dos gestores e que à vista das recomendações da auditagem passaram a exigir o comprovante de regularidade das empresas contratadas no âmbito do MPES.
Contudo, tais alegações não são suficientes para afastar
a presente irregularidade uma vez que tal exigência decorre da lei, com supedâneo na jurisprudência dos tribunais.
Neste ponto, encampando o posicionamento técnico ministerial permito-me a transcrever parte da manifestação técnica, confeccionada em sede da Instrução técnica
conclusiva, que ao analisar as razões de justificativas dos
responsáveis, apreendeu da seguinte forma:
[...]
Ainda que o art. 32, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93 admita dispensar parte das certidões exigidas pelo art. 27 do
mesmo diploma legal, as certidões negativas de débito
previdenciário (INSS) e trabalhista (FGTS) não podem ser
dispensadas, conforme entendimento jurisprudencial
dos Tribunais (Decisão TCU n.º 705/94-Plenário, Acórdão
TCU n.º 457/2005-2ª Câmara, Acórdão 516/2006 – PriQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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meira Câmara e Acórdão TCU n.º 3146/2010-1ª Câmara).
[...]
Dessa forma, opina-se pela manutenção da irregularidade e sugere-se recomendar seja anexada junto aos processos de pagamento de prestação de serviços, a comprovação da regularidade previdenciária e trabalhista
das empresas contratadas, por assim exigir a lei.
Destarte, verifico que ocorreu ausência do devido controle e fiscalização no que se refere a não exigência pelo Ministério Público Estadual das certidões negativas de
tributos, em especial a de regularidade previdenciária e
trabalhista, no momento da realização dos pagamentos
feitos às contratadas, em inobservância a legislação pertinente.
Assim acolho na íntegra a manifestação expressa na ITC,
a qual passa a compor o presente voto e mantenho a
presente irregularidade.
2.3 – LICITAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRATUAL. Pagamento
de despesa inobservando cláusula contratual.
Infringência legal: arts. 62 e 63, § 2º, incisos I, II e III, da
Lei 4.320/64.
Responsáveis: Fernando Zardini Antônio [Ordenador de
despesas]
Osamu Francisco Takahata e Sueli Penha da Silva Leite
[Fiscais dos contratos]
A questão em análise se refere às deficiências verificadas nos contratos 02/11, 49/11, 54/11, 19/11 e 3º aditivo ao Contrato 109/99 referente às respectivas liquidação de despesa, em afronta ao disposto no art. 66
da Lei 8.666/93 c/c os arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64, em
razão da ausência de elementos mínimos nos autos, que
comprovem a prestação dos serviços contratados, a despeito de clara previsão contratual exigindo a descrição
completa do serviço executado, constando apenas o carimbo e assinatura de atestação pelos fiscais designados.
Os justificantes alegaram que os documentos que comDiário Oficial de Contas

provam a realização da despesa, apesar de não anexados
aos processos de pagamento, ficam arquivados nas unidades de origem, junto aos gestores dos respectivos contratos, não havendo, portanto, que se falar de pagamento desprovido de comprovação de sua efetiva execução.
A área técnica, após proficiente análise dos argumentos
e documentos colacionados aos autos pelos responsáveis, concluiu, em sede de instrução técnica conclusiva,
pelo afastamento da presente irregularidade, nos termos que abaixo transcrevo:
Do exame preliminar dos autos de pagamentos relativos
às despesas dos contratos em questão, verifica-se constar apenas as notas fiscais, atestação simples com carimbo e assinatura, as autorizações de pagamento, notas de
liquidação e pagamento das despesas. Não há, de fato,
nos autos elementos suficientes para comprovar a correta e adequada liquidação da despesa. Constam dos documentos a descrições genéricas dos serviços constantes
nas notas fiscais de serviço.
Resta evidente que para comprovar a execução dos serviços, no caso de cursos/treinamentos imprescindíveis,
constar minimamente, a listagem dos participantes, datas dos cursos ministrados e palestrantes; na consultoria
(ata de reuniões, encaminhamentos, descrição dos serviços executados, conforme seu objeto), na execução de
serviços de manutenção, a data da manutenção, relação
de aparelhos objetos de manutenção preventiva e corretiva, a indicação da unidade atendida, assinatura do fiscal, etc.
Como justificativa, os defendentes alegam que os documentos comprobatórios da realização da despesa, apesar de não anexados aos processos de pagamento, ficam
arquivados nas unidades de origem, junto aos gestores
dos respetivos contratos, não havendo, portanto, que se
falar de pagamento desprovido de comprovação de sua
efetiva execução.
Em que pese a alegação de estarem os documentos arquivados, entende-se que nos autos de pagamentos dewww.tce.es.gov.br

vem estar presentes os documentos necessários a permitir ao ordenador da despesa aferir a pertinência entre
o que se executou com o objeto pactuado na avença, de
forma a evidenciar e comprovar o nexo causal entre os
valores a serem pagos, o objeto proposto, com o efetivamente realizado.
De acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei nº
4.320/64:
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.
§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir
a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Conforme se detém da leitura do comando legal supramencionado, a liquidação de despesa é a verificação do
direito do credor ao pagamento, observando-se se houve de sua parte o implemento da condição, ou seja, o
cumprimento de suas obrigações.
[...]
Ao analisar a documentação acostada aos autos pela
defesa (Doc 09 – fls. 1915), relativas aos Contratos nºs
49/11, 54/11, 58/11 e 3º aditivo do contrato 109/09,
constam elementos de convicção que permitem concluir
pela regularidade da despesa tais como fotos, listagem
de presença assinada, divulgação dos cursos, lista de inscrições, etc.
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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No tocante ao Contrato 02/2011, foram anexadas pela defesa, atas de reuniões com a participação da contratada relativas aos dias 25/02/2011, 28/02/2011,
25/03/2011 e 16/07/2010 e ainda a ministração da palestra “Implementação da Regularização Fundiária nos
Municípios” (fls.1919/1952).
À luz das disposições do Contrato 02/11 (Cláusula Quarta – Do preço e condições de pagamento), a prestação
dos serviços de consultoria se daria sob a forma de horas
trabalhadas, sendo 20 (vinte) horas/mês, perfazendo um
total de 240 horas, num montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em 12 parcelas mensais de R$ 1.500,00.
Depreende-se das informações acostadas aos autos que
foi pago à contratada o valor de R$ 8.777,04 (oito mil, setecentos e setenta e sete reais e quatro centavos) relativas às notas fiscais 7 a 13, pela prestação dos serviços
nos meses de fevereiro a agosto/2011. Após o contrato
foi rescindido a pedido da contratada.
Inobstante os documentos não atestarem o quantitativo de horas/mês realizada pela contratada para fins de
pagamento, depreende-se dos documentos que houve a
prestação de serviços.
Assim, considerando que a documentação apresentada
pela defesa foi suficiente para comprovar a execução dos
serviços por parte dos contratados, opina-se pelo afastamento da irregularidade e recomenda-se, ainda, que
faça juntar aos autos de pagamento os documentos necessários a comprovação da plena execução do serviços
a fim de possibilitar ao ordenador da despesa verificar
o direito do credor em razão do cumprimento de suas
obrigações contratuais, na forma do art. 62 e 63 da Lei
4.320/64.
Com relação ao Contrato 19/11 relativa à prestação de
serviços de manutenção preventiva de aparelhos de
PABX firmado com a empresa Monytel S/A, percebe-se
que por um lapso, a defesa não fez acostar os documentos com o detalhamento da execução dos serviços para fins de comprovar a liquidação da despesa. Contudo,
Diário Oficial de Contas

considerando que em todos os demais contratos arrolados, a defesa anexou documentos comprobatório da
execução dos serviços, comprovando dessa forma a justificativa de arquivamento nos setores de origem e não
junto ao processo de pagamento, dessa forma, acreditando ter sido um descuido neste caso sua não anexação
à defesa, conforme fls. 1915 no qual menciona “Relatório de serviços prestados” de todos os contratos apontados pela auditagem menos o contrato 19/2011, e ainda,
considerando que não houve questionamentos por parte da auditagem quanto à prestação dos serviços em si,
mas tão somente a ausência de documentos nos autos
para fins de liquidação e por fim, considerando estar o
contrato encerrado, opina-se, nesse caso, também pelo afastamento da irregularidade em relação a esse contrato.
Deste modo, diante da criteriosa e detalhada análise empreendida pela área técnica, entendo por acompanhar
os argumentos fáticos e jurídicos ora mencionados, corroborado pelo douto Ministério Público de Contas, posicionando-me pelo afastamento da presente irregularidade, sem prejuízo da recomendação sugerida pela área
técnica.
2.4 – LICITAÇÃO. Contratação por inexigibilidade sem
que tivesse sido demonstrada a inviabilidade de competição.
Infringência legal: art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal c/c arts. 2º, 3º e 25, inciso II, da Lei 8.666/93 e art. 2º
da Resolução MPES nº 001/2007.

treinamentos e aperfeiçoamento de pessoal, como os
relativos aos Contratos 49/2011, 54/2011, 58/2011 e
dos aditivos aos contratos 14/2009 e 109/2009.
As demais contratações, também, por inexigibilidade
de licitação - Contrato 02/2011, se refere à consultoria
para o projeto de regularização fundiária; e o Contrato
19/2013 para a manutenção em aparelhos de PABX.
De acordo com a equipe de auditoria, nas contratações
ora mencionadas, não restou demonstrada a singularidade dos objetos contratados, de forma que deveria o
MP ter licitado, para promover a competição entre os
possíveis interessados e obter o melhor custo/benefício.
A defesa, em linhas gerais, aduz que a singularidade e a
notoriedade há que ser analisada em si só, e não em face da existência ou não de muitos profissionais aptos à
realização dos serviços pleiteados, reforçando que estariam presentes os requisitos ínsitos na legislação, doutrina e jurisprudência pátria, quais sejam, o serviço técnico
especializado, entre os mencionados no art. 13 da Lei n.
8.666/93, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado.
A área técnica, por sua vez, em sede de Instrução Técnica Conclusiva, pugnou pela manutenção do indicativo de
irregularidade apontado, por entender que os serviços
contratados pelo MPES não eram singulares, mas sim comuns, o que afastaria a hipótese de inexigibilidade, entendimento que foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas.

A questão posta envolve a contratação de pessoas físicas e jurídicas, com fundamento no art. 25, inciso II, da
Lei 8.666/93.

Pois bem. Em se tratando de contratação por inexigibilidade de cursos, é necessário deixar claro que todo o processo de contratação exigirá da autoridade competente
seu correto enquadramento legal, com demonstração da
presença inequívoca de todos os requisitos legais (explicitação da característica singular do serviço, demonstração de notória especialização e justificativa da razão da
escolha do executor dentre as alternativas possíveis).

Em sua maioria, se referem a contratações de cursos,

A generalização invocada pela defesa, que considera pre-

Responsáveis: Fernando Zardini Antônio [Ordenador de
despesas]
Rúbia Rezende de Figueiredo e Larissa Coelho Lofego
[Assessoras Jurídicas]
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sumidamente singulares todos os cursos, pode conduzir
à fragilidade da instrução do processo na medida em que
pode se considerar quase desnecessária a caracterização
do serviço como sendo singular.

da; não se pode admitir que, quem quer que seja o executor (o professor), desde que aplicando os recursos acima, obtenha os mesmos resultados. Afinal, como é próprio do humano, as pessoas são diferentes entre si.

Por outro lado, uma das teses utilizadas da área técnica na ITC 4419/201 para firmar o entendimento de que
não havia singularidade do objeto contratado foi, apenas a título de exemplo, em uma das contratações realizadas (Nilcéa Moraes Costa contrato nº 58/2011, fls.
331/365), o fato de que se tratava de promoção de cursos de Língua Portuguesa aos membros e servidores do
MPES, além elaborar questões de provas a serem aplicadas aos candidatos a estágios.

Compulsando os autos, verifico, ainda, que os processos indicados pela equipe de auditoria foram instruídos
com a justificativa da contratação, curriculum vitae dos
contratados, parecer da assessoria jurídica para contratação, entre outros documentos (fls.196/482, VOL I e II),
somado ao fato de que os pareceres emitidos entendendo pela contratação não demonstraram a presença de
dolo ou erro grosseiro.

Nesse sentido, entendeu a área técnica que tal atividade não é incomum, podendo ser prestada por diversos
profissionais legalmente habilitados, diante do fato de
existirem inúmeros profissionais qualificados no Espírito Santo, professores e ex-professores universitários, por
exemplo, capacitados para cumprirem o objeto, não se
vislumbrando, portanto, a inviabilidade de competição.
Ressalto, no entanto, que singularidade não é sinônimo de exclusividade ou raridade. Não é a quantidade de
oferta de profissionais que indica a presença desse elemento no serviço, mas sim o exame do componente de
seu núcleo.
Nos serviços de treinamento, a apresentação, objetivos
gerais e específicos, público alvo, metodologia e o conteúdo programático constituem características técnicas do
objeto, mas definitivamente não é seu núcleo.
O objeto do serviço de treinamento só se materializa
com a aula (o fazer). É por meio desta ação que o professor/instrutor, fazendo uso da metodologia diadático-pedagógica, utilizando os recursos instrucionais e aplicando o conteúdo programático, realiza o objeto. Portanto,
o núcleo do serviço é a própria aula.
Ora, se é a aula, não se pode, em regra, considerar que
seja um serviço usual ou executado de forma padronizaDiário Oficial de Contas

Nesse sentido, considerando que não se vislumbrou nos
autos indícios de locupletamento ou má-fé por parte dos
responsáveis, entendemos não ser o caso de apenação
dos envolvidos, razão pela qual opino pelo afastamento da irregularidade, cabendo, por outro lado, determinação para que nas situações futuras de contratação por
inexigibilidade de licitação com fundamento no artigo
25, II da Lei 8.666/93, o MPES demonstre de forma clara
e inequívoca a conjugação dos três requisitos, há saber:
ser um dos serviços arrolados no art. 13 da mesma lei,
além de possuir características que o torne singular- ante as características peculiares das necessidades da Administração, aliada à condição de notória especialização
do prestador.
2.5 - LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. Ausência de justificativa de preços.
Infringência Legal: art. 26, parágrafo único, inciso III, da
Lei 8.666/93.
Responsáveis: Fernando Zardini Antônio [Ordenador de
despesas], Rúbia Rezende de Figueiredo e Larissa Coelho
Lofego [Assessoras Jurídicas]
Consta da ITI que o MPES firmou alguns contratos diretos objetivando a contratação de cursos/treinamentos,
sem que houvesse a adequada e necessária justificativa
do preço contratado, conforme exigência constante do
www.tce.es.gov.br

inciso III do art. 26, parágrafo único, da Lei de Licitações.
A defesa apresenta o argumento da impossibilidade de
realização de pesquisa de preço, devido à inexistência de
outras empresas/especialistas capazes de prestar serviços semelhantes, ante a singularidade ou da impossibilidade de definir critérios objetivos de seleção em decorrência da inexigibilidade.
Se o argumento da defesa fosse verdade em nenhuma
das hipóteses de inexigibilidade previstas no artigo 25 da
Lei nº 8.666/93 seria possível justificar o preço, sendo letra morta a exigência constante do artigo 26, inciso III da
mesma lei, que assim dispõe:
Art. 26. omissis
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
(...) III - justificativa do preço
O Tribunal de Contas de União, buscando clarear um
pouco esse terreno, já se manifestou em várias oportunidades sobre o dever de justificar preços nas contratações diretas, tendo, como um dos seus principais paradigmas, o seguinte precedente:
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq que: (...)
9.1.2. nas dispensas ou inexigibilidades de licitação, faça
constar nos autos as necessárias justificativas da despesa, atendendo a exigência constante no artigo 26, caput,
da Lei 8.666/1993;
9.1.3. quando contratar a realização de cursos, palestras, apresentações, shows, espetáculos ou eventos similares, demonstre, a título de justificativa de preços, que
o fornecedor cobra igual ou similar preço de outros com
quem contrata para evento de mesmo porte, ou apreQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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sente as devidas justificativas, de forma a atender ao inc.
III do parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/1993; (Ac.
819/2005-Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer)
O caso concreto analisado pelo TCU envolvia justamente a inexigibilidade de licitação para contratação de serviços singulares (cursos, palestras..)
Outras decisões sobre a ausência de justificativa de preço também ocorreram, sempre na direção de ser obrigatório que se justifique o valor da coisa adquirida pela Administração Pública.
Cito como exemplo a decisão do Tribunal de Contas de
Minas Gerais, por intermédio do voto do Conselheiro Gilberto Diniz, que opinou afirmando que mesmo para serviços singulares é possível a justificativa de preço baseado, entre outros, em contratos de outros órgãos e entes:
Entretanto, o relator constatou a ausência da justificativa
do preço contratado, constituindo inobservância do inc.
III do parágrafo único do art. 26 da Lei de Licitações, não
havendo como verificar a obediência aos princípios da
economicidade, da eficácia e da razoabilidade em relação ao preço contratado. Verificou que, no caso, embora não seja viável fracionar a composição do preço em
planilhas de custos unitários, não há razão para isentar
a justificativa dos preços contratados apenas por se tratar de notórios especialistas, que também devem ter
seus preços vinculados ao princípio da razoabilidade.
Afirmou ser a justificativa perfeitamente factível, podendo-se demonstrar a razoabilidade do preço contratado através de comparação com serviços equivalentes
em dimensões e complexidade, prestados pelo mesmo
profissional ou empresa a outros órgãos e entes públicos ou, ainda, por profissionais e empresas com o mesmo grau de especialização, lembrando que tais contratos são públicos e, portanto, acessíveis à Administração. Diante do exposto, embora constatada a singularidade do serviço, considerou irregular a formalização dos
respectivos procedimentos de inexigibilidade de licitação por ausência de justificativa dos preços contratados.
Diário Oficial de Contas

Aplicou ao Presidente da Câmara Municipal multa no valor total de R$ 8.000,00. O voto foi aprovado unanimemente (Processo Administrativo nº 711.781, Rel. Cons.
Gilberto Diniz, 03.08.10).
Após essas considerações podemos concluir que quando o assunto é inexigibilidade de licitação, a compatibilidade do preço contratado deve ser comprovada no processo através de contratos firmados anteriormente com
a Administração ou por meio de contratos firmados com
outros particulares.
É necessário entender que a justificativa de preço na inexigibilidade visa impedir que o contratado eleve o seu
preço pelo simples fato de estar contratando com a Administração.
Ainda, nesse sentido, cito trecho da percuciente análise feita pela área técnica esposada na ITC 4419/2017,
na qual ao analisar com propriedade o item em debate,
chegou ao entendimento pela manutenção da irregularidade diante dos fundamentos fáticos e jurídicos que passo a transcrever:
[...]
Após essas considerações é de se concluir que, na inexigibilidade de licitação, mesmo que supostamente admitida no caso, a compatibilidade do preço contratado deve ser comprovada no processo, quer seja por meio de
contratos firmados anteriormente com a Administração
ou através de contratos firmados com outros particulares, sendo, portanto, a justificativa de preço o mecanismo inibidor de possíveis abusos, no sentido de impedir
que o contratado eleve o seu preço pelo simples fato de
estar contratando com a Administração Pública.
Apesar de afirmarem os defendentes que apenas poderiam utilizar como parâmetros orçamentos obtidos junto
a especialistas com o nível técnico semelhante, os quais
ofereçam os mesmos produtos a serem contratados, essa não é a orientação da jurisprudência, cujo posicionamento é claro no sentido de que não havendo objetos
www.tce.es.gov.br

iguais a serem comparados, possivelmente haverá similares e equivalentes.
Ademais, conforme demonstrado não há nos contratos firmados pelo MPES a tão alegada “singularidade”,
e mesmo que estivesse configurada a inviabilidade de
competição, isso não constitui óbice à verificação do preço, pois existem diversos parâmetros que podem ser utilizados para avaliar a adequação dos preços, conforme,
sobejamente, demonstrado.
Desse modo, ante a inobservância do preceito legal
contido no art. 26, inc. III da Lei 8.666/93 no qual exige-se a justificativa de preço nas contratações diretas,
conforme ratificado pela jurisprudência e doutrina pátrias, entende-se por pertinente rejeitar as razões de
justificativa dos responsáveis, mantendo-se a irregularidade.
Verifico, portanto, que a questão da justificativa de preços é exigência clara e incontroversa da Lei 8.666/93,
não sendo possível consentir na conduta dos assessores
jurídicos que emitiram pareceres favoráveis à contratação sem observar que não havia justificativa de preços,
bem como do ordenador de despesas que autorizou a
referida contratação, razão pela qual acompanho a área
técnica e o douto Ministério Público de Contas, no sentido de manter o indicativo de irregularidade proposto.
2.6 – SUPERFATURAMENTO. Realização de despesas
(liquidação) em valores superiores aos praticados no
mercado
Infringência legal: princípio da economicidade – art. 70
da Constituição Federal c/c art. 6º, incisos IX e X, e 7º da
Lei 8.666/93.
Responsáveis: Fernando Zardini Antônio [Ordenador de
despesas], CTE – Centro de Treinamento Empresarial Ltda. e Teresa Cristina Janes Carneiro [Empresa/profissional contratados]
Tratam-se aqui de contratações por inexigibilidade, especificamente os Contratos 49/11 para a ministração de
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curso de “Excelência em Gestão Pública”, pelo Centro de
Treinamento Empregarial Ltda, e o Contrato 54/2011 para treinamento sobre o tema “Elaboração de Gerenciamento de Projetos”, sem justificativa de preço e, conforme entendimento da auditagem, com indícios de superfaturamento em razão do valor hora/aula destoante do
mercado quando comparados aos preços praticados por
outras instituições.

instrutores que não guardavam condições curriculares
análogas. Somadas à grave falha de premissas, alegam
que ocorreram falhas na metodologia de análise empregada.

Para se chegar a essa conclusão, adotou-se como referência, os valores praticados pela Esesp (Escola de Serviço Público), a Escola de Contas do Tribunal de Contas do
Estado e ainda, os valores pagos pelo próprio MPES no
exercício de 2011, quando se chegou a uma média hora/
aula de aproximadamente R$100,00 (cem reais).

[...]

A partir desse comparativo, apurou-se o pagamento do
valor hora/aula de R$ 900,00 (novecentos reais a hora/
aula) para o Contrato 49/2011 e o valor de R$ 260,00
(duzentos e sessenta reais) para o Contrato 54/2011.
O gestor responsável refuta as alegações suscitadas pela equipe de auditoria, argumentando que no objeto do
Contrato MP 49/2011, além do curso realizado, estava
também englobado todo o aparato para a realização do
curso, o que afasta a possibilidade de comparação da hora/aula feita pela equipe.
Além disso, menciona que no Contrato MP 54/2011, o
MPES utilizou como parâmetro de preços a Resolução nº
60/2011 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, vez que o MPES ainda não possuía Resolução própria, tendo sido paga à profissional contratada quantitativo inferior ao previsto na referida Resolução.
A empresa contratada afirma, em sede de defesa, que
foram adotadas premissas equivocadas ao serem feitas
comparações das hora/aula utilizadas como parâmetro
pela equipe.
Nesse sentido, alega que deixou de serem considerados
os currículos dos instrutores envolvidos na contratação,
sendo comparado com o valor da hora/aula de outros
Diário Oficial de Contas

A área técnica analisou com cautela e esmero a questão
do superfaturamento suscitado e após minucioso e profundo exame da questão, concluiu nos termos que abaixo passo a transcrever:
Adentrando, especificamente, ao caso concreto, verifica-se que o Contrato 49/2011 que tem por objeto a prestação de serviços especializados de treinamento em “Execução Orçamentária, Financeira e Contábil” e de “Excelência em Gestão Pública”, foi firmado ao preço de R$
51.000,00 (cinquenta e um mil reais), tendo sido previsto para cada curso: 30 horas de treinamento, 3 horas de
preparação dos conteúdos das disciplinas e materiais, 1
hora de customização, coordenação acadêmica, material
didático, 2 coffee breaks diários, “estrutura premium”
para a realização do treinamento e emissão de certificados.
Conforme se observa, na composição do valor de cada
curso constam diferentes itens englobados: serviços, fornecimento de materiais e estrutura física, que, na proposta não foram, separadamente, quantificados e mensurados financeiramente, nem tampouco assim exigido
pelo MPES, o que, ao meu sentir, torna prejudicada a parametrização do valor hora/aula utilizado pela auditagem para efeito de caracterização da irregularidade tratada especificamente nesse item.
No tocante ao Contrato 54/2011, consta dos autos ofício de solicitação do Dirigente da solicitação do Dirigente daquele Centro (OF/CEAF/nº 328/2011) para que fosse contratada a Professora Teresa Cristina Janes Carneiro para a ministração do curso “Elaboração e Gerenciamento de Projetos” e ainda informa que a “referida profissional apresentou proposta de R$ 260,00 (duzentos e
sessenta reais) por hora” e que considerando o projewww.tce.es.gov.br

to elaborado por aquele CEAF, o valor total seria de R$
31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais).
Ocorre que, para fins de inexigibilidade de licitação com
base no art. 25, II, da Lei nº 8.666/93, tendo sido esse
o fundamento para a contratação, a Administração deve comprovar, adequadamente, nos autos, a singularidade dos serviços e a notória especialização do contratado. Depreende-se dos autos, que não restou demonstrado pelo solicitante os elementos que permitissem inferir que o trabalho realizado por aquele profissional fosse
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena
satisfação do objeto do contrato, assim como não se vislumbram, a partir dos autos, os elementos que torna o
curso escolhido diferente dos demais existentes no mercado, que o diferencie de qualquer outro sobre o tema.
Para justificar a contratação, o dirigente do CEAF/MPES
de forma simplista assim se manifestou:
“(...) vimos solicitar a Vossa Excelência autorização para contratar a profissional qualificada no mercado, de inquestionável reputação e conhecimento, Professora TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO, graduada em Engenharia Civil pela UFES e Doutora e Mestre em Administração
pela UFRJ, e Coordenadora na UFES do Doutorado Interinstitucional (DINTER).”
Da mesma forma, não consta comprovado nos autos a
justificativa do preço contratado, ou seja, se os valores
cobrados pelo profissional contratado eram iguais ou similares aos adotados por ele na sua atividade profissional junto a instituições públicas e/ou privadas, conforme
pacificado na jurisprudência.
Nesse contexto, cabe mencionar ainda, a ementa do
Acórdão 1565/2015 do Tribunal de Contas da União –
Plenário que orienta: “Contratação Direta. Justificativa do preço. Meios. A justificativa do preço em contratações diretas (art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei
8.666/93) deve ser realizada, preferencialmente, mediante: (i) omissis (ii) no caso de inexigibilidade, comparação com os preços praticados pelo fornecedor junto a
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outras instituições públicas ou privadas.”
Apesar de argumentar que a profissional contratada é
detentora do título de “doutor’ e que o Centro de Estudos
e Aperfeiçoamento Funcional do MPES utilizou como parâmetro de preços a Resolução nº 60/2011 do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais cujo valor hora/aula
autorizado para a referida titulação seria R$ 313,16 (trezentos e treze reais e dezesseis centavos) e que o valor
pago teria sido menor (R$ 260,00), tais argumentos não
se sustentam, primeiramente, porque não há nos autos
da contratação qualquer menção acerca da utilização
desse parâmetro para efeito de justificativa do preço e
segundo, consta da ITI a seguinte assertiva: “O próprio
MPES tem uma tabela, segundo a qual paga aos instrutores daquela instituição o valor de R$90,00 a hora/aula,
para quem possui título de mestre (que é a maior titulação dos contratados sob análise).
Sustenta, ainda, a defesa que o comparativo foi inapropriado, também, em razão dos órgãos públicos não poderem ser comparados com a realidade da iniciativa privada. Não é o que se infere do entendimento balizado
na jurisprudência, que orienta, mesmo em situações de
contratações diretas, a realização da justificativa de preços através da anexação aos autos da contratação, da
comprovação do valor praticado pelo profissional junto
a outras instituições, quer por meio de contratos firmados com outros órgãos públicos ou mesmo junto a iniciativa privada, na qual tenha prestado serviços. Portanto,
não há óbice à justificativa do preço.
Dessa forma, restou demonstrado que para a contratação da referida profissional o MPES não justificou, adequadamente, o preço, não comprovando assim, a compatibilidade dos preços propostos pelo profissional com
os valores praticados por ele junto a outros órgãos ou
junto à iniciativa privada, para a realização do mesmo
ou similar trabalho, conforme é a orientação da jurisprudência. Diante disso, restou prejudicado concluir que o
valor contratado tenha sido superior aos praticados no
Diário Oficial de Contas

mercado, ante as deficiências de instrução e construção
processual, especialmente da justificativa do preço.
Em sua defesa a Senhora Teresa afirma, também, que há
falha metodológica de análise retratado no comparativo, pois sendo um serviço profissional especializado, alega que uma comparação de valores só seria adequada se
realizada entre profissionais da mesma área de especialização, que prestam o mesmo tipo de serviço educacional, com currículos e experiências profissionais equivalentes, não tendo sido evidenciado esses cuidados metodológicos na busca do “preço de mercado”.
De fato, assiste razão, em parte, a justificante, visto que
para efeito comparativo, especialmente nas contratações diretas, não se deve realizá-lo à luz de propostas
de outros prestadores, sem considerar as especificidades, caso a caso. A orientação nesse caso, é que seja
feito de acordo com os preços cobrados pelo prestador
em contratos firmados com outras pessoas físicas ou jurídicas, dessa forma, atestando que o preço proposto
seja equivalente aos demais por ele cobrado de outros
clientes, conforme Orientação Normativa nº 17, de 1º
de abril de 2009 da Advocacia Geral da União, aplicada
pelos Tribunais, inclusive o Tribunal de Contas da União.
Assim, entende-se prejudicada a análise comparativa
dos valores propostos pela contratada com os valores
de mercado, na forma realizada pela auditagem, para
efeito de evidenciar possível superfaturamento na contratação, razão pela qual, opina-se pelo afastamento da
irregularidade em relação aos responsáveis apontados
na ITI para este item.
Em relação ao Contrato 49/2011, entende-se, também,
prejudicada a análise da irregularidade em questão, ante a impossibilidade de aferição do valor aula/hora em
razão do valor contratado contemplar outros itens, tais
como coffe break, espaço físico, etc, proposto e aceito
dessa forma pelo MPES. Contudo, por necessário, recomenda-se que, em futuras contratações de treinamentos e cursos, não proceda contratações em regime de
www.tce.es.gov.br

preço global, abrangendo objetos e/ou itens distintos
nos quais se comprovem viabilidade de separá-los, como é o caso de coffee break, espaço físico, etc, em razão da existência no mercado desses segmentos de atividades, ofertados de forma competitiva dentre os vários
prestadores existentes ou que passe a exigir dos proponentes apresentação por item e respectivos valores de
forma pormenorizada, de forma a possibilitar aferir se
os valores propostos, estão condizentes com os praticados no mercado e pela Administração pública, em atendimento ao disposto no § 1º do art. 23 da Lei 8.666/93,
perfeitamente aplicável à situação em questão em razão
da natureza divisível do objeto contratado, em observância ainda, aos princípios da isonomia, da competitividade e da vantajosidade para a Administração.
Grifo nosso.
Diante de tais alegações e constatações, entendo por
acompanhar a área técnica e o Ministério Público de
Contas, no sentido de afastar o presente indicativo de
irregularidade suscitado, sem prejuízo da recomendação sugerida pela área técnica.
2.7 - INTERESSE PÚBLICO: Ausência de comprovação do
interesse público ou desvio de finalidade na aplicação
dos recursos/utilização dos bens públicos.
Infringência Legal: art. 32, caput, da Constituição Estadual c/c art. 37, caput, da Constituição Federal.
Responsável: Fernando Zardini Antônio [Ordenador de
despesas]
A questão discutida neste ponto refere-se aos processos
de dispensa de licitação, nos quais foram constatadas
despesas com bombas para piscina (aquisição e manutenção, processos MP 58.296/10, 3.796/11, 45.489/11,
35.585/11, 47.438/11 e 38.624/11) e confecção de uniformes para serem doados aos motoristas (processos
MP 29.614/11 e 45.228/11), gastos que foram considerados irregulares pela equipe de auditoria por entender
que não se revestem de interesse público.
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Com relação aos uniformes, o defendente alega que a
aquisição objetivou a padronização visual dos colaboradores, facilitando a identificação dos agentes, além de
proporcionar melhores condições de trabalho para os
servidores, sustentando, ainda, que a prática é comum
no serviço público, nos vários níveis da administração, citando como exemplos documentos normativos de vários
órgãos das diversas esferas do governo.

Sustenta, ainda, que a prática é comum no serviço público, nos vários níveis da administração, citando, como exemplo a previsão da despesa na Portaria STN nº
448/2002 – Secretaria do Tesouro Nacional, citando
também a Orientação Técnica nº 15/2011 do Governo
do Estado do Tocantins e ainda, manifestações favoráveis dos Tribunais de Contas de Minas Gerais (Consulta
nº 701427) e Mato Grosso (Consulta 1.202-5/2011).

No que tange à questão dos gastos com bombas para
piscina, a defesa sustenta que a escolha dos imóveis locados que possuíam piscinas ocorreu em virtude de suas características físicas, satisfatórias às necessidades
da instituição visando à instalação e funcionamento das
unidades para a prestação de serviços à sociedade. E que
o MPES ao efetuar as locações não poderia excluir a área
de piscina, estando fadado ao insucesso e a necessidade
institucional, prejudicando o atendimento à sociedade.

Enfrentando o tema, esta Corte de Contas revendo seu
posicionamento firmado através dos Pareceres em Consulta 136/1994 e 192/1995, firmou novo entendimento
admitindo a possibilidade o custeio de uniformes para
servidores, conforme PARECER/CONSULTA TC-015/2014
– PLENÁRIO:

Nesse contexto, tendo em vista a percuciência da análise
efetuada pela área técnica, por meio da ITC 4419/2017,
que examinou com propriedade as ocorrências relatadas neste ponto, quais sejam, os gastos com uniformes
e bombas para piscina, abstenho-me de tecer maiores
considerações acerca dos fundamentos suscitados pela
área técnica, os quais incorporo, desde já, a estas razões
de decidir, permitindo-me transcrever a análise empreendida pela área técnica:
A equipe de auditoria apontou como irregularidade a
confecção de uniforme para serem doados aos motoristas efetivos do MPES e uniformes para militares que
se encontram à disposição no órgão, ferindo o interesse e a finalidade pública, acrescentando ainda, que a referida despesa contraria o posicionamento desta Corte
de Contas, conforme Pareceres em Consulta 136/1994 e
192/1995, que analisou caso semelhante.
De acordo com o defendente a aquisição objetivou a padronização visual dos colaboradores, facilidade a identificação dos agentes, além de proporcionar melhores
condições de trabalho para os servidores.
Diário Oficial de Contas

“(...) Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo
TC-7532/2013, em que o Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, (...), formula consulta a este Tribunal, questionando acerca do
custeio de uniformes pelo Poder Público tanto para os
servidores efetivos, quanto os comissionados e estagiários.
(...) O uso de uniformes, em qualquer ambiente de trabalho, tanto público quanto privado, auxilia a criar um
ambiente profissional e elimina eventuais excessos e inadequações nos vestuários dos trabalhadores. A profissionalização na vestimenta dos servidores pode refletir positivamente na imagem do órgão ou empresa, além de
facilitar aos cidadãos a identificação do agente público e
do órgão ao qual está vinculado. E, em tempos de avanços na concretização do princípio da transparência, este passa a ser um aspecto extremamente relevante da
questão.
(...) Assim, nesse contexto, os uniformes não são tidos
como uma benesse para os servidores, e sim, instrumentos de trabalho, como são as mesas, os computadores,
os quadros e canetas (para professores), etc. E, como os
demais exemplos citados, caracterizam, por essa razão,
interesse público na despesa a ser efetuada. Ressaltewww.tce.es.gov.br

-se que, assim como com qualquer despesa pública, devem ser obedecidos os princípios administrativos pertinentes, em especial, o da razoabilidade. A aquisição deve ser feita mediante licitação e em quantitativo razoável, para estrito atendimento da demanda.
(...) não vislumbramos empecilho ao fornecimento do
vestuário, pois, como expusemos, se a Administração
Pública optar pelo uso de uniformes por seus servidores,
os mesmo serão instrumentos de trabalho, alcançando a
todos os que laborem no setor ou órgão.
Nesse sentido, sugere-se que seja afastada a irregularidade para esse item.
No tocante aos processos MP 58.296/10, 3.796/11,
45.489/11, 35.585/11, 47.438/11 e 38.624/11 que se referem a gastos públicos com manutenção e aquisição de
produtos de piscina para atender a imóveis locados pelo
MPES, entende a auditagem que tais despesas carecem
de razoabilidade, de interesse e finalidade pública, sendo, portanto, passíveis de ressarcimento.
De acordo com os autos, os materiais adquiridos (cloro,
escova, bomba), como os serviços de reparo em bomba,
foram utilizados na manutenção de piscinas pertencentes a imóveis locados pelo Ministério Público Estadual.
A questão posta não se refere a possível desvio de finalidade e interesse público nas locações de imóveis realizados pelo Ministério Público do Estado, com áreas de
piscina, churrasqueira que sequer servem ao propósito
e finalidades institucionais do órgão, o que seria perfeitamente questionável em razão dos escassos recursos e
crise por que passa o Estado e a nação brasileira. No caso, questiona a auditagem sobre os gastos que decorreram dessas locações com manutenção dessas áreas.
Nesse ponto, considerando que o Poder Público, enquanto locatário de imóvel particular se submete à Lei
nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), conforme artigo 62, §
3º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, e considerando que o artigo 23, inciso III, da Lei nº 8.245/91, determina que o loQuarta-feira, 2 de maio de 2018

74

ATOS DO PLENÁRIO

catário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação,
no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, verifica-se que é obrigação
do locatário, no caso o Ministério Público do Estado do
Espírito Santo, manter as condições do uso do imóvel.
Nestes termos, ainda que o Ministério Público não se utilize das piscinas pertencentes aos imóveis locados, é indiscutível que a referida benfeitoria faz parte inseparável
do edifício e deve ser igualmente preservada, para que,
quando houver a restituição do imóvel, não haja a necessidade de pagamento de indenizações em razão da má
preservação do bem.
Assim, verifica-se que os gastos com materiais de uso
diário para a manutenção dos imóveis locados, por serem necessários à preservação do móvel locado e por ser
uma obrigação do locatário que decorre da lei e do contrato de locação firmado entre as partes, opina-se pelo afastamento da irregularidade e ainda sugere-se recomendar ao Procurador Geral de Justiça que se abstenha de autorizar locações de imóveis que concorram para elevar os gastos públicos com manutenção de áreas,
como de piscina e churrasqueiras, desnecessárias e inúteis aos propósitos e finalidade institucionais do MPES,
especialmente, em razão da crise por que passa o Estado
e a nação brasileira, no qual tem exigido de todos austeridade e razoabilidade nos gastos dos recursos públicos.

despesas]
Da
análise
dos
processos
MP
58.296/10,
3.796/11,45.789/11, 35.585/11, 29.614/11 e 45.228/11
a equipe de auditoria verificou que os pagamentos foram efetuados sem que fossem apresentadas as certidões negativas de tributos, conforme exigido no art. 27
da Lei de Licitações e no art. 195, parágrafo 3º, da Constituição Federal.
A defesa sustenta que, no caso, não houve dano ao erário, em razão do pagamento dentro do estritamente contratado, acrescentando ainda que não houve má fé e que
a medida já foi adotada pelo MPES, entendendo superada a irregularidade, de ordem formal.
A área técnica manifestou-se, por meio da ITC
44419/2017, pela manutenção da irregularidade por entender que as alegações não são suficientes para afastar
a presente irregularidade, uma vez que tal exigência decorre da lei, com supedâneo na jurisprudência dos tribunais.
Assim acolho na íntegra a manifestação expressa na ITC,
a qual passa a compor o presente voto e mantenho a
presente irregularidade.
2.9 - LICITAÇÃO. CONVITE. Ausência de envio de carta-convite a interessados.
Infringência legal: art. 22, §§ 3º, 6º e 8º, da Lei 8.666/93.

Diante de tais alegações e constatações, entendo por
acompanhar a área técnica e o Ministério Público de
Contas, no sentido de afastar a presente irregularidade, sem prejuízo da recomendação proposta pela área
técnica.

Responsáveis: Fernando Zardini Antônio [Ordenador de
Despesas]

2.8 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. PAGAMENTO. Pagamento de despesas sem que a contratada apresentasse as
certidões de regularidade de tributos.
Infringência legal: art. 195, parágrafo 3º, da Constituição Federal c/c art. 29 da Lei 8.666/93.

De acordo com os relatos da equipe de auditoria, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo realizou licitação na modalidade convite (Convite 02/11) sem o envio da carta-convite a qualquer possível convidado, violando o disposto no art. 22, § 3º, da Lei de Licitações.

Responsáveis: Fernando Zardini Antônio [Ordenador de

Afirmam os defendentes que, ao contrário do afirma-
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Dinalto de Souza Barros Jr., Romero Leite, André Ricardo Coser e Gabriela Gava Freitas [Presidente e Membos
da CPL]
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do pela auditagem, o Ministério Público Estadual procedeu à publicação do convite no Diário Oficial, superando,
portanto, o simples envio de convite a possíveis interessados em participar do certame, tendo o procedimento
adotado pelo MPES conferido mais publicidade do que o
exigido em lei.
A área técnica após minucioso e profundo exame da
questão, concluiu pela manutenção da irregularidade.
Nesta senda, cito trecho da bem fundamentada peça
técnica conclusiva, que descreveu com clareza as razões
da mantença da irregularidade em questão:
De acordo com o relato da auditagem, o convite foi publicado apenas no Diário Oficial, sem a expedição de
convites a outros possíveis interessados no ramo, nem
mesmo foi publicado em jornal de grande circulação,
permitindo assim, maior publicidade entre os interessados, uma vez que o Diário Oficial é de circulação limitada, portanto, o envio do convite a possíveis interessados,
especialmente quando não há limitação de mercado, como é o caso, seria medida eficaz contra o desinteresse e
a desinformação.
[...]
Assim, de acordo com o que determina a lei, além de
convidar empresas do ramo do objeto, a Administração
também, deve dar publicidade ao ato, afixando o convite em local apropriado e visível na própria Administração, como em um quadro de avisos, por exemplo, a fim
de que os interessados possam participar do certame.
Nesse contexto, quando a modalidade licitatória eleita é o convite, ainda que o haja a publicação do Convite no Diário Oficial do Estado e até em jornal de circulação, mesmo não exigido, isso não o exime da obrigatoriedade de convidar possíveis interessados do ramo
para participar do certame, pois assim determina a lei.
A publicação do convite no Diário Oficial, não pode ser
entendida como ato a suprimir ou modificar o ordenamento legal. É que, ao lado do princípio da legalidade esQuarta-feira, 2 de maio de 2018

75

ATOS DO PLENÁRIO

trita, que justificaria a desnecessidade de publicação do
ato, há de se interpretar os dispositivos legais, buscando
a finalidade da norma como um todo.
[...]
Portanto, um princípio isoladamente não deve ser levado em consideração de modo a produzir a ineficácia de
outro. No caso em tela, o princípio da publicidade aplicado de modo isolado, não pode servir como substituto
da ordem legal, concorrendo, de alguma forma, para restringir a competitividade na busca pela maior eficiência,
haja vista que com um número maior de participantes
no processo licitatório, a chance de uma proposta mais
vantajosa se torna maior.
Assim
sendo,
embora
não
haja
a
determinação
de
publicação
do
aviso do edital do convite, embora tenha havido, tal fato
deve ser interpretado como um complemento, um plus,
um esforço maior da Administração em garantir a competitividade do certame e não como um substitutivo da
ordem legal que exige a comunicação direta aos convidados e afixação do aviso em mural.
A criação ou alteração de requisitos de validade para
uma modalidade licitatória infringe o § 8º do artigo 22
da Lei 8.666/93, não sendo autorizado ao Ministério
Público criar novas regras.
Dessa forma, a alegação da defesa de que a publicação
no Diário Oficial “superou o simples envio do convite”,
“conferindo mais publicidade do que o exigido em lei”,
não é cabível, pois tal medida não pode ser tida como
cumprimento da lei. A publicidade, no caso, é medida
agregadora, soma-se aos esforços no sentido da busca
do maior número de interessados, somente. Tais fatos,
de acordo com a auditagem “possivelmente colaborou
para que o convite fosse deserto, pois a publicação tem o
efeito de aumentar a competição e a transparência, mas
a modalidade convite requer a expedição da carta-convite para que seja iniciada a competição.”
Diário Oficial de Contas

Apesar dos defendentes informarem que houve a repetição do convite tendo prevalecido o desinteresse das
empresas licitantes, a sua repetição se deu nos mesmos
moldes, ou seja, apenas a publicação do aviso no Diário
Oficial, restando, mais uma vez evidenciado o descumprimento da lei, ou seja, sem que o convite fosse, formalmente, enviado a possíveis interessados.
Assim, verifica-se que o certame na modalidade convite realizado com a publicação apenas no Diário Oficial,
sem a expedição de convites aos possíveis interessados fere os princípios contidos no art. Art. 22, inciso III,
§§ 3o, 6o  e 7o  da Lei 8.666/1993, razão pela qual opina-se pela manutenção da irregularidade e sugere-se que
se recomende ao Procurador Geral de Justiça que, por
ocasião da realização de licitações na modalidade convite faça comprovar nos autos o envio do instrumento convocatório a no mínimo 3 (três) convidados, sendo-lhe facultado a publicação do aviso em Diário Oficial e/ou jornal de circulação, como medida complementar, com vistas a assegurar maior competitividade do certame.
Diante de tais alegações e constatações, abstenho-me de
tecer maiores considerações acerca dos fundamentos da
instrução final da área técnica, os quais incorporo, desde
já, a estas razões de decidir, no sentido de manter a presente irregularidade.
2.10 - LICITAÇÃO. EDITAL. Exigências de Capacidade Técnica Operacional Restritivas.
Infringência Legal: Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Fernando Zardini Antônio [Ordenador de
despesas]
Wagner José Giuriatto, Marcelo Feu Rosa Kroeff de Souza e Dinalto de Souza Barros Jr. [servidores que elaboraram o edital da licitação]
Colhe-se dos relatos da equipe de auditoria, que o Ministério Público Estadual realizou o Convite 02/2011 objetivando a contratação de empresa para a reforma da prowww.tce.es.gov.br

motoria de Conceição da Barra.
De acordo com a auditagem constava do edital - item
8.1.3 a.1 - da Capacitação Técnico-Operacional, exigência de comprovação pela empresa licitante de que executou obra de construção ou reforma de área construída
igual ou superior a 300,00 m² (trezentos metros quadrados), em uma única edificação, em possível restrição ao
caráter competitivo do certame.
Ainda, conforme relatos da equipe, não há justificativa
técnicas nos autos para a referida exigência, de modo a
demonstrar a imprescindibilidade e pertinência e compatibilidade em características, quantidades e prazos em
relação ao objeto licitado, de forma a afastar a possibilidade de restrição competitiva da licitação, conforme
orientação do Tribunal de Contas da União ( Acórdão nº
32/2003 da 1ª Câmara ).
Os defendentes, por sua vez, asseveram que o quantitativo mínimo no atestado de capacidade técnica poderá
ser exigido para fins de comprovação técnico profissional, nas hipóteses em que para a aferição dessa capacidade seja indispensável a mensuração do quantitativo,
dada a peculiaridade e complexidade do objeto licitado.
Salientam, ainda, que a referida exigência se destinou,
tão somente, garantir uma contratação segura em favor
da instituição, que atendesse aos interesses da Administração e que não provocassem eventuais problemas futuros, decorrentes de irresponsabilidades praticadas na
fase licitatória.
Nesta senda, permito-me transcrever a análise empreendida pela área técnica, retratada na ITC 04419/2017,
diante da relevância de seus fundamentos e o destaque
para o posicionamento jurisprudencial colhido:
Trata a ITI da realização pelo Ministério Público Estadual do Convite 02/2011 objetivando a contratação de empresa para a reforma da promotoria de Conceição da
Barra. De acordo com a auditagem constava do edital item 8.1.3 a.1 - da Capacitação Técnico-Operacional, exiQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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gência de comprovação pela empresa licitante de que
executou obra de construção ou reforma de área construída igual ou superior a 300,00 m² (trezentos metros
quadrados), em uma única edificação, em possível restrição ao caráter competitivo do certame.
Ainda, conforme consta da ITI, não há justificativa técnicas nos autos para a referida exigência, de modo a demonstrar a imprescindibilidade e pertinência e compatibilidade em características, quantidades e prazos em
relação ao objeto licitado, de forma a afastar a possibilidade de restrição competitiva da licitação, conforme
orientação do Tribunal de Contas da União ( Acórdão nº
32/2003 da 1ª Câmara ).
A comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação se
insere na documentação relativa à qualificação técnica,
conforme disposto no inc. II do art. 30 da lei n. 8.666/93.
Referida aptidão, no caso de obras e serviços, conforme
o caso aqui tratado, será feita por meio de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, limitadas as exigências a capacitação técnico-profissional, conforme dispõe o §1º, inc. I do art. 30
da Lei 8.666/93.
Da leitura do art. 30, §1º, da Lei 8.666/1993, observa-se que inexiste dispositivo legal na Lei de Licitações
que obrigue o Crea ao registro do atestado para comprovação da capacidade técnico operacional, uma vez
que esta exigência, constante no art. 30, §1º, inciso II
foi vetada pelo Presidente da República por meio da Lei
8.883/1994. Nas razões do veto constam os seguintes argumentos:
“Ora, a exigência de “capacidade técnico-operacional”,
nos termos definidos no primeiro dos dispositivos supra, praticamente inviabiliza a consecução desse objetivo, pois segmenta, de forma incontornável, o universo
dos prováveis competidores, na medida em que, embora
possuindo corpo técnico de comprova experiência, uma
Diário Oficial de Contas

empresa somente se habilita a concorrer se comprovar já
haver realizado obra ou serviço de complexidade técnica
idêntica à que estiver sendo licitada.
Ademais, dependendo do vulto da obra ou serviço, essa exigência pode afastar pequenos e médios competidores, já que pode chegar a até 50% das “parcelas de maior
relevância técnica ou valor significativo”, conceitos, aliás,
sequer definidos objetivamente no projeto.
Impõem-se, assim, expungir do texto os dispositivos em
foco, que, por possibilitarem possíveis direcionamentos
em proveito de empresas de maior porte, se mostram
flagrantemente contrários ao interesse público.(...)”
O Manual de Procedimentos Operacionais do Crea, esclarece, ainda, de forma expressa, que “o atestado registrado no Crea constituirá prova da capacidade técnico-profissional para qualquer pessoa jurídica desde que
o profissional citado na CAT: (…) e que o Crea não emitirá
CAT em nome da pessoa jurídica contratada para prova
de capacidade técnico-operacional por falta de dispositivo legal que o autorize a fazê-lo”. (grifei)
Assim, por meio da Resolução 1.025/2009, o Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), que tem
competência para regulamentar os procedimentos relacionados à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
e Certidão de Acervo Técnico (CAT), “indica ser o atestado do Crea o documento apto a fazer prova da capacidade técnica do profissional, mas não da empresa licitante.” (TCU. Acórdão 655/2016 – Plenário).
Portanto, diante da falta de previsão legal e regulamentar, não é possível exigir que os licitantes comprovem
sua capacidade técnico-operacional por meio de atestados registrados no Crea ou que os atestados necessariamente estejam acompanhados de ART do engenheiro
que acompanhou o serviço.
Vale observar, por fim, que esse também é o entendimento do Tribunal de Contas da União sobre a matéria,
representado pelo Acórdão 128/2012 – 2ª Câmara e o
www.tce.es.gov.br

recém-publicado Acórdão 655/2016 do Plenário:
1.7. Recomendar à UFRJ que exclua dos editais para contratação de empresa para a execução de obra de engenharia a exigência de registro no CREA dos atestados
para comprovação da capacitação técnica operacional
das licitantes, tendo em conta a recomendação inserta no subitem 1.3 do Capítulo IV combinado com o subitem 1.5.2 do Capítulo III do Manual de Procedimentos
Operacionais para aplicação da Resolução CONFEA nº
1.025/2009, aprovado pela Decisão Normativa CONFEA
nº 085/2011”. (Acórdão 128/2012 – 2ª Câmara)
9.4. dar ciência ao Município de Itagibá/BA, de modo a
evitar a repetição das irregularidades em futuros certames patrocinados com recursos federais, de que: (…)
9.4.2. a exigência de comprovação de aptidão técnica devidamente registrada junto ao Crea, dando conta de que
a empresa interessada já desenvolveu serviços idênticos/
semelhantes ao previsto no objeto do edital, contraria a
Resolução 1.025/2009 do Confea e o Acórdão 128/2012
– TCU – 2ª Câmara; (Acórdão 655/2016 do Plenário)
Por fim, conforme recente do Acórdão 205/2017, a Corte de Contas da União confirmou o entendimento do Plenário no sentido de configurar falha a “exigência de registro e/ou averbação de atestado da capacidade técnica-operacional, em nome da empresa licitante, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
– Crea”, o que não está previsto no art. 30, § 1º, da Lei
8.666/1993.
Por todo exposto, é de se concluir que a exigência contida no item 8.1.3 a.1 do instrumento convocatório contraria a Lei de Licitações (art. 30, §1º), a Resolução Confea 1.025/2009 e jurisprudências dos tribunais, razão
pela qual, opina-se pela manutenção da irregularidade
contida nesse item e ainda, recomenda-se dar ciência ao
Ministério Público do Estado, de modo a evitar a repetição da irregularidade aqui tratada em futuros certames.
Diante da completude da análise realizada, após minucioso e profundo exame do tema em discussão, concluo
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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no mesmo sentido que a área técnica e o Ministério Público de Contas e mantenho o presente indicativo de irregularidade.

tratado, com uma rede de credenciados satisfatória, com
abrangência em todo o Estado, pois possui servidores lotados em todos os municípios capixabas.

2.11 - LICITAÇÃO. RESTRIÇÕES À COMPETITIVIDADE.
Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que restrinjam ou frustrem
o caráter competitivo da licitação ou estabeleçam tratamento diferenciado a algum(ns) licitante(s)

Esclarecem, ainda, que o Edital para a contratação de
serviços dessa natureza foi readequado, conforme orientação da auditagem, passando a exigir as referidas comprovações na fase contratual e não mais na fase de habilitação.

Infringência legal: arts. 3º, § 1º, incisos I e II, e 27, incs.
I a V, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c art. 3º, inciso II, da
Lei 10.520/02.

A área técnica, ao examinar a questão em debate, manifestou-se na ITC 04419/17 da seguinte forma:

Responsáveis: Fernando Zardini Antônio [Ordenador de
despesas]
Jayne Matos Cardoso e Romero Leite [servidores que
elaboraram o edital da licitação]
Rúbia Rezende de Figueiredo [Assessora Jurídica]
A irregularidade apontada pela equipe de auditoria neste tópico reside na exigência, como condição de participação no certame, de que os interessados apresentem uma lista com no mínimo 300 estabelecimentos credenciados, com pelo menos 2 hipermercados, constantes dos itens 14.2 e 14.3 do pregão eletrônico 19/2011,
visando contratar empresa especializada em administração e fornecimento de auxílio-alimentação, por cartão magnético, com abrangência nacional, destinada aos
servidores do órgão.
De acordo com a auditagem, a exigência de apresentar
juntamente com a proposta (ou seja, na fase da habilitação) redes credenciadas pré-constituídas é ilegal, pois
se trata de restrição injustificada ao certame, em clara
violação aos artigos 3º, § 1º, incisos I e II, e 27, I a V,
da Lei Federal nº 8.666/93 c/c art. 3º, inciso II, da Lei
10.520/02.
No tocante à licitação em referência, sustentam os defendentes que as exigências visaram somente à garantia
de uma contratação segura por parte do MPES, contemplando uma empresa que pudesse cumprir o objeto conDiário Oficial de Contas

Da análise do histórico de lances do certame (fls. 751 do
Proc. TC 2756/12), constata-se que, três empresas compareceram à sessão pública, houve intensa disputa, de
pelo menos duas empresas, que terminou somente após
o vigésimo sétimo lance da empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. A taxa de administração alcançada foi de -2% (dois por cento negativos), conforme consta da Cláusula Quarta, subitem 4.1.1 do Contrato 33/2011.
Há que se levar em conta, também, que não houve impugnação específica acerca do momento da apresentação da rede credenciada, por parte dos interessados na
licitação.
Diante de tais constatações, concluiu a área técnica no
seguinte sentido:
Portanto, ainda que a exigência constante dos itens 14.2
e 14.3 do Anexo único do Edital, de que a licitante vencedora deveria apresentar a lista dos seus atuais estabelecimentos conveniados durante a fase de habilitação do
processo licitatório, afronte jurisprudência dos tribunais,
especialmente, a do o TCU que preconiza o momento da
contratação como o mais adequado para sua apresentação, no entanto, há que se ter em consideração que
o fato questionado não afastou a obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, atendendo, dessa forma, ao interesse público, tendo havido participação e competitividade entre os licitantes, levando-se em
www.tce.es.gov.br

consideração ainda que não houve nenhum questionamento acerca do fato por parte dos interessados na licitação. Dessa forma, opina-se por afastar a presente irregularidade.
Pois bem. A exigência, na fase de habilitação, de comprovação de rede credenciada de estabelecimentos comercias, além de não possuir amparo no artigo 30 do Estatuto das Licitações, resulta na quebra do caráter competitivo do certame, pois acaba por beneficiar aqueles que
já prestam o serviço na região. Também impõem aos licitantes custos adicionais, sem a certeza de que sairão
vencedores do certame, podendo inviabilizar a participação de empresas potencialmente capazes de prestar
o serviço.
Este requisito deve ocorrer na fase de contratação, permitindo que a empresa vencedora, dentro de prazo razoável, promova os credenciamentos solicitados.
Esta E. Corte de Contas vem se manifestando contrária
à exigência de comprovação de rede credenciada já na
fase de habilitação, conforme precedentes contidos nos
processos TC 1569/2009; TC 7045/2011; TC 1140/2011
e 3506/2012.
Aliás, o entendimento de que a comprovação da rede
credenciada de estabelecimentos deve ser feita na fase de contratação e não durante o certame é esposado
também por várias outras Cortes de Contas, senão vejamos:
Contratação pública – Planejamento – Habilitação – Técnica – Vale-refeição ou alimentação – Rede credenciada – Impossibilidade de exigência como condição para
habilitação – Credenciamento na fase contratual – TCU
Para o TCU, na hipótese de licitação para fornecimento
de vales-alimentação, a exigência quanto à apresentação da rede credenciada de estabelecimentos por parte
das empresas licitantes deve ocorrer na fase de contratação, e não durante a habilitação. No caso analisado, a
contratação foi licitada por pregão e iria abranger todo o
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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território nacional pelo período de doze meses. Segundo
a empresa que apresentou representação, foi excessiva
a exigência da entidade pública no sentido de obrigar os
licitantes a entregar, ainda na fase de habilitação técnica, declaração de que atuariam em todos os estados do
País e de que possuiriam estabelecimentos credenciados
que aceitassem o pagamento de refeição e alimentação,
por meio do vale-alimentação, em todas as capitais dos
26 estados e no DF, bem como em todos os municípios
com população igual ou superior a 100.000 habitantes.
De acordo com a decisão, não seria razoável “a exigência de que todas as empresas interessadas em contratar com a Administração sejam obrigadas, ainda na fase de habilitação do pregão, a manter estabelecimentos
comerciais credenciados em todas as capitais dos estados brasileiros e em todos os municípios com mais de
cem mil habitantes”. Para o Relator, a exigência de habilitação constante do processo licitatório, “levada a extremos, poderia inclusive estimular a formação de cartel, pois só poderiam participar de licitações as poucas
grandes empresas desse seguimento comercial, o que,
de certa forma teria se confirmado, uma vez que somente três empresas apresentaram propostas neste pregão”.
Ressaltou, mais uma vez com amparo na jurisprudência
do Tribunal, que “a exigência da apresentação da rede
credenciada deveria ocorrer na fase de contratação, sendo permitido um prazo razoável para que a vencedora do
certame credenciasse os estabelecimentos comerciais
fornecedores de refeição”. (TCU, Acórdão nº 307/2011,
Plenário, Rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti, DOU de 14.02.2011.) No mesmo sentido, Acórdão nº
1.194/2011, Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, DOU de 16.05.2011. (grifou-se).
Contratação pública – Licitação – Habilitação – Técnica –
Vale-refeição ou alimentação – Rede credenciada – Impossibilidade de exigência como condição para habilitação – Credenciamento dos estabelecimentos na fase
contratual – TCE/MG
Diário Oficial de Contas

Na contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de gerenciamento, implementação e administração de benefícios de alimentação (cartão de alimentação), o Relator entendeu ilegal a exigência de rede credenciada de estabelecimentos como condição de
habilitação. Ressaltou que, para a abertura da competição, é necessário exigir que a formalização da rede conveniada, em prazo previamente estabelecido, com a indicação de um mínimo de estabelecimentos para a disponibilização do serviço deve ocorrer imediatamente
após a assinatura do contrato. Ainda, explicou que entre
a adjudicação do objeto e o início da prestação de serviços – após o fornecimento dos cartões de alimentação –
há um certo prazo para o credenciamento de estabelecimentos comerciais. (TCE/MG, Denúncias nºs 796.727 e
798.307, 2ª Câmara, Rel. Cons. Eduardo Carone Costa, j.
em 05.05.2011) (grifou-se).
Contratação pública – Licitação – Habilitação – Técnica –
Vale-alimentação – Exigência de estabelecimentos credenciados – Impossibilidade – TCE/SP
O TCE/SP, analisando edital de pregão cujo objeto era
o fornecimento a empregados de auxílio-alimentação
por meio eletrônico, considerou ilegal exigir do proponente comprovação de propriedade de estabelecimentos comerciais credenciados aptos a viabilizar o objeto
da contratação, manifestando-se nos seguintes termos:
“Exigir, para efeito de validade da proposta, que ela se faça acompanhar de Declaração dos estabelecimentos credenciados atestando o recebimento do cartão eletrônico
de benefício alimentação com sistema on-line em todas
as localidades por onde estão distribuídos os empregados da Fundação Hemocentro, constitui burocracia tão
desnecessária quanto injustificável, por não corresponder a norma que o autorize. Diga-se o mesmo, aliás, em
relação à exigência de que também acompanhe a proposta a Relação de todos os estabelecimentos credenciados com a licitante, aptos para fornecimento pelo cartão
eletrônico de benefício alimentação [nas cidades que es-
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pecifica], constando nome e endereço, separados por tipo de estabelecimento (...), cujo contrato de credenciamento esteja em vigor, uma vez que se trata, aqui, de
antecipar condições específicas de execução do contrato para a fase de licitação, procedimento esse incompatível com os fins deste mecanismo administrativo, conforme dá a entender o disposto no § 6º, in fine, do artigo 30
da Lei 8.666/93”. (TCE/SP, TC nº 000489/006/08, TC nº
000506/006/08, TC nº 011359/026/08, Rel. Cons. Robson Marinho, j. em 18.04.2008) (grifou-se).
Não obstante, conforme relatado pela área técnica, de
acordo com as peculiaridades inerentes ao caso concreto, em que se observou que o fato questionado não afastou a obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, atendendo, dessa forma, ao interesse público, tendo havido participação e competitividade entre
os licitantes, levando-se em consideração ainda que não
houve nenhum questionamento acerca do fato por parte
dos interessados na licitação, entendo por acompanhar
o entendimento da área técnica, corroborado pelo parecer ministerial, no sentido de afastar, no presente caso,
o indicativo de irregularidade apontado.
Cabe determinar, no entanto, ao MPES, que nos próximos editais de licitação, passe a exigir, somente na fase
de contratação, a comprovação de existência de rede de
estabelecimentos credenciados, conferindo prazo razoável entre a adjudicação e a assinatura do contrato para que a licitante vencedora promova o credenciamento
dos estabelecimentos na quantidade, ramo de atividade e localização exigidos no instrumento convocatório.
2.12 - LICITAÇÃO. Contratação de serviços de buffet. Infringência aos princípios da razoabilidade, legalidade,
moralidade e interesse público.
Infringência legal: art. 37, caput, da Constituição Federal, c/c arts. 32, caput, e 45, § 2º, da Constituição do Estado do Espírito Santo
Responsáveis: Fernando Zardini Antônio [Ordenador de
despesas]
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Larissa Coelho Lofego [Assessora Jurídica]
Noticia a auditagem que, por meio do Pregão Eletrônico
23/2011 o Ministério Público do ES contratou a prestação de serviços de organização de eventos, com fornecimento de infraestrutura e apoio logístico, como espaço
físico, aparelhagem de som, telões, técnicos de som, garçons, além de buffet de café da manhã, 3 tipos de coffee
break e 2 opções de coquetel, visando atender o Cerimonial e o CEAF em seus eventos.
De acordo com a equipe, restou caracterizada, dessa forma, infringência aos princípios da razoabilidade, legalidade, moralidade e interesse público, especialmente,
em razão da previsão de gastos públicos com coquetéis
regados a bebidas alcoólicas, coquetel de frutas com ou
sem álcool, cerveja, vinho nacional, champanhe pró seco e ainda, iguarias de alto custo à base de filé mignon,
bacalhau, camarão, carpaccio, badejo, etc.
Por outro lado, alegam os defendentes que no dia a dia
da instituição existem eventos de toda natureza. Foi
quando se buscou, numa única licitação, abranger toda e
qualquer natureza de evento, desde os mais simples aos
mais “elaborados”, caso fosse necessário, evitando o fracionamento da despesa.
Nesse sentido, cito trecho da bem fundamentada peça
técnica conclusiva, que descreveu com clareza as razões
da mantença da irregularidade em questão:
Inicialmente, ressalta-se que o entendimento pacificado
no Tribunal de Contas da União, é no sentido de que a
contratação de serviços de “buffet” e “coffee break” pela Administração Pública não deve ser vedada de forma
ampla e genérica. E entende admissível quando tais despesas não extrapolem os limites do que se considere razoável, quando realizada de forma comedida, respeitando-se os princípios da moralidade e economicidade que
norteiam a Administração Pública e presente a vinculação direta desse tipo de despesa com os objetivos institucionais do órgão ou da entidade.
Diário Oficial de Contas

Tais preceitos se extraem da vasta jurisprudência do TCU
sobre o tema, senão vejamos:
Acórdão 128/1998 - Segunda Câmara:
“Relativamente à determinação sugerida para que o CRMV/SC se abstenha de realizar despesas com festividades, eventos comemorativos e outros congêneres, desde que vinculados às finalidades da Autarquia e que haja
comedimento em tais gastos, entendo que a realização
de tais despesas não constitui irregularidade (...)”
Acórdão 1.808/2003-Primeira Câmara – TCU:
9.2.6 - abstenha-se de realizar despesas com comemorações, festividades, solenidades e outros eventos congêneres quando não tenham vinculação direta e concreta
com os objetivos institucionais da entidade, por falta de
amparo legal; grifei
Acórdão TCU 225/2003 - Segunda Câmara
[...] b) evitar gastos com lanches, aperitivos, [...] bebidas
alcoólicas, [...] em jantares, coquetéis e outras festividades, eis que tais despesas não encontram guarida legal e
são incompatíveis com os princípios administrativos.
Acórdão TCU 2641/2008 – 1ª Turma
item 9.5.7. deixe de realizar despesas, como aquelas referentes a festividades, que não estejam amparadas em
autorização legal ou regulamentar expressa e em conformidade com as finalidades institucionais da entidade;
São nesse sentido, também, os Acórdãos 1386/2005-Plenário, Decisões 281/1993 e 641/1994 - Segunda Câmara,
dentre outras.
Mostra-se, portanto, claro nos excertos acima destacados que as despesas com festividade somente são justificáveis quando preenchidos dois requisitos básicos: vinculação aos objetivos da entidade e comedimento na realização dos gastos.
No caso vertente, a auditagem, a partir da análise do
Pregão Eletrônico 23/2011 constatou que o MPES contratou serviços, dentre os quais, o fornecimento de cowww.tce.es.gov.br

quetéis, especialmente o tipo 2, nele incluída bebidas
alcóolicas e iguarias de luxo, conforme já especificadas,
restando evidenciada a previsão de gastos que se mostram descomedidos e que excedem o necessário para a
realização de eventos institucionais, não guardando, assim, qualquer relação com os objetivos institucionais da
entidade, e ainda, por não atenderem ao interesse público e por ferir o princípio da moralidade administrativa. Assim, por restar demonstrado que, além de contratar tais serviços, tais despesas foram efetivamente realizadas pelo MPES, como se verá no tópico a seguir, opina-se por manter a irregularidade em relação aos responsáveis apontados na ITI.
Diante da completude da análise da área técnica externada por meio da ITC 04419/17, com destaque para a farta jurisprudência colhida, abstenho-me de tecer
maiores considerações acerca da questão ora combatida, entendendo por acompanhar o posicionamento firmado, corroborado pelo Ministério Público de Contas,
no sentido de manter a presente irregularidade.
2.13 - LICITAÇÃO. Pagamento. Despesas indevidas com
bebidas alcoólicas (champanhe, coquetel com álcool,
cerveja e vinho). Infringência aos princípios da razoabilidade, legalidade, moralidade e interesse público.
Infringência legal: art. 37, caput, da Constituição Federal, c/c arts. 32, caput, e 45, § 2º, da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Responsável: Fernando Zardini Antônio
Conforme tratado no item anterior (2.12), o MPES, por
meio do Pregão Eletrônico 23/2011, contratou empresa especializada para organização de eventos, com infraestrutura, apoio logístico e fornecimento de coffee breaks e coquetéis.
O anexo I do Edital consignava a previsão do fornecimento de diversos tipos de Buffet, e dentre os vários tipos
descritos, a equipe destacou o Bufê/alimentação. Coquetel (tipo 2) com bebidas alcoólicas: nos qual consta
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previsto o fornecimento de bebidas alcóolicas, tais como
champagne pró seco, vinho, cerveja, coquetéis de fruta
com e sem álcool e iguarias finas à base de bacalhau, camarão, filé mignon e badejo.

com os objetivos institucionais do órgão, excedem o necessário para a realização de um evento institucional, e
portanto, não atendem ao interesse público, ferindo, assim, o princípio da moralidade administrativa.

De acordo com os relatos da equipe, para a realização do
evento “III Encontro Estadual de Desenvolvimento Comunitário” o Ministério Público optou pelo buffet tipo 2 para ser oferecido aos convidados.

Sobre a realização desse tipo de despesa, merece destaque entendimento firmado pelo TCU:

Nesse aspecto, entende a auditagem que mesmo que se
admita que o evento visava atender aos objetivos institucionais do Ministério Público, por outro lado, não houve comedimento nos gastos para sua realização, especialmente, em razão de pagamentos com bebidas alcóolicas, como champanhe pró seco, coquetel com álcool,
cerveja e vinho e, ainda, gastos com iguarias de alto custo, como camarão, salmão, filé mignon, carpaccio, badejo, dentre outros.
Na tentativa de justificar o gasto, sustenta a defesa que,
com a realização do evento foram feitos mais de 11.031
(onze mil e trinta e um) atendimentos à população e que
o custo benefício do evento foi incomparável em relação
ao valor pago pela instituição.
Á área técnica, ao analisar os argumentos da defesa,
concluiu da seguinte forma:
De acordo com a ITI, para a realização do evento “III Encontro Estadual de Desenvolvimento Comunitário” o Ministério Público optou pelo buffet tipo 2 para ser oferecido aos convidados.
Mesmo que se admita que o evento visava atender aos
objetivos institucionais do Ministério Público, nota-se,
por outro lado, que não houve comedimentos nos gastos para sua realização, especialmente, em razão de pagamentos com bebidas alcóolicas, como champanhe pró
seco, coquetel com álcool, cerveja e vinho e, ainda, gastos com iguarias de alto custo, como camarão, salmão,
filé mignon, carpaccio, badejo, dentre outros. Como se
percebe, tais despesas, além de não ter vinculação direta
Diário Oficial de Contas

Acórdão TCU 225/2003 - Segunda Câmara
[...] b) evitar gastos com lanches, aperitivos, [...] bebidas
alcoólicas, [...] em jantares, coquetéis e outras festividades, eis que tais despesas não encontram guarida legal e
são incompatíveis com os princípios administrativos.
Acórdão TCU 4391/2009 – Segunda Câmara
(Relatório do Ministro Relator, item 35.) Com relação aos
gastos com bebidas alcóolicas (Item 14, f. 152), são indevidos, pois a legislação autoriza despesas com alimentação, onde não se insere o consumo de produtos alcóolicos.
Acórdão TCU 2569/2011 - Segunda Câmara
[...]
2.15.54 [...] a realização das festividades, compostas de
itens onerosos e bebidas alcoólicas, não observou os
princípios que regem a coisa pública, notadamente os
da legalidade, impessoalidade, moralidade e economicidade, [...]. Esses gastos afrontaram, também, a jurisprudência desta Corte, conforme Acórdãos 46/99 - 1ª
Câmara, 674/94 e 205/06 - 2ª Câmara, 63/01 e 819/05
– Plenário. (grifos nossos)
Na tentativa de justificar o gasto, sustenta a defesa que,
com a realização do evento foram feitos mais de 11.031
(onze mil e trinta e um) atendimentos à população e que
o custo benefício do evento foi incomparável em relação ao valor pago pela instituição. Mas uma vez, tais argumentos não são suscetíveis de aceitação, uma vez, o
que se discute aqui não é acerca do papel institucional
desempenhado pelo Ministério Público em suas tratativas junto aos cidadãos capixaba, e sim de gastos descomedidos e excessivos para a realização de um evento,
www.tce.es.gov.br

mesmo que para atender aos cidadãos. Dessa forma, incompatíveis com os princípios constitucionais e sem amparo na lei.
Portanto, considerando que referidas despesas extrapolaram os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, e que não houve comedimento por parte da administração na realização dos gastos públicos, opina-se pela
manutenção da irregularidade e recomenda-se ao Procurador Geral de Justiça para que se abstenha de realizar
despesas com coquetéis, jantares e outras festividades
com bebidas alcóolicas e iguarias de alto custo que não
se vinculam aos objetivos institucionais e sejam incompatíveis com os princípios administrativos que devem
nortear a Administração, devendo pautar-se pelo comedimento na realização dos gastos públicos.
Portanto, não merecem acolhidas as justificativas apresentadas pelo defendente de que a despesa ocorreu
uma única vez, e que o valor gasto foi incomparável frente aos objetivos alcançados no evento, devendo, portanto, o responsável apontado na ITI 1014/2012 ressarcir
aos cofres públicos o valor de R$ 4.040,00 (quatro mil e
quarenta reais), correspondente a 1.913,15 VRTEs.
Pois bem. O cerne da questão que ora se discute refere-se à escolha do serviço de buffet no qual se incluía itens
considerados de alto custo, além de bebidas alcóolicas,
contratado pelo MPES para realização do evento “III Encontro Estadual de Desenvolvimento Comunitário”
Sabe-se que para todas as hipóteses em que se concluiu
pela possibilidade de a Administração Pública custear
despesas com fornecimentos de buffets, coffee breaks,
lanches e refeições, para guarnecer eventos institucionais ou para atender situações excepcionais, sempre se
colocou como requisitos básicos: a) o atendimento a um
interesse público e aos objetivos finalísticos do órgão ou
entidade pública; e b) a moderação dos valores despendidos, traduzida no uso racional do dinheiro público.
Neste sentido, cito precedente do Tribunal de Contas da
União:
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ACÓRDÃO 6259-29/11 - 2ª Câmara, Julgado em
16/08/11, Relator Ministro André Luís de Carvalho
VOTO
7. Relativamente às despesas efetuadas com solenidades, lanches erefeições (item “f”), o Tribunal, ante a inexistência de norma legal que as autorize, tem se manifestado no sentido de que os conselhos de fiscalização das
atividades profissionais somente podem efetuar despesas com comemorações, festividades, solenidades e outros eventos congêneres quando esses forem inerentes
à finalidade institucional e desde que observada a devida moderação na realização desses gastos (v.g. Acórdão 367/2009-2ª Câmara, Decisão 188/1996-TCU-Plenário, Acórdão 676/1994-TCU-2ªCâmara).
8. Acerca do tema, vale destacar que, ex vi do Acórdão
128/1998- TCU-2ª Câmara, esta Corte deliberou no sentido de que “(...) despesas com festividades, eventos comemorativos, hospedagens, recepções e homenagens
somente podem ser realizadas se vinculadas à finalidade
do Órgão/Entidade e desde que haja comedimento com
tais gastos”.) (grifo nosso)
ACÓRDÃO
9.5. recomendar ao Coren/RS que se abstenha de realizar despesas com refeições e lanches para servidores,
conselheiros e convidados quando elas não estejam estritamente vinculadas às finalidades institucionais da entidade;
Considerando os aspectos supramencionados, acompanho a área técnica no sentido de manter a irregularidade, tendo em vista que a realização do evento em
debate, com a contratação de buffet composto de itens
onerosos e bebidas alcoólicas, não observou os princípios que regem a coisa pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade e economicidade, devendo, portanto, o responsável apontado na ITI
1014/2012 ressarcir aos cofres públicos o valor de R$
4.040,00 (quatro mil e quarenta reais), correspondente
Diário Oficial de Contas

a 1.913,15 VRTEs.
2.14 - SUPERFATURAMENTO. Realização de despesas
em valores superiores aos praticados no mercado
Infringência legal: princípio da economicidade – art. 70
da Constituição Federal c/c art. 6º, incisos IX e X, e 7º da
Lei 8.666/93.
Responsáveis: Fernando Zardini Antônio [Ordenador
de despesas], Osamu Francisco Takahata e Leonardo Pimenta Facin [Elaboração do projeto básico] Aceco TI S.A.
[Empresa contratada]
De acordo com os relatos extraídos da equipe de auditoria, o MPES contratou a empresa Aceco TI para instalação de sala-cofre pelo valor de R$5.132.920,00.
Os responsáveis pelo projeto básico fizeram um quadro
comparativo entre o valor do metro quadrado cobrado
pela Aceco em 3 salas cofre (Furnas, Ministério dos Esportes e Ministério da Defesa) e o valor contratado pelo MPES. Como os valores do m² do MPES era inferior ao
cobrado nessas 3 outras salas cofre, os responsáveis pela elaboração do projeto básico entenderam que o preço
estava justificado.
Não obstante, a equipe de auditagem relatou que em
rápida pesquisa realizada, verificou outras salas cofres
vendidas pela Aceco a órgãos públicos por valor menor
de m² do que o contratado, sendo que a mesma empresa
instalou sala-cofre, de 16m², por R$2.000.000,00 na Prefeitura de Maceió (contrato 48/2010, de junho de 2010),
o que dá R$125.000,00 o m².
Fazendo uma atualização do menor valor encontrado (pago em 2010 pela Prefeitura de Maceió), a equipe
concluiu que o valor de mercado atualizado em 2011 alcançou R$132.962,50 (o contrato da Prefeitura de Maceió foi assinado em junho de 2010, por R$125.000,00
o m² que, atualizado pelo IPCA/IBGE até junho de 2011
(6,37%), quando foi assinado o contrato com o MPES, alcança R$132.962,50).
Diante de tais fatos, concluiu a equipe que o preço conwww.tce.es.gov.br

tratado e pago pelo MPES extrapolou o menor preço que
poderia ser obtido no mercado, cabendo, o ressarcimento dos valores pagos a maior, de acordo com a tabela
abaixo:
Valor do m² Valor de
Diferença Total de m² da
pago – R$ (A) mercado do (A-B = C) sala cofre do
m² - R$ (B)
MPES (D)
142.581,00 132.962,50 9.618,50 36

Total pago a
maior – R$
(C x D)
346.266,00

Por outro lado os defendentes alegam que a comparação
realizada pela auditagem mostrou-se inadequada, pois
adotou como referência preços de contratação de “anos
antes”, quando as condições econômicas eram diversas,
em outra região do país, cuja instalação visava atender a
demanda de um ente municipal.
Reforçando a tese de inadequação do comparativo de
preço empregado pela auditagem, a empresa argumenta que os projetos (MPES x PM Maceió) são diferentes
em características e condições que ensejaram atuação
específica em cada projeto. Procura demonstrar possíveis diferenças existentes em um e outro projeto, tais como metragem, onde haveria um emprego maior de materiais, discrepâncias de capacidade elétrica e do sistema
de climatização entre as salas.
Alegam, com isso, que os preços sofrem influência em
razão da localidade, região, ente contratante, e ainda,
de que o preço para a sala cofre é variável caso a caso,
conforme a metragem linear de parede, piso, teto, blindagem de cabos, local de instalação, obras complementares (elétrica, ar condicionado, detecção de incêndio,
obras civis), retirada de cabos, desinstalação e instalação
dos equipamentos, enfim, sofrem influências de acordo
com as características e condições de cada projeto.
A área técnica desta Corte, ao analisar o item em questão, após a apresentação das justificativas de defesa, entendeu que a justificativa do preço da contratação realizada pelo MPES não poderia ter se baseado, tão somente, no valor comercial da metragem quadrada (m2) da
sala cofre, como se deu, mas também, na comprovação
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da compatibilidade técnica dos projetos.
Neste contexto, concluiu a área técnica nos termos da
ITC 04419/17 da seguinte forma:
Por todo exposto, uma vez demonstrada que a pesquisa de preços realizada pelo MPES para referenciar o valor do Contrato 46/2011 não atendeu a todos os requisitos da lei e orientações pacificadas na jurisprudência
vigentes, em especial, na comprovação da compatibilidade técnica e comercial dos projetos consultados com
o objeto (projeto) contratado pelo MPES para fins comparativos de preços, opina-se por manter a irregularidade em relação aos responsáveis pela pesquisa de preços
que balizou a contratação – senhores Osamu Francisco
Takahata e Leonardo Pimenta Facin, bem como do ordenador de despesa, senhor Fernando Zardini Antonio,
sugerindo ainda, que seja afastada a irregularidade em
relação à empresa Aceco TI S.A, uma vez que não era de
sua competência a realização da pesquisa de preços com
vistas a justificativa do preço contratado.
Com relação ao ressarcimento, considerando que tanto o comparativo realizado pela auditagem como pelo
MPES apresentaram falhas metodológicas por levar em
conta apenas a metragem quadrada, sem considerar a
compatibilidade técnica dos projetos consultados, tornando, dessa forma, prejudicada a análise de possível
superfaturamento e ainda, considerando que os serviços
foram executados, sugere-se que seja afastado o pedido
de devolução em questão.
Aqui, cabe registrar e deixo bem claro que a irregularidade suscitada reside especificamente no suposto superfaturamento dos preços pagos à empresa ACECO LTDA decorrente do Contrato 046/2011 (fls. 913/960).
O superfaturamento suscitado teve como justificativa
o fato do Mapa Comparativo de Preços utilizado pelo
MPES para dar suporte ao valor contratado (fl. 994) estar em dissonância com o valor encontrado pela equipe
de auditagem referente ao que a mesma empresa – Aceco – teria praticado com a Prefeitura Municipal e MaDiário Oficial de Contas

ceió (fls. 996).
Nesse ínterim, percebo que área técnica, em sua conclusão, acabou por afastar o ressarcimento por entender
que tanto o comparativo realizado pela auditagem como
pelo MPES apresentaram falhas metodológicas por levar
em conta apenas a metragem quadrada, sem considerar a compatibilidade técnica dos projetos consultados,
tornando, dessa forma, prejudicada a análise de possível superfaturamento, somado ao fato de que os serviços foram executados.
Por outro lado, entendeu a área técnica pela manutenção da irregularidade haja vista que a pesquisa de preços
realizada pelo MPES para referenciar o valor do Contrato
46/2011 não atendeu a todos os requisitos da lei e orientações pacificadas na jurisprudência vigentes.
Ora, a justificativa para o afastamento do ressarcimento
pela área técnica, ao meu sentir, não só serve de supedâneo para o afastamento do ressarcimento, como da irregularidade em si, porquanto, o indicativo proposto reside
exatamente na existência ou não de superfaturamento.
Assim, ao manter a irregularidade, a área técnica utilizou-se de fundamentos sobre os quais não devem recair
a presente análise.
Deste modo, divirjo parcialmente da área técnica por entender afastado o indicativo de irregularidade, bem como o respectivo ressarcimento proposto.
2.15 - LICITAÇÃO. Contratação de mobiliário sem motivação suficiente.
Infringência legal: art. 32, caput, e 45, § 2º, da Constituição do Estado do Espírito Santo – princípio da motivação suficiente.
Identificação: Fernando Zardini Antônio [Ordenador de
despesas]
A equipe de auditoria relata a ausência de motivação prévia para a realização do pregão presencial n° 001/2011,
cujo objeto compreendia a contratação de empresa para
a prestação de serviço de fornecimento e instalação de
www.tce.es.gov.br

mobiliário para a recepção da Promotoria de Justiça de
Vila Velha e para os gabinetes da Procuradoria-Geral de
Justiça, chegando ao quantitativo final de 30 conjuntos
mobiliários, conforme edital.
No presente caso, entendeu a equipe auditora que caberia ao MPES fundamentar a necessidade pública das
aquisições e os quantitativos propostos.
A defesa, por sua vez, esclarece que com a demanda
apresentada por um procurador de justiça para a adequação do mobiliário de seu gabinete, visando à otimização da utilização do reduzido espaço a ele destinado e o
grande número de processos que por lá tramitam diariamente, o MPES no intuito de promover a padronização
do mobiliário de todos os Gabinetes (total de 32 Procuradores de Justiça), contratou a confecção de mobiliário
na forma posta no processo.
Reforça que a contratação objetivou a promoção de uma
readequação nos gabinetes e o que não pode ser aproveitado no local foi remanejado para outros setores da
instituição, que tal decisão repousa no juízo de conveniência e oportunidade do administrador, fundado na necessidade de melhoria das condições de trabalho.
Por fim, afirma que o MPES buscou manter os gabinetes
dos procuradores de justiça sempre mobiliados de forma
padronizada, de maneira que todos tenham tratamento
igualitário, além de ser mais econômica por tratar-se de
móveis similares.
A área técnica, em análise dos argumentos apresentados
pelo responsável, considerou que a motivação é expressão prévia essencial do ato administrativo, cuja manifestação, a posteriori, pode não representar o interesse público que originou a prática do ato.
Deste modo, concluiu pela manutenção da irregularidade em razão da ausência de motivação suficiente para
respaldar a referida contratação.
Percebo que na posição sustentada pelo corpo técnico,
somente a motivação realizada à época cumpriria com
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o seu papel, subsidiando a decisão pela contratação por
parte do ordenador de despesa e possibilitando aferir a
finalidade pública da despesa.
Neste aspecto, verifico que o item 1 do edital do pregão
presencial 001/2011assim previa (fl. 1008):
OBJETO
Contratação de empresa para prestação de serviço de
fornecimento e instalação de mobiliário para recepção
da Promotoria de Justiça de Vila Velha e para os gabinetes da Procuradoria-Geral de Justiça, proporcionando
melhores condições de trabalho aos seus usuários, conforme especificados nos projetos do Anexo III do presente edital.
Grifo nosso.
Nessa mesma linha, os projetos básicos I e II dispunham
o seguinte:
Projeto Básico I (fl. 1015/v):
2. DA JUSTIFICATIVA
O pedido de fornecimento de móveis novos pra a recepção da Promotoria de Vila Velha se deu através do processo nº 55592/2010 e teve como justificativa a necessidade de melhorias no atendimento ao público externo, naquele local.
Projeto Básico II (1018/v):
2. DA JUSTIFICATIVA

jeto requerido, que se presume necessário para atender
uma demanda existente no MPES, alinhada as justificativas prestadas em sede de defesa pelo responsável citado.
Soma-se a isso o fato de que a promoção de uma readequação e padronização do mobiliário dos gabinetes do
MPES diz respeito ao mérito da decisão do administrador, sob a ótica da conveniência e oportunidade, situação que refoge à competência constitucional atribuída
ao Tribunal de Contas.
Neste sentido, divirjo da área técnica e do parquet de
Contas e afasto o indicativo de irregularidade proposto, com a determinação para que nas situações futuras
o Ministério Público Estadual faça constar previamente e
de forma clara e inequívoca a motivação para as aquisições e serviços a serem contratados.
2.16 - PESSOAL. Admissão de servidores em cargo efetivo sem a realização de concurso público.
Infringência legal: art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
Responsável: Fernando Zardini Antônio (Procurador-Geral de Justiça)
O Ministério Público Estadual contratou a empresa Elite
Serviços Ltda, através do Pregão Presencial nº 001/2010,
para a prestação de serviços auxiliares administrativos.

Grifos nosso.

Em análise ao Contrato 17/2010, a auditagem constatou
que os serviços descritos para serem executados pela
empresa contratada estariam previstos dentro das atribuições do cargo de provimento efetivo de “Agente de
Apoio Administrativo”, conforme descrição das competências constantes no Plano de Carreiras e Vencimentos
dos Servidores Administrativos do MPES.

Da leitura dos trechos destacados, entendo que, ainda
que de forma resumida, sem explicitar fartamente os
fundamentos jurídicos e fáticos para a contratação em
comento, a motivação para a realização das referidas
despesas foi verificada quando da determinação do ob-

Com vista a demonstrar que as atividades desempenhadas pela empresa eram correlatas às atribuições de cargos públicos existentes na Instituição, foram listadas atribuições constantes no item 6.2 do anexo único do Contrato 17/2010, comparando-as com as atribuições do

A execução dos móveis dos procuradores foi requerida
pelos próprios procuradores, através da Gerência Geral
da Instituição, com o intuito de otimizar o espaço interno dos gabinetes, proporcionando melhores condições
de trabalho aos seus usuários.
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cargo efetivo do Plano de Carreiras e Vencimentos dos
Servidores Administrativos do MPES, concluindo, assim,
que a contratação da empresa Elite Serviços Ltda, constituiu-se numa terceirização ilícita, já que desempenhava
atividades essenciais, finalísticas da Administração e próprias de cargo público efetivo, quando deveria ser atribuída a servidor público mediante concurso público, afrontando, dessa forma o que dispõe o art. 37, II, da Constituição Federal.
Sustenta o defendente que a questão foi tratada junto ao
Conselho Nacional do Ministério Público (Procedimento
de Controle Administrativo nº 0.00.000.0001795/201053, no Conselho Nacional do Ministério Público) e que a
manutenção da terceirização mesmo irregular era uma
questão essencial, sendo a paralisação muito mais prejudicial ao interesse público. Esclarece ainda que o concurso público para servidores estaria em fase final de realização e que tão logo fosse homologado e os aprovados
nomeados, o Contrato MP nº 17/2010 seria rescindido.
O exame de mérito apresentado pela área técnica, por
meio da ITC 04419/2017 não merece reparos materiais,
por ter discutido de forma detida e com enorme propriedade os elementos apresentados pelo responsável.
Nesta senda, permito-me transcrever parte da instrução
técnica conclusiva, diante da relevância de seus fundamentos e o destaque para o posicionamento jurisprudencial colhido:
[...]
À vista dos documentos e fatos aqui relatados vê-se que
a situação posta se refere, de fato, à terceirização ilícita
de cargo público, uma vez a empresa contratada estaria,
através de seus prepostos, realizando atividades que seriam próprias de servidores efetivos do quadro do Ministério Público Estadual.
A partir do comparativo das atribuições e requisitos do
cargo de Auxiliar de Promotoria (terceirizado), e do cargo
de Agente de Apoio Administrativo (efetivo), faz-se notóQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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ria a terceirização indevida para o desempenho, de forma delegada, de atribuições que, por sua natureza e por disposição legal, são de competência exclusiva de servidores públicos de carreira da Instituição, conforme segue demonstrado:
Requisitos/Atribuições
Nível de escolaridade
Complexidade das tarefas
Tarefas

Auxiliar de promotoria*
2º grau completo
Simples a média
Atender telefone e operar computadores
Separar documentos
Redigir/digitar
Atender público interno e externo

Agente de Apoio Adm.**
Ensino médio completo
Média
Operar computador e outros equipamentos necessários para a execução dos trabalhos
Expedição de documentos
Executar digitação
Atender público interno e externo

* Fonte: item 6.2 do anexo único do contrato 17/2010
**Fonte: Anexo XVII da Lei 7.233/2002
Sobre a terceirização de atividade-fim da Administração Pública, o Tribunal de Contas da União, através do Acórdão
71/2003 – Plenário, manifestou-se nos seguintes termos:
Consoante destacado pela SECEX/RS, somente se admite a terceirização no âmbito da Administração Pública, Direta ou
Indireta, nas hipóteses em que o objeto da prestação de serviços não se relacionar com a atividade-fim da administração. Permite-se a terceirização nos casos em que não envolver os serviços essenciais do órgão ou entidade. [...], a terceirização será ilegal se envolver serviços que integram o plexo de atribuições de cargos ou empregos integrantes dos
planos de cargos ou salários dos órgãos ou entidades. (grifamos)
[...]
Assim, a Administração, em razão do interesse público e do valor que representam na estrutura organizacional, os
cargos na área contábil, não pode se admitir o cometimento, a terceiros, dessas tarefas primordiais, referentes a serviços essenciais e deveria, portanto, prever em lei, para seu posterior preenchimento pelo democrático meio do Concurso Público. (grifamos)
E mais:
Auditoria para verificar contratação de serviços de terceiros, prestados por pessoas físicas, na FUB e das retribuições
pagas a servidores públicos a esse título. Contratação de serviço terceirizado para exercer atividades inerentes de servidor público é irregular, pois constitui burla ao concurso público para provimento de cargos. [VOTO] 5. [...] 6. [...].
7. [...] Nesse contexto, a invocação da modalidade `tarefa muda a aparência, mas não confere legalidade a um vínculo
que, na essência, é de natureza empregatícia, pelas características da relação entre o prestador e a Administração tomadora do serviço. É pacífico o entendimento do TCU de que se houver necessidade de subordinação jurídica entre o
obreiro e o tomador de serviços, bem assim de pessoalidade e habitualidade, a terceirização será ilícita, tornando-se imperativa a realização de concurso público, ainda que não se trate de atividade-fim da contratante. (Acórdão
1815/2003-Plenário). A contratação de terceiros para o atendimento de necessidades permanentes da Administração, tal como feita pela FUB, afronta diretamente o princípio básico da seleção por concurso, que rege o acesso ao
serviço público. Além disso, potencializa o risco de violação a outros princípios que decorrem diretamente do art. 37,
caput, da Constituição, como os da impessoalidade, isonomia e proibição ao nepotismo, dada a informalidade dos
critérios de seleção dos contratados. Do ponto de vista do prestador de serviço, a prática é igualmente censurável, por
Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

negar-lhe a incidência das normas protetivas do trabalho
assalariado, previstas quer na CLT (nas hipóteses do serviço ser terceirizável) quer no estatuto próprio dos servidores públicos. [...]. Nota-se que a título de contratação
por tarefa a FUB mantém vínculos que se estendem por
tempo muito além do razoável. [Os] contratos existentes ao final de 2008 apresentavam uma vigência média
de cerca de 5 anos, duração inconciliável com a precariedade implícita na definição de tarefa. [...]. O TCU, por
sua vez, tem reiteradamente decidido (Súmula n° 97)
que o desempenho sistemático, por terceiros, de atividades inerentes às categorias funcionais próprias de
uma Entidade caracteriza contratação indireta de pessoal, em desacordo com a norma constitucional. Informações AC-3005-53/09-P - Sessão: 09/12/09 - Grupo: I
Classe: V Relator: Ministro AUGUSTO NARDES - Fiscalização - Auditoria de Conformidade.
O posicionamento desta Corte de Contas sobre o tema,
também não é diferente, sendo manifestamente contrária à terceirização de atividades próprias dos servidores
públicos, senão vejamos:
Acórdão TC 357/2011
(...) Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo
TC-1728/2009, em que são analisadas as contas da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referentes ao exercício de 2008 (...) Considerando que a 6ª Controladoria
Técnica concluiu pela irregularidade das contas analisadas; Considerando que a Procuradoria Especial de Contas opinou no mesmo sentido; ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia quatro de agosto de dois
mil e onze, à unanimidade, acolhendo o voto do Relator,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, julgar
irregulares as contas analisadas (...) tendo em vista os
seguintes procedimentos irregulares:
1. Contratação de assessoria para realização de serviços rotineiros e prorrogação irregular do contrato - infringência ao artigo 37, inciso II, da Constituição FeQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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deral; ao Parecer Consulta TC - 02/2004, deste Tribunal, e ao artigo 57 da Lei nº 8.666/93 (...). (Proc. TC1728/2009 - Prestação de Contas Anual - Exercício 2008
- Câmara Municipal de Alfredo Chaves - Apenso: TC4070/2009. Conselheiro Relator: Sebastião Carlos Ranna
de Macedo) grifamos.

indireta deve obediência cogente à regra geral do concurso público para admissão de pessoal, ressalvada as
duas únicas exceções contempladas pela própria Constituição, relativamente ao provimento de cargos em comissão, (...), e à contratação destinada a atender necessidade temporária e excepcional (...)” (grifamos).

Ainda:

Quanto à necessidade de realização de concurso público, assim dispõe o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, in verbis:

Acórdão TC 411/2011
(...) Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Processo TC-1952/2009, em que são analisadas as contas da Câmara Municipal de Guarapari, referente ao
exercício de 2008 (...) ACORDAM os Srs. Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, (...) julgar irregulares as contas analisadas (...) tendo em vista os seguintes procedimentos irregulares: (...) 4. Contratação de assessoria para realização de serviços próprios da administração - infringência ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal (...). (Proc. TC-1952/2009
- Prestação de Contas Anual - Exercício de 2008 - Câmara Municipal de Guarapari - Apenso TC-1146/2009) grifamos.
Em que pese os argumentos da defesa de que vem adotando providências no sentido da realização do concurso para o preenchimento dos cargos administrativos, porém, não se mostram sustentáveis, pois as “iniciativas”
só vieram a partir da intervenção do Conselho Nacional
do Ministério Público e dessa Corte de Contas. Ademais,
o histórico de contratação via terceirização data desde
2004, conforme Contratos 008/2004 e 004/2005. Portanto é inequívoca a preterição do concurso público, ante a terceirização de serviços essenciais, próprias, permanentes e rotineiras da Instituição e que por isso devem ser desempenhadas por servidor público de carreira, contratados por meio de concurso público.
Acerca da exigência de concurso público já se manifestou o Egrégio Supremo Tribunal Federal, na ADI 890-DF,
em voto condutor da lavra do Ministro Maurício Corrêa,
no sentido de que “(...) a Administração Pública direta e
Diário Oficial de Contas

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:
[...]
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; (g.n.)
Sobre a hipótese de exceção à regra do concurso público,
contemplada no inciso IX, do art. 37 da CF/88, inerente à
“contratação por tempo determinado”, disse o eminente
Ministro relator no julgamento da supracitada ADI 890DF pelo plenário do Excelso Pretório:
“Com efeito, a cláusula constitucional autorizadora destina-se exclusivamente – e aqui a interpretação restritiva se impõe – aos casos em que comprovadamente haja necessidade temporária de pessoal. Tal situação não
abrange aqueles serviços permanentes que estão a cargo do Estado nem aqueles de natureza previsível, para
os quais a Administração Pública deve alocar, de forma planejada, os cargos públicos para isso suficientes,
a serem providos pela forma regular do concurso público, sob pena de desídia e ineficiência administrativa”
(grifamos).
www.tce.es.gov.br

A exigência constitucional do concurso público, contudo,
ainda continua a ser descumprida por órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, através
de terceirizações irregulares, que transferem a execução
de funções essenciais e permanentes a particulares, em
prejuízo da nomeação de pessoal próprio através de concurso público. A referida prática, além de frustrar a regra constitucional, também compromete a qualidade e
o empenho no serviço prestado em áreas consideradas
prioritárias, haja vista a inexistência de vínculo duradouro entre o executante e a administração.
Assim, não havendo dúvidas de que a contratação de
prestação de serviços de Auxiliar de Promotoria possui
natureza de atividade fim, opina-se pela manutenção da
irregularidade em relação ao responsável apontado na
ITI, rejeitando-se, por fim, as razões de defesa apresentadas.
Acrescento apenas uma pequena consideração acerca da
alegação suscitada pela defesa de que os fatos trazidos
nos autos já foram objeto de análise pelo Colendo Conselho Nacional do Ministério Público no Procedimento
de Controle Administrativo nº 0.00.000.0001795/201053.
No referido procedimento, o parquet estadual responsabilizou-se em concluir a substituição dos terceirizados
por servidores efetivos e, consequentemente, extinguir
o Contrato nº 17/2010.
Para isso, foi apresentado o cronograma do processo de
substituição dos terceirizados, o qual previa que o término do contrato nº 17/2010 ocorreria até 31/12/2013,
razão pela qual a conclusão a que se chegou no procedimento administrativo telado foi no sentido de considerar
razoável o cronograma apresentado, desde que o MPES
se responsabilizasse a cumpri-lo integralmente.
Nesse sentido, entendo que eventual prévio controle administrativo realizado pelo CNMP não afasta de plano o
controle externo exercido pelos Tribunais de Contas sobre toda a administração pública, consoante atribuição
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Constitucional dos art. 70 e 71.
Não menos importante, a Constituição Federal previu,
ao tratar do Conselho Nacional do Ministério Público,
conforme disposto no art. 130-A, que, em se tratando da
observância do art. 37 e legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público, a competência do CNMP não prejudica a competência do Tribunal de Contas. Eis que assim dispõe:
Art. 130-A. (...)
2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público
o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo lhe:
(...)
II zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício
ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei,
sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;
(grifo nosso)
Não se pode perder de vista que controles externos sempre são salutares e fazem parte da própria harmonia dos
Poderes, inserindo-se no sistema de freios e contrapesos da Carta Magna. Inclusive a possibilidade de sobreposição de controles é indicador da saúde da democracia, onde coexiste, entre outros, autotutela administrativa, controle interno, controle judicial, controle social,
bem como o controle externo realizado pelos Tribunais
de Contas, órgão com atribuições exclusivas, na forma
como desenhado pelo constituinte originário.
Assim, independentemente da decisão do CNMP, este TCE-ES possui competência para apreciar os atos em
questão.
Também por outro viés, conforme registrado pelo próprio CNMP, o Contrato 017/2010 trazia realmente hipóDiário Oficial de Contas

tese de terceirização irregular, conforme se depreende
do excerto abaixo retirado do Voto da Conselheira Maria
Ester Henriques Tavares, referente ao procedimento de
controle administrativo 001795/2010-53 (fl. 1868):
O caso trazido neste procedimento revela hipótese de
terceirização irregular. O contrato nº 17/2010, firmado
com a empresa Elite Serviços, objetiva a contratação de
funcionários pra o cargo de Auxiliar de Promotoria, ou
seja, refere-se à atividade própria de servidor da Instituição.
Neste sentido, acompanhando a área técnica, bem como
o Ministério Público de Contas e mantenho a presente
irregularidade.
2.17 - PESSOAL. Nomeação e posse de servidor descumprindo legislação pertinente.
Infringência legal: art. 37, caput, da Constituição Federal
– princípios da isonomia e da impessoalidade - c/c art.
16, §§ 4º, 5º e 10, da Lei Estadual 46/1994.
Responsável: Fernando Zardini Antônio (Procurador-Geral de Justiça)
O caso em análise se refere a possível descumprimento
dos prazos fixados na Lei Complementar 46/1994 para
investidura em cargo público.
De acordo com os relados da equipe de auditoria, o
MPES em 2011, por meio da Portaria nº 35/2011, nomeou aprovados no concurso público para o cargo de
Agente de Apoio/Função Administrativo, dentre os quais
constava a candidata Michele Daros Coelho.
Nessa portaria o MPES estabeleceu no seu art. 2º que,
por necessidade dos serviços, não seria concedida prorrogação do prazo para posse e que estariam os candidatos submetidos aos prazos previstos no § 4º do art. 16, e
§ 1º do art. 17 da LC nº 46/94.
Conforme a LC 46/94, os prazos a que estariam submetidos os candidatos são os de posse (até 30 dias da publicação do ato de nomeação) e o de exercício, que conforme § 1º do art. 17, são de 15 (quinze) dias contados da
www.tce.es.gov.br

data da posse, quando exigida, ou da publicação do ato,
nos demais casos.
Portanto, é de se concluir que, de acordo com a Portaria
nº 35/2011 que referendou o ato de nomeação da candidata, os prazos estabelecidos para que fossem cumpridos eram de no máximo 30 dias para posse e 15 para o
exercício do cargo. Portanto, perfazendo o prazo máximo
de 45 (quarenta e cinco) dias.
Ocorre que a candidata nomeada em 10/01/2011, data da publicação do ato, somente veio a tomar posse em
20/04/2011, conforme Termo de Posse e Compromisso
assinado pela candidata, constante às fls.1081 – Proc. TC
2756/2012. Ou seja, passados cerca de 100 (cem) dias de
sua nomeação, em flagrante descumprimento ao que estabelece o § 4º do art. 16 da LC 46/1994 e art. 2º da Portaria nº 35 de 07/10/2011 (ato de nomeação);
A defesa, por sua vez, apesar de reconhecer que a Portaria MP nº 35/2007 proibia a prorrogação discricionária
de que trata o § 5º do artigo 16 da LCE nº 46/1994, esclarece, contudo, que no caso a prorrogação não foi discricionária, mas constituiu-se de ato vinculado, na forma
do § 7º do art. 16 da LC 46/94.
Ora, o § 7º do art. 16, mencionado pelo defendente, dispõe:
O prazo para posse em cargo de carreira, de concursado
investido em mandato eletivo, ou licenciado, será contado a partir do término do impedimento, exceto no caso
de licença para tratar de interesses particulares ou por
motivo de deslocamento do cônjuge, quando a posse
deverá ocorrer no prazo previsto no § 4º.
Portanto, qualquer dilação do prazo para posse, só estaria justificada se a candidata estivesse investida em mandato eletivo ou de licença, assim, excetuados os casos de
trato de interesse particular ou por motivo de deslocamento do cônjuge.
Não obstante, apesar de afirmar ter deferido o pedido
por se tratar de ato vinculado, na forma do § 7º, não fez
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constar nenhum documento probatório que pudesse
comprovar o enquadramento da candidata nas hipóteses mencionadas.
Neste sentido, corroborando com o entendimento da
área técnica e do Ministério Público de Contas, mantenho a irregularidade em relação ao responsável apontado na ITI.
2.18 - PESSOAL. Nomeação de servidores sem obedecer
à ordem de classificação do concurso.
Infringência legal: art. 37, caput, da Constituição Federal
– princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e
isonomia - c/c art. 13 da Lei Estadual nº. 46/1994
Responsáveis: Fernando Zardini Antônio e José Marçal
de Ataíde Assi [Ordenadores de despesas]
Alega o corpo técnico desta Corte que o MPES realizou
concurso público, Edital nº 01/2007, com vistas ao preenchimento de 32 vagas para o cargo de Agente de Apoio
Administrativo para atender a sede do MPES, na capital.
O preenchimento das vagas ocorreu nos primeiros dois
anos de validade do concurso, cujo prazo se estendeu
por mais dois anos, até março de 2012.
Constava do edital Concurso 001/2007, item 15.7 previsão de formação de cadastro de reserva para os candidatos aprovados no concurso, durante sua validade, conforme estabelecido:
Os candidatos classificados, excedentes às vagas ofertadas, serão mantidos em cadastro durante o prazo de validade do Concurso Público e poderão ser nomeados em
função da disponibilidade de vagas.
Aponta a auditagem que, ante a necessidade de atender
as Promotorias de Justiça localizadas nos diversos municípios do Estado e conforme determinação do Conselho
Nacional do Ministério Público - CNMP, o parquet editou
a Resolução nº 12/2010 transferindo 80 (oitenta) vagas
do cargo do concurso de Agente de Apoio/Função Administrativo para atender às Promotorias.
Diário Oficial de Contas

Com vistas ao preenchimento das vagas disponibilizadas,
iniciou Processo de Provimento por Cadastro Reserva –
Procare, por meio do Edital nº 002/2011, publicado no
Diário Oficial de 18/04/2011. Conforme Anexo Único do
Edital, as vagas nas Promotorias de Justiça do Estado totalizaram 59 (cinquenta e nove) vagas.
De acordo com o referido Edital, o Procare estaria aberto para o preenchimento de 59 (cinquenta e nove) vagas e que os candidatos aprovados no concurso público a partir da classificação 266ª poderiam participar mediante inscrição. Uma vez inscrito, o candidato deveria
renunciar, expressamente, à vaga para a qual concorreu
no concurso público, se sujeitando às novas regras do
Procare.
Sobre esse ponto especificamente transita a irregularidade apontada pela auditagem, pois, para o preenchimento das vagas criadas nas Promotorias, o MPES, através do Procare, ou seja, utilizando-se do Cadastro Reserva dos aprovados do concurso, diga-se, regido pelo Edital
001/2007, publicou novo edital (Procare 002/2012) estabelecendo novas regras para inscrição, seleção e classificação dos interessados, prevendo, inclusive, renúncia à
vaga original do concurso.
Em relação às novas regras, constava do item 3 do Edital
002/2011/Procare, que a seleção dos candidatos inscritos teria por critério a maior pontuação final obtida no
concurso público para a mesma vaga e para os casos de
empate, o item 3.2 do edital estabeleceu como critérios
de desempate:
a) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
b) maior pontuação nas questões de Direito Administrativo
c) maior pontuação nas questões de Legislação
d) maior pontuação nas questões de Matemática
e) maior pontuação nas questões de Conhecimentos de
Informática
f) residência mais próxima da comarca onde está locawww.tce.es.gov.br

lizada a vaga
g) maior idade
De acordo como a auditagem, alguns desses critérios
não estariam previstos no Edital 001/2007 do Concurso, sendo introduzidos no Edital Procare para efeito de
desempate. Os novos critérios foram os de maior pontuação em matemática e o de residência mais próxima
da comarca de localização da vaga, trazendo, dessa forma, inovações que, de acordo com a auditagem interferiram, indevidamente, na ordem de classificação dos
aprovados, resultando na nomeação de candidatos pior
classificados, em detrimento de outros com melhor colocação no concurso, violando, assim os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade.
A área técnica, diante dos fatos suscitados e em cotejo
com as alegações da defesa, realizou minuciosa e proficiente análise e diante do aprofundamento do tema,
conseguiu demonstrar com completude e maestria a
permanência da irregularidade apontada pela equipe
auditora.
Neste aspecto, destaco trechos da referida instrução técnica conclusiva:
[...]
No caso, é possível afirmar, pois, que de fato houve alteração das regras editalícias, impondo aos interessados
do Cadastro Reserva, vinculados ao Edital 001/2007, novo regramento não previstos no Edital 001/2007 na qual
se achavam regidos e vinculados. Tal conclusão se impõe da leitura do próprio Edital Procare 002/2011 e suas regras:
Inscrição e renúncia expressa da vaga do concurso público – Edital 001/2007, devidamente protocolada –
itens 2.1, 2.2 e 2.2.1;
Retirada do nome da listagem final do concurso para a
Sede do MPES, se aprovado – item 2.2.5;
Critério de seleção para a mesma vaga: maior pontuação final obtida no Concurso Público – item 3.1; e para
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os casos de empate para mesma vaga, os seguintes critérios, na ordem: a) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; b) maior pontuação nas questões de Direito Administrativo; c) maior pontuação nas questões
de Legislação; d) maior pontuação nas questões de matemática; e) maior pontuação nas questões de conhecimento de informática; f) residência mais próxima da
comarca onde está localizada a vaga e g) maior idade
– item 3.2;
À luz do Edital 001/2007 do Concurso Público, os critérios de desempate eram os seguintes:
12.3 (empate na situação em que nenhum dos candidatos possua idade igual ou superior a 60 anos):
1º) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
2º) maior pontuação nas questões de Direito Administrativo
3º) maior pontuação nas questões de Legislação
4º) maior pontuação nas questões de Conhecimentos de
Informática
5º) maior idade
12.4 (empate na situação em que pelo menos um dos
candidatos possua idade igual ou superior a 60 anos):
1º) maior idade dentre os de idade igual ou superior a
60 anos
2º) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
3º) maior pontuação nas questões de Direito Administrativo
4º) maior pontuação nas questões de Legislação
5º) maior pontuação nas questões de Conhecimentos de
Informática

inversões na ordem de chamada de aprovados. Consta
da ITI: “A título de exemplo, antes da nomeação do 275º
classificado, ocorrida em 07/06/11, 53 (cinquenta e três)
aprovados piores classificados foram nomeados (em
02/06/11), todos optantes do Procare, a saber: 277º,
278º, 280º, 286º, 288º, 293º, 298º, 301º, 306º, 311º,
314º, 323º, 328º, 368º, 372º, 387º, 402º, 421º, 434º,
437º, 454º, 459º, 476º, 485º, 497º, 564º, 582º, 598º,
630º, 646º, 661º, 691º, 701º, 712º, 773º, 785º, 791º,
793º, 798º, 800º, 836º, 919º, 927º, 938º, 968º, 1.001º,
1.069º, 1.151º, 1.189º, 1.215º, 1.223º, 1.230º e 1.307º.”
Em outro exemplo, a alteração na ordem dos classificados ocorreu, nos casos das candidatas empatadas com
88 pontos no concurso. A candidata Gena Baioco, que
pelos critérios de desempate originais ficou em 277º lugar no concurso, após o Procare ultrapassou a candidata Giovanna Franco Ramos que havia se classificado em
272º lugar.
Quanto ao assunto em tela, impõe-se destacar que é dever da Administração Pública observar o direito subjetivo
do candidato à nomeação, dentro da estrita ordem classificatória e no prazo de validade do concurso, razão pela
qual o redirecionamento das vagas destinadas aos concursados, para serem ocupadas por meio de outro processo seletivo, como o Procare, evidencia grave violação
ao princípio da vinculação ao edital.
Quanto à possibilidade de alterações de regras de edital de concurso, é cediço que tal só podem ser admitidas
mediante justificativa pública da alteração, sem prejuízo
dos candidatos e mesmo assim, antes da realização do
concurso e não após, como ocorreu.

6º) maior idade dentre os de idade inferior a 60 anos

Nesse sentido, reproduzo a jurisprudência colacionada
pela área técnica na ITC 04419/17, referente ao entendimento firmado pelo STF:

Como bem mencionou a auditagem, a alteração desses
critérios e sua aplicação no Procare para efeito de classificação no novo processo seletivo, trouxeram prejuízos aos aprovados, à medida que se constata diversas

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO. ALTERAÇÃO DO EDITAL. 1. Enquanto não concluído e homologado o concurso público, pode a Administração alterar as condições do certame constantes do respectivo

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie. Antes do provimento do cargo, o candidato tem
mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes.
2. Recurso provido.’ (RE 318106/RN – Rel. Ministra Ellen
Gracie, julgado em 18/11/2005, p. 00025 – grifo nosso).
Prosseguindo, ainda, a manifestação da área técnica descreve com clareza em sua análise:
[...]
Ora, tendo a Administração editado ato final de conclusão do concurso, com a publicação da classificação final dos candidatos que se deu em 05/03/2008, por óbvio que o concurso estava concluído e homologado, não
dando, portanto, legitimidade ao MPES para alterar as
condições do certame constantes do Edital 001/2007.
Essa conclusão se impõe em razão de que à data da regulamentação do Procare, todas as etapas do concurso
já haviam sido realizadas, inclusive a publicação do resultado final e homologação do certame. Ou seja, o edital,
além de vincular o candidato, também vincula a Administração, que só poderá alterar regras secundárias, não
podendo interferir no critério de avaliação dos candidatos ou fazer alterações que de algum modo possa prejudicar os candidatos aprovados.
Aceitar o contrário é permitir graves violações aos princípios da igualdade, da vinculação ao instrumento convocatório, da eficiência e da segurança jurídica. Isso porque, a partir do momento em que foi divulgado o edital,
todos os candidatos se inscreveram para concorrer em
condições de igualdade e se prepararam para alcançar
o desempenho ali exigido. Uma vez iniciadas as fases do
certame, não pode a Administração buscar amparo na
discricionariedade para alterar o que já havia imposto.
Ao instituir o Procare, entende a auditagem que o MPES
agiu como se estivesse realizando um novo concurso, no
que se justifica, uma vez que os optantes pelo Procare
deveriam renunciar a vaga para qual concorreu no concurso público (item 2.2.1 do Edital 002/2011), como que
abdicando do próprio concurso e regramentos que o reQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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geram, pela “adesão” às regras do “novo processo seletivo” Procare. Outro fato a reforçar essa assertiva, é que
paralelamente ao Procare, o MPES continuou o processo
de chamamento e nomeação dos aprovados no concurso, mas com inversões na ordem de nomeação, como é o
caso dos candidatos David da Silva Nunes (311º lugar no
concurso), nomeado em 01º/06/11, Portaria 2.244/11,
para atuar na Promotoria de Justiça de Vitória, e Priscila Gomes Fonseca (305º lugar no concurso), nomeada
após David Nunes, em 25/10/11, Portaria 5.544/11, para atuar nos quadros administrativos do MPES também
em Vitória. Enquanto David optou pelo Procare, a candidata Priscila manteve-se como candidata do concurso 01/2007, aguardando sua vaga. O resultado é que o
pior classificado foi chamado primeiro, sendo ambos para atuarem em Vitória.
Verifico que a defesa, por sua vez, alegou que: “O Procare não é um concurso público. Na prática, constitui a regulamentação da forma de aproveitamento do cadastro
de reserva. Trata-se de um instrumento administrativo
utilizado para prover as vagas remanescentes do concurso público e as vagas do cargo de Agente de Apoio/função Administrativo transferidas da sede para as Promotorias de Justiça, fundamentado no item 15.7 do Edital
do concurso, que prevê o aproveitamento dos candidatos aprovados, inscritos no cadastro reserva, nos casos
de abertura de novas vagas.”
Nesta senda, permito-me a transcrever parte da Instrução Técnica Conclusiva, que ao analisar tais alegações,
com propriedade assim consignou:
[...]
Nesse ponto, o aproveitamento dos candidatos aprovados através do Cadastro Reserva, em razão da criação de
novas vagas para o atendimento às Promotorias de Justiça, não é objeto de questionamentos. A questão aqui tratada diz respeito à forma utilizada pelo MPES para prover tais vagas. Isso porque, ao regulamentar o processo
de provimento dessas vagas, por meio do Edital Procare
Diário Oficial de Contas

002/2011, ao invés de manter as condições do certame
constantes do edital do concurso, instituiu novo processo seletivo, com novos regramentos, desnaturando, dessa forma, o instrumento convocatório supedâneo do Cadastro de Reserva, na qual os candidatos participantes
encontravam-se subjetiva e intrinsicamente vinculados.
Para sustentar a necessidade de novas regras a defesa
afirma: “O candidato aprovado para estas vagas não é
obrigado a assumir outra, para a qual não concorreu,
por isso a necessidade das regras novas, participando
desse processo somente os interessados pelas novas vagas oferecidas. Esclarece ainda, que: “(...) todas as 210
vagas do cargo de Agente de Apoio/Função: Administrativo, criadas pela Lei Estadual n. 7.233/02, estavam localizadas somente na sede do MPES em Vitória, havendo, no entanto, dispositivo legal permitindo ao Procurador Geral de Justiça localizar vagas nas Promotorias de
Justiça.
No caso, não se trata de obrigação ou não do candidato
assumir vaga em localidade diversa da prevista no edital.
O concurso, apesar de prever que as vagas seriam para
atender a sede do MPES, contudo, o fato de a posteriori, novas vagas terem sido criadas, agora para atender
às promotorias de justiça (Vitória e interior), não desnatura o Edital do concurso. O provimento das novas vagas
se daria à medida do interesse dos candidatos aprovados
chamados, em observância à ordem de classificação dos
candidatos, sucessivamente.
Seguindo em suas argumentações, a defesa afirmou que
o processo de seleção no Procare ocorreu da seguinte
forma: “A seleção dos candidatos se dá pelo critério da
maior nota obtida no concurso (,,,). Os interessados em
participar do Procare tinham a oportunidade de fazer até
cinco opções (localização das Promotorias), estabelecendo a ordem de prioridade entre elas (...). O desempate é
feito por critérios próprios.”
Acrescentou, ainda: “(...) o Procare não é uma continuidade do concurso público e, dessa forma, não deve obwww.tce.es.gov.br

servância às regras do Edital do concurso. Tem que cumprir, sim, a ordem de classificação do concurso, sendo
que, quando a lista de classificação do concurso foi publicada, as regras de desempate já haviam sido aplicadas para todos os candidatos estabelecendo a ordem
de classificação final, cumprindo assim a regra final do
Edital. Logo, no procare não seria útil aplicar as mesmas
regras do concurso, simplesmente porque elas não seriam capazes de desempatar candidatos já desempatados com base nelas”
Diante de tais alegações, manifestou-se a área técnica:
[...]
Como próprio admite o defendente, com a regulamentação do Procare, se estabeleceram “critérios próprios”,
porque não dizer, novas regras, o que não se admite para o caso, primeiro porque os diretamente interessados seriam os candidatos aprovados do Concurso Edital
001/2007 em quadro de reserva, portanto, vinculados
e regidos pelas regras desse certame até o final de sua
vigência, e ainda, pelo fato de, uma vez homologado o
concurso, não se admitir alterações posteriores, conforme já demonstrado. Ademais, o aproveitamento do cadastro de reservas só foi possível porque havia previsão
disso no edital do concurso 001/2007.
Da mesma forma, não procede o argumento de que não
seria útil aplicar as mesmas regras do concurso, pelo fato de já terem sido aplicadas para todos os candidatos,
na qual se estabeleceu a ordem de classificação final, isso porque, a aplicação das regras editalícias não se esgotam pela classificação final dos candidatos. Aplicam-se durante toda a vigência do concurso, inclusive, para o
provimento de novas vagas para o mesmo cargo em quadro de reserva, que é o caso aqui analisado.
Destarte, após minucioso e profundo exame do tema em
discussão, concluiu a área técnica no seguinte sentido:
Por todo exposto, por entender estar configurada a irregularidade, opina-se pela sua manutenção, e ainda que
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seja feita recomendação ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na pessoa do seu Procurador Geral de Justiça para que, em homenagem aos princípios
da moralidade e da impessoalidade, abstenha-se de realizar alterações tardias das regras editalícias dos concursos públicos, quando da alteração resultar prejuízo às
partes.

Infringência Legal: art. 26, parágrafo único, inciso III, da
Lei 8.666/93.

Tendo em vista a percuciência da análise efetuada pela área técnica por meio da ITC 04419/17, que examinou, de forma detida e com enorme propriedade, todas as ocorrências relatadas no presente item, acompanho, no mérito, a proposta de encaminhamento formulada, no sentido de manter o indicativo de irregularidade, abstendo-me de tecer maiores considerações acerca dos fundamentos da instrução técnica conclusiva, os
quais incorporo, desde já, a estas razões de decidir.

Infringência legal: art. 195, parágrafo 3º, da Constituição Federal c/c art. 29 da Lei 8.666/93.

4 - DISPOSITIVO
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
4.1 - Manter as seguintes irregularidades do processo
de Auditoria Ordinária (processo TC 2756/2012):
4.1.1 – LICITAÇÃO. PAGAMENTO. Pagamento de despesas sem que a contratada apresentasse as certidões de
regularidade de tributos ou com a apresentação de certidões de empresa estranha à contratação.
Infringência legal: art. 195, parágrafo 3º, da Constituição Federal c/c art. 29 da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Fernando Zardini Antônio, José Marçal de
Ataíde Assi
4.1.2 - LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. Ausência de justificativa de preços.
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Responsáveis: Fernando Zardini Antônio, Rúbia Rezende
de Figueiredo, Larissa Coelho Lofego
4.1.3 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. PAGAMENTO. Pagamento de despesas sem que a contratada apresentasse as
certidões de regularidade de tributos.

Responsável: Fernando Zardini Antônio
4.1.4 - LICITAÇÃO. CONVITE. Ausência de envio de carta-convite a interessados.
Infringência legal: art. 22, §§ 3º, 6º e 8º, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Fernando Zardini Antônio
Dinalto de Souza Barros Jr.,
Romero Leite
André Ricardo Coser
Gabriela Gava Freitas
4.1.5 - LICITAÇÃO. EDITAL. Exigências de Capacidade
Técnica Operacional Restritivas.
Infringência Legal: Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Fernando Zardini Antônio
Wagner José Giuriatto,

Larissa Coelho Lofego
4.1.7 - LICITAÇÃO. Pagamento. Despesas indevidas com
bebidas alcoólicas (champanhe, coquetel com álcool,
cerveja e vinho). Infringência aos princípios da razoabilidade, legalidade, moralidade e interesse público.
Infringência legal: art. 37, caput, da Constituição Federal, c/c arts. 32, caput, e 45, § 2º, da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Responsável: Fernando Zardini Antônio
Ressarcimento: R$ 4.040,00, correspondente a 1.913,15
VRTEs.
4.1.8 - PESSOAL. Admissão de servidores em cargo efetivo sem a realização de concurso público.
Infringência legal: art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
Responsável: Fernando Zardini Antônio
4.1.9 - PESSOAL. Nomeação e posse de servidor descumprindo legislação pertinente.
Infringência legal: art. 37, caput, da Constituição Federal – princípios da isonomia e da impessoalidade - c/c art.
16, §§ 4º, 5º e 10, da Lei Estadual 46/1994.
Responsável: Fernando Zardini Antônio
4.1.10 - PESSOAL. Nomeação de servidores sem obedecer a ordem de classificação do concurso.

Dinalto de Souza Barros Jr

Infringência legal: art. 37, caput, da Constituição Federal
– princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e
isonomia - c/c art. 13 da Lei Estadual nº. 46/1994

Rúbia Rezende de Figueiredo

Responsáveis: Fernando Zardini Antônio

4.1.6 - LICITAÇÃO. Contratação de serviços de buffet. Infringência aos princípios da razoabilidade, legalidade,
moralidade e interesse público.

José Marçal de Ataíde Assi

Marcelo Feu Rosa Kroeff de Souza

Infringência legal: art. 37, caput, da Constituição Federal, c/c arts. 32, caput, e 45, § 2º, da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Responsáveis: Fernando Zardini Antônio
www.tce.es.gov.br

4.2 - JULGAR IRREGULAR a presente prestação de contas com fulcro no art. 84, III, “c”, “d” e “e” da Lei Complementar nº 621/2012:
4.2.1 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Fernando Zardini Antônio –
Procurador Geral de Justiça, pela pratica de atos ilegais
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dispostos nos itens 2.2, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.16,
2.17 e 2.18 deste Voto, bem como em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposta no item 2.13 deste mesmo Voto, condenando-o individualmente ao ressarcimento do valor de R$
4.040,00 (quatro mil e quarenta reais), correspondentes
a 1.913,15 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe multa de 5.000 (cinco mil) VRTE, com amparo no artigo 96, III da Lei Complementar Estadual 32/93.

e 2.10 deste Voto, com amparo no artigo 84, inciso II da
Lei Complementar 621/2012.

4.2.2 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor José Marçal de Ataíde Assi –
Subprocurador-Geral de Justiça, pela prática de atos ilegais presentificados nos itens 2.2 e 2.18 deste Voto, com
amparo no artigo 84, inciso III, alínea “c” e “d” da Lei
Complementar 621/2012, aplicando-lhe multa de 1.000
(um mil) VRTE, com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93.

4.2.7 Rejeitar parcialmente as razões de justificativas e
julgar regulares com ressalva as contas do senhor Wagner José Giuriatto – Assessor Especial de Engenharia – e
do Senhor Marcelo Feu Rosa Kroeff de Souza - Gerente
de Coordenação de Engenharia - pela prática de ato presentificado no item 2.10 deste Voto, com amparo no artigo 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012.

4.2.3 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da senhora Rúbia Rezende de Figueiredo
– Assessora Jurídica - pela prática de atos ilegais presentificados nos itens 2.5, e 2.10 deste Voto, com amparo no
artigo 84, inciso III, alínea “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe multa de 500 (quinhentos)
VRTE, com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar
Estadual 32/93.
4.2.4 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da senhora Larissa Coelho Lofego –
Assessora Jurídica - pela prática de atos ilegais presentificados nos itens 2.5 e 2.12 deste Voto, com amparo
no artigo 84, III, alínea “c” e “d” da Lei Complementar
621/2012, aplicando-lhe multa de 500 (quinhentos) VRTE, com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93.
4.2.5 Rejeitar parcialmente as razões de justificativas e
julgar regulares com ressalva as contas do senhor Dinalto de Souza Barros Jr – Supervisor Adm./Presidente da
CPL - pela prática dos atos presentificados nos itens 2.9
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4.2.6 Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
e julgar regulares com ressalva as contas dos senhores
Romero Leite – Agente de Apoio/Pregoeiro e André Ricardo Coser - Gerente de Serviços/Membro da CPL e da
senhora Gabriela Gava Freitas - Agente de Apoio/Membro da CPL - pela prática de ato presentificado no item
2.9 deste Voto, com amparo no artigo 84, inciso II da Lei
Complementar 621/2012.

4.2.8 Acolher as razões de justificativa e julgar regulares as contas do senhor Sérgio Abreu da Costa – fiscal
de contrato - em razão do disposto no item 2.1 deste Voto, com amparo no artigo 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012.
4.2.9 Acolher as razões de justificativa e julgar regulares
as contas da senhora Sueli Penha da Silva Leite - fiscal
de contrato - em razão do disposto no item 2.3 deste Voto, com amparo no artigo 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012.
4.10 Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas do senhor Osamu Francisco Takahata – Gerente de Serviços/Fiscal de Contrato – em razão do disposto nos itens 2.3 e 2.14 deste Voto, com amparo no artigo 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012.
4.2.8 Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas dos senhor Leonardo Pimenta Facin - Gerente do Centro de Informática, em razão do disposto no
item 2.14 deste Voto, com amparo no artigo 84, inciso I
da Lei Complementar 621/2012.
www.tce.es.gov.br

4.2.9 Afastar a irregularidade em relação à pessoa jurídica – Aceco TI S.A, em razão do disposto no item 2.14
deste Voto.
4.2.12 Acolher as razões de justificativa e julgar regulares as contas da senhora Teresa Cristina Janes Carneiro
– Contratada - em razão do disposto no item 2.6 deste
Voto, com amparo no artigo 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012.
4.2.13 Afastar a irregularidade em relação à pessoa jurídica - Centro de Treinamento Empresarial Ltda – CTE
– Contratado – revel, em razão do disposto no item 2.6
desta Instrução Técnica Conclusiva.
4.2.14 Acolher as razões de justificativa e julgar regulares as contas da senhora Jayne Matos Cardoso - Secretário Sênior/Fiscal de Contrato, em razão do disposto no
item 2.11 deste Voto, com amparo no artigo 84, inciso I
da Lei Complementar 621/2012.
4.3. DETERMINAR ao atual Presidente da Procuradoria
Geral de Justiça, com fulcro no art. 87, VI da lei Complementar nº 621/2012, que:
4.3.1 Faça anexar aos autos de pagamento, as notas fiscais devidamente atestadas pelo fiscal designado, acompanhadas de relatórios de prestação de serviços das contratadas, de cada local de prestação (comarcas), no qual
deverá constar a descrição do bem patrimonial (marca,
potência, modelo/série), número patrimonial, local de
Inspeção, verificações, devidamente assinada por cada fiscal, ou outros documentos, para fins de comprovação da plena execução dos serviços na forma disposta
no contrato, em atendimento aos arts. 62 e 63, § 2º, incisos I, II e III, da Lei 4.320/64 c/c art. 66 da Lei 8.666/93.
4.3.2 Abstenha-se de realizar contratações de treinamentos e cursos em regime de preço global, abrangendo objetos e/ou itens distintos nos quais se comprovem
viabilidade de separá-los, como é o caso de coffee break,
espaço físico, material didático, etc, em razão da existência no mercado desses segmentos de atividades, ofertaQuarta-feira, 2 de maio de 2018

92

ATOS DO PLENÁRIO

dos de forma competitiva dentre os vários prestadores
existentes ou que passe a exigir dos proponentes, apresentação por item e respectivos valores de forma pormenorizada, de forma a possibilitar aferir se os valores
propostos estão condizentes com os praticados no mercado e pela Administração pública, em atendimento ao
disposto no § 1º do art. 23 da Lei 8.666/93, em razão da
natureza divisível do objeto contratado, em observância
aos princípios da isonomia, da competitividade e da vantajosidade para a Administração.
4.3.3 Abstenha-se de autorizar locações de imóveis que
concorram para elevar os gastos públicos com manutenção de áreas, como de piscina e churrasqueiras, desnecessárias e inúteis aos propósitos e finalidade institucionais do MPES, em atendimento aos princípios da economicidade e da razoabilidade e do interesse público.
4.3.4 Quando da realização de licitações na modalidade
convite faça comprovar nos autos o envio do instrumento convocatório a no mínimo 3 (três) convidados, sendo-lhe facultado a publicação do aviso em Diário Oficial
e/ou jornal de circulação, como medida complementar,
com vistas a assegurar maior competitividade do certame.
4.3.5 Exclua dos editais para contratação de empresa para a execução de obra de engenharia a exigência de registro no CREA dos atestados para comprovação da capacitação técnica operacional das licitantes, tendo em conta a recomendação inserta no subitem 1.3 do Capítulo IV
combinado com o subitem 1.5.2 do Capítulo III do Manual de Procedimentos Operacionais para aplicação da Resolução CONFEA nº 1.025/2009, aprovado pela Decisão
Normativa CONFEA nº 085/2011.
4.3.6 Abstenha-se de realizar despesas com coquetéis,
jantares e outras festividades com bebidas alcóolicas e
iguarias de alto custo que não se vinculam aos objetivos institucionais do MPES e sejam incompatíveis com os
princípios administrativos que devem nortear a Administração, devendo pautar-se pelo comedimento na realizaDiário Oficial de Contas

ção dos gastos públicos.
4.3.7 Abstenha-se de realizar alterações tardias de regras editalícias de concursos públicos, quando da alteração resultar prejuízo às partes, em homenagem aos princípios da moralidade, isonomia e da impessoalidade.
4.3.8 Seja anexada junto aos processos de pagamento
de prestação de serviços, a comprovação da regularidade previdenciária e trabalhista das empresas contratadas, por assim exigir a lei.
4.3.9 Nas situações futuras de contratação por inexigibilidade de licitação com fundamento no artigo 25, II da Lei
8.666/93, demonstre de forma clara e inequívoca a conjugação dos três requisitos, há saber: ser um dos serviços arrolados no art. 13 da mesma lei, além de possuir
características que o torne singular- ante as características peculiares das necessidades da Administração, aliada
à condição de notória especialização do prestador.
4.3.10 Nos próximos editais de licitação, passe a exigir,
somente na fase de contratação, a comprovação de existência de rede de estabelecimentos credenciados, conferindo prazo razoável entre a adjudicação e a assinatura do contrato para que a licitante vencedora promova
o credenciamento dos estabelecimentos na quantidade,
ramo de atividade e localização exigidos no instrumento convocatório.
4.3.11 Faça constar previamente e de forma clara e inequívoca a devida motivação nos procedimentos para as
aquisições e serviços a serem contratados.
À Secretaria Geral das Sessões para as comunicações
processuais.
Transitado em julgado, arquive-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
de Ordenadores realizada na Procuradoria Geral de Justiça, referente ao exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade de Fernando Zardini Antônio; José Marçal de Ataíde Assi; Rúbia Rezende de Figueiredo; Larissa
Coelho Lofego Alt; Marcelo Feu Rosa Kroeff de Souza;
Wagner José Giuriatto; Romero Leite; Dinalto de Souza
Barros Jr.; André Ricardo Coser; Gabriela Gava Freitas;
Jayne Matos Cardoso; Sérgio Abreu Costa; Osamu Francisco Takahata; Leonardo Pimenta Facin; Sueli Penha da
Silva Leite; CTE - Centro de Treinamento Empresarial Ltda. Representante: Marcelo Galvão Guerra; Aceco TI Ltda. Representante: João Lucio dos Reis Filho e Teresa
Cristina Janes Carneiro.
Tramitam em apenso os autos do Processo TC-2756/2012
e 2196/2012, que cuidam de Relatórios de Auditoria
(RAO 44/2012 – NEO e RAO 64/2012); os Processos TC
nº 6547/2011, 3107/2011 e 716/2012, cuidam de Relatório de Gestão Fiscal. Consta, ainda, dos autos TC nº
2462/2012, o Relatório Técnico Contábil – RTC 287/2012.
Na 45ª Sessão Ordinária do Plenário desta Corte de Contas, ocorrida no dia 19/12/2017, solicitei vista dos autos
após a apresentação do respeitável voto proferido pelo
Conselheiro em Substituição João Luiz Cotta Lovatti.
Na ocasião, o ilustre Conselheiro endossou parcialmente as proposições da área técnica e do Ministério Público de Contas, concluindo o seu voto pela rejeição parcial das justificativas apresentadas, julgando irregulares
as contas ora analisadas com imputação de ressarcimento e multa.
Visando analisar com maior profundidade os autos, pedi
vistas com que ora me manifesto.
II – FUNDAMENTAÇÃO:

VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:

Em princípio acompanho o entendimento do eminente Relator quanto às irregularidades afastadas e passo a
manifestar acercadas das irregularidades mantidas:

I – RELATÓRIO

II.2 – LICITAÇÃO. PAGAMENTO. Pagamento de despesas
www.tce.es.gov.br
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sem que a contratada apresentasse as certidões de regularidade de tributos ou com a apresentação de certidões de empresa estranha à contratação.
ITEM 3.1.2 da ITC 4419/2017 e ITEM 2.2 do Voto - Responsáveis: Fernando Zardini Antônio e José Marçal de
Ataíde Assi.
ITEM 3.3.2 da ITC 4419/2017 e ITEM 2.8 do Voto - Responsável: Fernando Zardini Antônio.
Conforme consta dos autos, a unidade técnica observou
que o Ministério Público do Espírito Santo firmou contrato emergencial com empresas prestadoras de serviços de instalação/manutenção de aparelhos de ar condicionado sem a apresentação pelas Contratadas das certidões negativas de tributos, em especial de regularidade
previdenciária e trabalhistas no momento da realização
dos pagamentos contrariando a lei de licitação e a Constituição Federal.
A princípio chamo a atenção que somente os senhores
Fernando Zardini Antônio e José Marçal de Ataíde Assi,
ocupantes do cargo de Procurador Geral e Subprocurador Geral de Justiça foram chamados aos autos, sob o argumento de que autorizaram despesas sem verificar se
havia documentação suficiente comprovando a regular
situação fiscal das contratadas.
Pois bem, temos ciência de que é necessário que outros
agentes designados formalizem os processos de contratação, para, após aptos sejam encaminhados aos gestores para finalizar o processo. Nesse passo, reafirmo posicionamento corriqueiro debatido neste Pleno, de que a
responsabilidade do Gestor depende da demonstração
do nexo de causalidade entre a conduta praticada por
ele e o resultado obtido. Isto é, sua responsabilização depende da configuração de culpa ou dolo na prática do
ato, sob pena de imputar-se responsabilidade objetiva.
Neste contexto, imperioso registrar que os fatos imputados decorreram de processos administrativos licitatórios, o que não implica em dizer que o Procurador GeDiário Oficial de Contas

ral e o Subprocurador Geral de Justiça estarão isentos de
responsabilidade, pois, excepcionalmente, respondem
pelo ato praticado, cujas responsabilidades deverão ser
individualizadas, não podendo os mesmos serem responsabilizados por questões técnicas, que fogem à sua
competência, sem que haja qualquer menção acerca de
possível irregularidade.
Em vários precedentes deste Tribunal, foi afastada a responsabilidade do ordenador de despesa em razão do
grau de reprovabilidade da conduta do agente pela ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e
a irregularidade apontada, tais como: TC 4833/05; TC
537/2006; 1989/2010; 5928/2009; 167/2012, 7384/12.
Feitas estas ponderações, observo que nos casos presentes, não há notícias de que a ausência de apresentação
da certidão, de fato, se revelava um possível débito com
o fisco - razão da lei em exigir as certidões de regularidade fiscal - não havendo desdobramento de ordem material.
Outro não tem sido o entendimento do Plenário desta
Casa de Contas e do Tribunal de Contas da União, no sentido de que a irregularidade em questão, apesar de realmente demonstrar a ocorrência de uma falha nos procedimentos adotados, não possui o condão de macular a
totalidade da gestão, especialmente quando não apontado pela área técnica qualquer prejuízo advindo dos pagamentos realizados pelos serviços prestados, ou qualquer indício de inidoneidade das empresas.
No sentido de considerar as contas regulares com ressalvas em razão da ausência de certidões de regularidade,
já decidiu o Tribunal de Contas da União:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO – REGULARIDADE COM RESSALVAS – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.
Julgam-se regulares as contas, com ressalvas, nos termos
do art. 48, inciso II, da Lei Complementar n. 102/2008,
com determinações ao gestor, dando-se quitação ao reswww.tce.es.gov.br

ponsável nos termos do art. 50 da Lei Complementar n.
102/08. Determina-se o arquivamento dos autos.
(...)
3. VOTO
Considerando as informações contidas nestes autos, julgo regulares, com ressalvas, as contas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG, de responsabilidade do Sr. Antônio Carlos de Barros Martins, CPF.
077.366.816-00, dirigente da entidade no exercício de
2012, em razão da ausência de certidões negativas de
débito e relatório de dados de especificação do Sistema
Integrado de Apoio à Decisão - SIAD, no processo licitatório referente à nota de empenho 101, da unidade executora Casa de Saúde São Francisco de Assis e ausência
de comprovação de que os valores referentes a multas
de trânsito, bem como de multas pagas ao Conselho de
Farmácia, INSS e FGTS, foram ressarcidas aos cofres públicos, embasando-me no art. 48, inc. II, da Lei Complementar n. 102/08.
(887481, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG,
2012. Primeira Câmara – Sessão do dia 23/09/2014)
Nesta mesma toada se posiciona este Egrégio Tribunal,
com o que me permito a transcrever:
ACÓRDÃO TC-422/2014 - PLENÁRIO
Trata-se de RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO interposto
pelo Sr. (...), Diretor-Presidente do (...) no exercício de
2006, em face do ACÓRDÃO TC 332/2011, constante do
PROCESSO TC N.º 1242/2007, que julgou irregulares os
atos de gestão e condenou o gestor ao pagamento de
multa no valor correspondente a 600 (seiscentos) VRTE
(...).
(...) O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN (VOTO VISTA):
(...) Ausência de Certidão do INSS e/ou FGTS - infringência ao artigo 47, inciso I, da Lei nº 8.212/91, c/c artigo
195, § 3º, da Constituição Federal e ao artigo 2º da Lei nº
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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9.012/95 c/c artigo 29 da Lei nº 8.666/93:
O Recorrente reconhece que houve falhas na instrução
dos processos e que, de fato, em uma ou outra oportunidade deixou de ser colacionada ao processo correspondente a certidão de regularidade com o INSS
e/ou FGTS, constituindo-se, a seu ver, falha formal.
A Área Técnica rechaça essas alegações argumentando a violação de dispositivos legais e constitucionais que obrigam a verificação prévia de regularidade com INSS e FGTS previamente a contratações.
Acolho as razões apresentadas pelo Recorrente, reconhecendo tratar-se de irregularidade de natureza formal incapaz de macular as contas do gestor, apenas quanto às constatações que se referem a contratações e prorrogações de prazo em que não houve a prévia apresentação das certidões de regularidade fiscal.
Isso porque a exigência de regularidade fiscal como
pressuposto para a contratação, além de ser uma obrigação vinculada à fase da habilitação, deve ser mantida durante todo o contrato, como expressamente estabelece o art. 55, inc. XIII, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Desse modo, a ausência de certidão atualizada do INSS e/ou FGTS impediria a contratação ou a continuidade do contrato, conforme o caso, mas não o pagamento por serviços já prestados.
A rigor, embora se mostre legítima a exigência de regularidade fiscal como condição para a habilitação em licitações e por consequência, para a contratação com o poder público, o mesmo não pode ser aplicado, à situação
fiscal regular como pressuposto para a realização de pagamentos por serviços adequadamente prestados.
(...) Destarte, afasto a irregularidade com relação
aos pagamentos efetuados sem a prévia apresentação de certidão de regularidade com o INSS/FGTS.
Considero, ainda, como formal, a falha consubstanciada em celebração de contratos e prorrogações de prazo sem a prévia apresentação das certidões de regularidade fiscal, sendo esta incapaz de macular as constas
Diário Oficial de Contas

do gestor no exercício sob análise, cabendo apenas determinações.

SEG, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade dos gestores acima elencados.

Dados do processo

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Contábil Conclusiva ICC 212/2013 (fls.
584/597) e na Instrução Técnica Conclusiva 4351/2016
(fls. 599/627), abaixo transcritas:

Inteiro teor Processo: 7250/2011    Data da sessão:
24/06/2014   Relator: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  
Natureza: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
ACÓRDÃO TC-145/2016 - PLENÁRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Sr. (...), então Vice Governador no exercício de 2005, em
face do AcórdãoTC-346/2007, constante do processo TC1488/2006.
(...) 2 - Ausência de Certidão:
Quanto ao presente item, o Acórdão recorrido manteve a irregularidade apontada em razão da constatação
de processos de liquidação nos quais não se verificou a
existência de certidões de regularidade junto ao INSS e
FGTS. Mais uma vez, entendo que a irregularidade em
questão, apesar de realmente demonstrar a ocorrência
de uma falha nos procedimentos adotados pelo gestor,
não possuem o condão de macular a totalidade da gestão, especialmente quando não apontado pela área técnica qualquer prejuízo advindo dos pagamentos realizados pelos serviços prestados, ou qualquer indício de
inidoneidade das empresas. (...) Pelo exposto, também
neste item entendo por bem considerar que a irregularidade em questão não é grave o suficiente para macular
o julgamento das contas como irregulares.
Dados do processo
Inteiro teor Processo: 5133/2007 Data da sessão:
16/02/2016   Relator: Natureza: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
Excerto
[Licitação. Execução do contrato. Regularidade fiscal. Comprovação]
ACÓRDÃO TC-402/2017 – PLENÁRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
e Relatório de Auditoria da Banestes Seguros S/A - BANwww.tce.es.gov.br

(...) 2 – DO RELATÓRIO DE AUDITORIA – ANÁLISE DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE
2.1 - PROCESSO 8706-8/2011 - RESTRIÇÃO DO CARÁTER
COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E LEGAL. AUSÊNCIA DA REGULARIDADE FISCAL NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E DE CONTROLE PRÉVIO DA COISA PÚBLICA. FALTA DE DESIGNAÇÃO FORMAL
DE FISCAL DE CONTRATO. LIQUIDAÇÃO INADEQUADA
DAS DESPESAS.
(...) A Equipe de Auditoria, após a análise do Pregão Presencial nº 07/2011, realizado pelo Banestes Seguros S/A,
apontou indícios de irregularidade assim descritos pela
Instrução Técnica Inicial 232/2013:
(...) b) Ausência da regularidade fiscal na execução do
contrato e de controle prévio da coisa pública. Infringência aos artigos 29 e 41 da Lei 8666/93. Nos termos da instrução técnica inicial, o Diretor Presidente e Diretor de
Operações agiram de forma omissa, negligente e imprudente para com o seu poder/dever de controle prévio
da coisa pública, pois, os procedimentos de pagamentos estavam eivados de vícios explícitos, tais como: os
pagamentos mensais dos serviços eram feitos sem que
fossem anexados aos autos comprovantes de regularidade fiscal.
Em relação a esse indício de irregularidade, a defesa alega: Esclarece-se que a BANSEG possui os documentos citados acima devidamente arquivados, em pasta separada das requisições de pagamento, constando as certidões de regularidade do INSS (doc. 09), além da relação
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de carteirinhas impressas mensalmente, estando ao inteiro dispor desse E. Tribunal para consulta no momento
que desejar (não envia-se nesta oportunidade devido ao
volume de documentos).
Quanto às certidões de regularidade do FGTS, entendia-se ser desnecessária a impressão da certidão, haja vista
que é gerado um número de regularidade, que, a qualquer tempo, poderia ser consultado pelo histórico de regularidade, já que nele constam todas as certidões consultadas mensalmente, evitando, assim, desperdício de
papel, de acordo com o demonstrativo desde 2009 (doc.
10). Entretanto, conforme recomendação, passar-se-á a
imprimir e arquivar todas as certidões no processo.
Assim, em razão da certidão de regularidade fiscal juntada aos autos e em razão da alegação dos responsáveis
de que possuem os documentos devidamente arquivados, e, que conforme recomendação deste Tribunal, passaram a imprimir e arquivar todas as certidões no processo, opina-se pelo saneamento da irregularidade.
Dados do processo
Inteiro teor Processo: 1938/2012    Data da sessão:
18/04/2017   Relator: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO   Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
Nessa linha de raciocínio, divirjo do Relator por entender
que tratam de irregularidade meramente formal, passível, tão somente de ressalvas.
II.3 - LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. Ausência de justificativa de preços – Item 3.2.3 da ITC 4419/2017 e Item
2.5 do Voto. Responsáveis: Fernando Zardini Antônio;
Rúbia Rezende de Figueiredo e Larissa Coelho Lofego.
Observou a equipe de auditoria que o Ministério Público
Estadual contratou empresa para prestação de serviços
de capacitação pessoal não sendo verificada nos autos a
justificativa de preços, contrariando o parágrafo único do
artigo 26 da Lei 8.666/03.
Inicialmente trago os mesmos argumentos quanto à auDiário Oficial de Contas

sência de matriz no que diz respeito à necessidade de
outros agentes responsáveis pela formação do processo
licitatório nos presentes autos, visualizando, neste caso
concreto, que em momento algum houve alerta acerca
do preço proposto e contratado.
Temos ciência de que antes de celebrar qualquer contrato, decorrente de procedimento licitatório ou de contratação direta, a Administração Pública deve apurar o valor
estimado da contratação, em conformidade com a Lei nº
8.666/93 (arts. 7º, § 2º, inc. II e 40, § 2º, inc. II).
Contudo, sabemos que existem problemas de como aferir o preço estimado de dado objeto, obra ou serviço.
O simples fato de ser o serviço contratado nestes autos
baseado na singularidade, não afasta o dever de verificar, no mercado, valores praticados em semelhantes cursos.
De outra banda, saliento que, comumente, no âmbito
das Cortes de Contas, o entendimento de que a Administração deve estimar o preço da licitação com base em
pelo menos três orçamentos elaborados por fornecedores que atuam no ramo da contratação, porém, a prática e ensinamento doutrinário vêm demonstrando que
este tipo de pesquisa pode não retratar o valor de mercado, seja por que nos grandes centros três orçamentos
não são capazes de retratar a prática de mercado; seja porque os fornecedores perceberam que podem manipular (geralmente para cima) os valores cotados que
serão empregados como critério de julgamento de suas propostas, lembrando que os fornecedores não têm
qualquer obrigação de fornecer essa informação e, ainda que o façam, não se vinculam aos preços orçados por
ocasião de uma futura licitação.
Em razão disto, a pesquisa de preço deve levar em consideração a ampliação e diversificação das fontes das informações coletadas com o objetivo de definir o valor estimado da contratação.
Em outras palavras, a Administração deve se valer, não
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só de orçamentos apresentados por fornecedores, deverá também observar a referência de preços obtida a partir dos contratos anteriores do próprio órgão ou de outros órgãos e/ou quaisquer outras fontes capazes de retratar o valor de mercado da contratação, podendo, inclusive, utilizar preços de contratações realizadas por
corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes àquelas da Administração Pública.
Nessa linha de intelecção, é possível concluir que a melhor forma de realizar a estimativa de preços é pela realização de pesquisa de mercado que priorize a qualidade
e a diversidade das fontes, pois quanto maior o número
de informações, mais próximo e condizente com a realidade do mercado estará o preço estimado.
Feitas estas ponderações, também levo em consideração
que não houve menção de que o preço pactuado estivesse fora da razoabilidade e tão pouco que o mesmo
era excessivo, não ocasionando nenhum dano à Administração.
O Tribunal de Contas da União, observando, no caso concreto, que a ausência de justificativa de preço não resultou em desdobramento de ordem material, entendeu
não manter irregularidade, consoante se verifica no AC-2314-43/08-P    Sessão: 22/10/08 Grupo: II Classe: VII
Relator: Ministro Guilherme Palmeira - FISCALIZAÇÃO –
REPRESENTAÇÃO, que ora me permito a transcrever parte:
“TCU: “Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na aquisição de sistema de intercepção e
monitoração telefônica pela Secretaria da Segurança Pública - Sesp/PR, no âmbito do Convênio SENASP/MJ n.
150/2002. Determinação sobre a formação das justificativas de preços nas contratações diretas e sobre a negociação para obter a melhor proposta para a Administração.
9.1. [...] conhecer da Representação, para, no mérito,
considerá-la parcialmente procedente;
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9.2. [...] acolher as razões de justificativa apresentadas
pelo responsável Sr. [omissis], Secretário da Segurança
Pública do Estado do Paraná;
9.3. determinar à Secretaria da Segurança Pública do Estado do Paraná que, quando da realização de aquisições
à conta de recursos federais:
9.3.1. observe o disposto no inciso III do Parágrafo único
do art. 26 da Lei n.º 8.666, de 1993, formalizando devidamente a justificativa preço para as contratações diretas (dispensa ou inexigibilidade de licitação), de modo a
demonstrar a adequação dos custos orçados ou a conformidade da proposta apresentada aos preços de mercados; 9.3.2. intente, sempre que possível, junto ao contratado, ainda que nos casos dispensa ou inexigibilidade de
licitação, negociação com vistas à obtenção de proposta
mais vantajosa para a Administração, conforme o art. 3º
da Lei n.º 8.666, de 1993;
[VOTO]3. No mérito, observo que as ocorrências apontadas pela unidade técnica convergem, essencialmente,
para os seguintes pontos: [...]; b) a ausência de justificativa de preço; [...].[...]16. Quanto ao segundo ponto, consistente na ausência de justificativa de preço, conforme
estabelece o Parágrafo único, inciso III, do art. 26 da Lei
n.º 8.666, de 1993, muito embora não se tenha seguido a
formalidade requerida pela Lei, com a demonstração da
adequação dos custos orçados, mediante, por exemplo, a
consulta aos preços praticados pela empresa contratada
em outras oportunidades, entendo que nem por isso se
deva concluir pela ocorrência de irregularidade.
Diante destas considerações, ressaltando que não houve
manifestação técnica quanto ao valor em desacordo com
o praticado pelo mercado, divergindo do entendimento
do relator afasto a irregularidade, neste caso concreto,
recomendando ao atual gestor que sempre que possível,
seja promovida pesquisa de mercado utilizando-se dos
parâmetros de orçamentos de fornecedores; da referência de preços obtida a partir dos contratos anteriores do
próprio órgão; de contratos de outros órgãos; de atas de
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registro de preços; de preços consignados nos sistemas
de pagamentos; de valores divulgados em publicações
técnicas especializadas e, quaisquer outras fontes capazes de retratar o valor de mercado da contratação, podendo, inclusive, utilizar preços de contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou
semelhantes àquelas da Administração Pública.
II.4 - LICITAÇÃO. CONVITE. Ausência de envio de carta-convite a interessados. Item 3.4.1 da ITC 4419/2017 e
Item 2.9 do Voto - Responsáveis: Fernando Zardini Antônio; Dinalto de Souza Barros Jr., Romero Leite, André Ricardo Coser e Gabriela Gava Freitas (Presidente e Membros da CPL).
Constatou a unidade técnica que o Ministério Público Estadual não encaminhou Carta Convite a empresas do ramo visando à reforma da promotoria de Conceição da
Barra, fazendo publicar, tão somente, no Diário Oficial
por duas vezes o convite, contrariando os artigos 22, §§
3º, 6º e 8º, da Lei 8.666/93.
Observou, ainda, que embora houvesse a publicação no
Diário Oficial, não foi dada a devida publicidade em razão de que não houve publicação no jornal de grande circulação, sendo o universo dos leitores do Diário Oficial
restrito não atingindo ao fim pretendido, resultando deserta a licitação por duas vezes, posteriormente firmando contrato direto com a empresa Idealy Construtora e
Incorporadora Ltda.
Compulsando os autos, visualizo às fls. 652 e 654 dos autos TC 2756/12 em apenso que o convite foi publicado
no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no site do
MPES, entretanto, não houve interessados na licitação.
Verifico, ainda, que consta às fls. 647 dos autos TC
2756/12 o valor estimado inserido na Planilha Orçamentária de Especificações dos Serviços no valor total de R$
51.503,83 utilizando-se como parâmetro a tabela do BDI.
À fl. 661 dos autos TC 2756/12 consta o Demonstrativo de orçamentos apresentados por quatro empresas
www.tce.es.gov.br

sendo a contratação direta feita pelo menor valor de R$
50.061,72.
O princípio da publicidade previsto no art. 3º da Lei nº
8.666/93, visa garantir aos interessados o conhecimento
sobre a abertura do certame, bem como confere aos licitantes e demais cidadãos o conhecimento dos atos inerentes ao processo de contratação, ressalvados os atos
sigilosos, nos termos da lei.
No caso específico da publicidade da abertura do procedimento licitatório, a Administração deve observar o art.
21, incisos I, II e III da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe:
Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das
concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e
dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no
mínimo, por uma vez:
I – no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais;
II – no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal
quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por
órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou
Municipal, ou do Distrito Federal;
III – em jornal diário de grande circulação no Estado e
também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o
serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação,
utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a
área de competição. (Grifei).
Percebe-se que o caput do art. 21, da lei nº 8.666/93,
não prevê a obrigatoriedade de publicação da carta-convite. Especificamente na modalidade convite, exige-se
que a carta-convite seja anexada no quadro de avisos
do órgão ou entidade contratante para que interessados
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que não tenham sido formalmente convidados possam
manifestar interesse em também participar do certame,
desde que observado o prazo e demais condições previstas no art. 22, §3º, da Lei nº 8.666/93.
É dizer que na modalidade convite a publicidade da abertura do procedimento licitatório é garantida sem que haja, necessariamente, publicação da carta-convite no Diário Oficial e em jornais de grande circulação. Esse parece ser também o entendimento do TCU, ao orientar que
a Administração: “9.2.14 obedeça o princípio da publicidade em suas cartas-convite, no mínimo por meio da
fixação de cópia do instrumento convocatório em local
apropriado, em cumprimento ao que estabelece o art.
22, §3º da Lei nº 8.666/93.
Pois bem, vejo que no caso que se apresenta o MPES entendeu que a publicidade estaria atendida com a publicação, por duas vezes, no Diário Oficial do Estado. Outrossim, como bem sopesado pelo Relator que acompanhou entendimento da área técnica, a leitura do Diário
Oficial atinge parte selecionada não dando atendendo o
princípio da publicidade em sua totalidade.
Seguindo esse pensamento, de fato, no caso concreto,
deveria ter o MPES ter convidado empresas para participar do certame ou promover a publicação do convite em
jornal de grande circulação de modo a atingir a plenitude do princípio da publicidade garantindo maior transparência em seus atos.
Lado outro, pude observar que, muito embora tenha havido uma impropriedade de natureza formal, os preços
orçados com intuito de proceder com a contratação direta estavam em conformidade com o apurado pela Administração trazendo como referência a tabela da BID, restando demonstrado que o valor contratado foi um pouco abaixo do previsto.
Nessa linha de intelecção, diante da ausência de prejuízo e ausência de conduta lesiva ou de má-fé dos responsáveis, penso que a presente irregularidade não se
configura como grave infração à norma legal ou regulaDiário Oficial de Contas

mentar capaz de ensejar a irregularidade das contas ora
apresentadas.
Não obstante, impende ressaltar que seja recomendada
a atual gestão que nas futuras contratações que a Administração , por ocasião da realização de licitações na modalidade convite faça comprovar nos autos o envio do
instrumento convocatório a no mínimo 3 (três) convidados, sendo-lhe facultado a publicação do aviso em Diário Oficial e/ou jornal de circulação, como medida complementar, com vistas a assegurar maior competitividade do certame.
Diante destes elementos divirjo do voto do relator por
entender que, neste caso concreto, a irregularidade se
revestiu de impropriedade formal.
II.5 - LICITAÇÃO. EDITAL. Exigências de Capacidade Técnica Operacional Restritivas. Item 3.4.2 da ITC
4419/2017 e item 2.10 do Voto – Responsáveis: Fernando Zardini Antônio; Wagner José Giuriatto, Marcelo Feu
Rosa Kroeff de Souza e Dinalto de Souza Barros Jr. (servidores que elaboraram o edital da licitação) e Rúbia Rezende de Figueiredo (Assessora Jurídica)
Em auditoria, analisando o edital do Convite nº 02/2011
o MPES exigiu atestado de capacidade técnica com exigência mínima sem justificativa contrariando a lei de licitação e a Constituição Federal.
De início ressalto as considerações anteriores em relação
à responsabilização do Sr. Fernando Zardini Antônio no
que tange aos processos de licitação sem apontamento
específico de conduta que contribua para possível ilegalidade, sob pena de imputar responsabilidade objetiva.
Nessa linha, não é razoável exigir que o Procurador Geral
de Justiça analise todos os editais de licitação para verificar se há ou não uma irregularidade, pois com certeza é
impossível que esta conduta se realize.
Também importante sinalizar que foram apontados os
senhores Marcelo Feu Rosa Kroeff de Souza e Dinaldo de
Souza Barros Jr., Gerente da Coordenação de Engenharia
www.tce.es.gov.br

e Presidente da CPL, respectivamente, responsáveis pela elaboração do edital, entretanto, compulsando os autos às fls. 613/614observo que o Sr. Marcelo não assinou
o Projeto Básico constante à fls. 609/613 e o Sr. Dinaldo tão somente encaminhou o Edital para análise e manifestação, não sendo verifica qualquer conduta de elaboração do edital, até porque em consonância com a Lei
de licitação a elaboração do edital se dá na fase interna
do procedimento licitatório enquanto que as atribuições
dos membros da CPL estão intrinsicamente ligadas à fase externa, nesse compasso, não há como imputar a responsabilidade ora apontada.
Quanto a Sra. Rubia Rezende de Figueiredo – assessora
jurídica – pacificado o entendimento no STF e desta Corte de Contas de reconhecer a corresponsabilidade do advogado público ou investido nesta qualidade pela emissão de parecer que embase ato ou contrato administrativo revestido de ilegalidade ou que cause prejuízo ao erário, nos casos em que restar configurada, quanto à manifestação jurídica, a existência de erro grave, omissão,
culpa ou dolo, o que não se revela neste caso concreto
em razão de que compete ao profissional de engenharia
informar o nível de precisão adequado para viabilizar a
pretensão da Administração.
Em relação à matéria propriamente dita, vejo que a irregularidade apontada trata de uma exigência de capacidade técnica operacional com comprovação da licitante em execução de obra de construção ou reforma com
uma área construída igual ou superior a 300,00 m² em
uma única edificação.
Pois bem, como de sabença nesta Corte de Contas, existe incontáveis precedentes pela possibilidade de exigência dos referidos atestados de capacidade operacional na
jurisprudência pátria, a exemplo do próprio Tribunal de
Contas da União que tem o assunto sumulado, conforme
se extrai do enunciado da Súmula 263:
SUMULA 263
Para a comprovação da capacidade técnico-operacional
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das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente,
às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras
ou serviços com características semelhantes, devendo
essa exigência guardar proporção com a dimensão e a
complexidade do objeto a ser executado. (grifei)
É oportuno ainda alertar que a exigência é exatamente
para salvaguardar o interesse público devendo a entidade licitante salvaguardar-se de que o futuro contratado
detém aptidão suficiente para bem desempenhar o objeto colimado.
Invocando a Corte Superior de Justiça, cito o seguinte julgado que corrobora o alegado:
“Administrativo. Procedimento Licitatório. Atestado Técnico. Comprovação. Autoria. Empresa. Legalidade.
Quando, em procedimento licitatório, exige-se comprovação, em nome da empresa, não está sendo violado o
art. 30, §1º, II, caput, da Lei nº 8.66/93. É de vital importância, no trato da coisa pública, a permanente perseguição ao binômio qualidade e eficiência, objetivando não
só a garantir a segurança jurídica do contrato, mas também a consideração de certos fatores que integram a finalidade das licitações, máxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto financeiro tamanho que imponha ao administrador a elaboração de dispositivos, sempre em atenção à pedra de toque do ato
administrativo –a lei – mas com dispositivos que busquem resguardar a Administração de aventureiros ou de
licitantes de competência estrutural, administrativa e organizacional duvidosa.
Recurso provido (Resp. nº 44.750-SP, rel. Ministro Francisco Falcão, 1ª T., unânime, DJ de 25.9.00)” (sem grifo
no original).
Assim sendo, não se pode, deixar de prever requisitos
que sejam pertinentes e relevantes ao atendimento do
objeto perseguido, à luz do interesse público.
Diário Oficial de Contas

Feita estas ponderações, verifico que o MPES restringiu
a exigência do atestado de capacidade a uma execução
e obra de 300m² que, ao meu sentir é razoável em face
do objeto que se refere a reforma da Promotoria de Justiça de Conceição da Barra,, assim, divergindo do entendimento do eminente Relator, não visualizo neste caso
concreto que a exigência de capacidade técnico operacional restringiu o caráter competitivo do certame.
II.6 - LICITAÇÃO. Contratação de serviços de buffet. Infringência aos princípios da razoabilidade, legalidade, moralidade e interesse público. Item 3.61 da ITC
4419/17 e 2.12 do Voto – Responsáveis: Fernando Zardini Antônio e Larissa Coelho Lofego.
Em análise ao Pregão Eletrônico de Registro de Preços
nº 23/2011 cujo objetivo era a contratação de empresa
especializada em organização e realização de eventos e
com fornecimento de infraestrutura e apoio logístico para atender o Cerimonial e o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, entendeu a equipe de auditoria
que, embora reconhecendo que é possível a realização
de eventos, em razão de que os recursos públicos são escassos e as demandas sociais estão em crescente expansão, o gasto deve observar os princípios que regem a Administração Pública, notadamente a modicidade, a razoabilidade, a moralidade, a impessoalidade e o interesse
público, não sendo esta conduta praticada pelo MPES.
A unidade técnica fez ressaltar os vários tipos de coquetéis que poderiam ser contratados sendo que um deles
possuía iguarias de alto custo como filet mignon, bacalhau, camarão, carpaccio, badejo e ainda alguns coquetéis com serviços de bebidas alcóolicas, concluindo não
ser razoável ferindo os princípios norteadores da Administração.
Em síntese esclarecem os responsáveis que em razão das
atribuições inerentes ao Ministério Público , surge a necessidade de realizações de eventos no sentido de atingir as metas dentro do planejamento a instituição nesse
sentido buscou-se realizar a licitação por meio de Regiswww.tce.es.gov.br

tro de Preço visando atender o equilíbrio dos gastos públicos, de acordo com necessidade de realização de cada evento.
Pois bem, já pacificada nesta Corte de Contas que não
há proibição na legislação pátria à realização de solenidades com coquetel cabendo ao Ministério Público diante de sua conveniência a realização ou não da solenidade, não competindo ao meu sentir, esta Corte de Contas
adentrar no Poder Discricionário da Administração, devendo ser verificada o atendimento ao interesse público no sentido de que a realização dos eventos e as despesas delas decorrentes integram a finalidade maior das
atribuições do Ministério Público.
Conforme entendimento do Tribunal de Contas da União
admite-se à realização deste tipo de despesa quando haja vinculação direta e concreta com os objetivos institucionais do órgão ou entidade, consoante se verifica do
Informativo nº 26/2010, que permito a transcrever seus
excertos:
“Plenário: Contratação para fornecimento de lanches,
refeições e coquetéis: necessidade de alinhamento às finalidades da instituição:
Em razão de diversas irregularidades detectadas anteriormente, em sede de processo de denúncia, vários responsáveis do Conselho Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro – CRA/RJ - intentaram recurso de
reconsideração junto ao Tribunal. Uma das irregularidades discutidas no recurso referia-se à contratação de fornecimento de lanches, refeições e coquetéis. No entender do relator, “gastos com lanches ou coffee breaks oferecidos durante eventos, seminários ou reuniões realizados no âmbito de um órgão ou entidade, por vezes, são
justificáveis, pois relacionados às atividades do órgão”.
Convém, no entanto, o exame da referida despesa dentro da razoabilidade e ainda a existência de previsão orçamentária, dotação específica e recursos disponíveis.
O professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, acerca do
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tema assim ensina:
“As despesas dos órgãos público com lanches, jantares
e congêneres é, em princípio, um desvio de recursos incompatível com o interesse público. Não é incomum, em
razão disso, que a utilização do erário para estes fins frequentemente torne-se alvo de orientações dos Órgãos de
Controle.
...A dificuldade enfrentada pelos ordenadores de despesas constitui-se, precipuamente, em delimitar quando essa despesa é essencial e quando caracterizaria desvio de
recursos.
...
À primeira vista, para as despesas com jantares e lanches seria necessária, portanto, a devida previsão legal.
Quando se analisa a diversidade dos atos administrativos, todavia, conclui-se facilmente que nem toda conduta administrativa está expressamente autorizada em lei,
dificultando, em razão disso, a compreensão e a aplicação desse princípio.
É impossível o legislador normatizar todas as possíveis
condutas administrativas. Grande parte das atividades
administrativa, em consequência, não encontra expresso
amparo legal, como por exemplo, a compra de canetas,
papéis ou contratações de vigias. É óbvio, contudo, que
todos os órgãos necessitam destes instrumentos, principalmente aqueles cuja atividade fim é expedição de certificados, por exemplo. E não há discussão, também, sobre a necessidade de vigias em edifícios públicos, pois é
indiscutível a importância da guarda e conservação dos
bens públicos.
...
A possibilidade da contratação dos serviços de jantares
e lanches enquadra-se, justamente, no caso de norma
omissa. Não há uma normatização dos requisitos para
essa espécie de despesa. Cabe ao ordenador de despesas, deste modo, avaliar, com cautela, os requisitos para
sua contratação”.
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Este Tribunal de Contas já se posicionou acerca do tema emitindo o Parecer Consulta TC 84/99, a respeito de
consulta formulada pela Câmara Municipal de Itapemirim no ano de 1999, que ora permito a transcrever parte:
POSSIBILIDADE DE SE REALIZAR GASTOS COM SESSÕES
SOLENES DESDE QUE: 1º) HAJA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A DESPESA; 2º) SEJAM RESPEITADOS OS
PRINCÍPIOS BASILARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
NOTADAMENTE O DA MORALIDADE, ECONOMICIDADE E RAZOABILIDADE; E 3º) NÃO HAJA PAGAMENTO DE
QUALQUER FORMA DE REMUNERAÇÃO/INDENIZAÇÃO
AOS VEREADORES EM DECORRÊNCIA DESSA SESSÃO
... “Primeiramente é necessário trazer à tona que as funções precípuas de toda e qualquer Corporação Legislativa são editar o sistema normativo positivo dentro da esfera de sua competência, bem como fiscalizar a atuação
do Executivo na condução da res pública. Poder-se-ia daí
concluir que seria no mínimo ilegítima qualquer tipo de
manifestação das Casas Legislativas que estivessem divorciadas de tais finalidades. No entanto, temos que destacar que no caso entelado a intenção dos edis é de homenagear cidadãos que de alguma forma contribuíram
para o engrandecimento da comuna. Tem-se ainda que
é costumeiro nos Regimentos Internos das Casas Legislativas a previsão de Sessão Solene que são realizadas para comemorações, posse, homenagens especiais e instalação dos trabalhos legislativos, e pela peculiaridade que
se reveste carece de despesa específica. Assim, havendo
dotação orçamentária para tal despesa, não vemos óbice algum para a realização de gastos inerentes à realização de Sessão Solene, desde que não sejam olvidados
os princípios basilares da administração pública, notadamente o da moralidade, economicidade e razoabilidade.
Cobra relevo destacar a impossibilidade de pagamento
de qualquer forma de remuneração/indenização aos vereadores face a realização da Sessão em apreço. Pelo exposto, somos pelo conhecimento do presente expediente,
para no mérito respondermos pela possibilidade de reawww.tce.es.gov.br

lização de despesas inerentes à Sessão Solene, desde que
considerados os fundamentos acima expostos. “
Compulsando os autos, observo às fls. 800/842 que o
MPES previu no Edital vários tipos de material/serviço objetivando atender demanda compatível para cada
evento, dentre salão com estrutura e número de capacidades de pessoas; Projetores Multimídias; Notebook;
Equipamento de tradução simultânea; TV, Monitor, sonorização, conexão com internet, tipos diferentes de coffe break, entre outros, o que observo que a contratação
foi feita dentro dos parâmetros da razoabilidade.
Em relação à previsão de iguarias de alto valor e bebidas
alcóolicas constantes no coquetel tipo 2, visualizo que
conforme consta às fls. 841/842, a diferença por pessoa
entre os serviços sem sua utilização é de R$ 6,25 (seis reais e vinte e cinco centavos), levando em consideração
que o coquetel tipo 1 possui o custo por pessoa de R$
34,15 e o coquetel tipo 2 possui o custo por pessoa de R$
40,40, o que por si só não revela desproporcionalidade.
Não obstante, o entendimento doutrinário nos ensina
que a utilização de bebida alcóolica em eventos patrocinados pela Administração Pública, em princípio, é incompatível com o princípio constitucional da moralidade
administrativa (art. 37), expressando uma liberalidade e
desfiguração dos objetivos. Lado outro, dependendo das
atividades relacionadas ao órgão, não se configura desvio de finalidade a utilização de bebidas alcóolicas em
determinados eventos.
Nesse entendimento, o Tribunal de Contas de Minas Gerais em parecer consulta nº 198.118 Sessão de
16/08/1995, mantendo o parecer por meio de Relatório
Conclusivo sobre a Consolidação dos Enunciados de Súmula do TCEMG no Biênio 2011/2012, . assim já se posicionou:
LAUDO TÉCNICO DE CONSULTORIA - CÂ-MARA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE BUFFET - INTERESSE PÚBLICO –
POSSIBILIDADE – MEF16398 - BEAP
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CONSULENTE: Câmara Municipal

públicas de importância para a comunidade.

CONSULTORES: Mário Lúcio dos Reis e Luana de Fátima
Borges

Faz parte do evento, que também se adquira bebidas
alcoólicas, porquanto é o regramento social que elas
sejam oferecidas aos convidados.

INTRÓITO
A Câmara Municipal, usando de seu direito a esta Consultoria Especializada, informa-nos que irá promover a
entrega de título de Cidadão Honorário e medalha de
Mérito Legislativo e para isso pede parecer da legalidade de contratação de serviço de buffet com fornecimento
de bebida alcoólica.
CONSIDERAÇÕES LEGAIS A Administração Pública deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do art.
37, caput, da Constituição da República.
Transcrevemos parte da Consulta nº 198.118 do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais, TCEMG, referente ao assunto
em epígrafe, a saber:
“CONSELHEIRO NILSON GONTIJO:
De mérito, toda despesa pública tem origem em lei ou
contrato.
A obrigação de pagamento precede o empenho, e resulta da lei ou contrato gerador de despesa.
A efetivação da despesa, no entanto, deve atender a três
requisitos que são: empenho, liquidação e pagamento.
O primado da lei é, pois, princípio formal de toda despesa pública.
A realização de despesa para aquisição de bebida alcoólica, vista de forma isolada, sem inseri-la numa determinada realidade, poderá parecer, à primeira vista,
ilegal, pois não há lei que a autorize expressamente, nem
dotação orçamentária que de forma direta e expressa a
ampare.
Entretanto, há momentos em que a sua aquisição se
torna importante numa situação fática, à consecução
de determinada finalidade, como por exemplo, na realização de uma recepção para homenagear autoridades
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A dotação orçamentária adequada seria, pois, “recepções, homenagens e festividades”.
Assim, respondo à Consulta, no sentido de que a aquisição de bebidas alcóolicas pela administração pública
poderá ser autorizada, desde que não seja um fim em si
mesma, mas que se destine a eventos que visem recepcionar e homenagear autoridades públicas, e que, o fim
último desses eventos, seja o interesse da comunidade”.
CONCLUSÃO E PARECER FINAL
Diante do exposto, somos de parecer que não há problemas na contratação de serviço de buffet com fornecimento de bebida alcoólica pelo Legislativo, visto que
se trata de evento de interesse público, desde que observados os princípios descritos no art. 37 da Carta Magna,
aplicados ao setor público.
Este é o nosso parecer, s. m. j.
Feitas estas observações, e me filiando ao entendimento esposado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, a despesa com utilização de bebidas alcóolica deverá ser analisada caso a caso com o fim de verificar se o
uso justifica o atendimento ao interesse público.
Nesse caminhar, divergindo do entendimento do Relator,
afasto a presente irregularidade por entender ser possível a realização de eventos com oferecimento de coquetel no âmbito do Ministério Público estando dentro dos
limites da razoabilidade que coadunam com os objetivos
e finalidades da instituição e em consonância com o Parecer Consulta nº 84/99, restando demonstrado o interesse público em atenção aos princípios basilares da Administração.
II.7 - LICITAÇÃO. Pagamento. Despesas indevidas com
bebidas alcoólicas (champanhe, coquetel com álcool,
cerveja e vinho). Infringência aos princípios da razoabiwww.tce.es.gov.br

lidade, legalidade, moralidade e interesse público. Item
3.6.2 da ITC 4419/17 e 2.13 do Voto – Responsáveis: Fernando Zardini Antônio.
Observou a equipe técnica que o MPES utilizou os serviços do buffet tipo 2 – com previsão de bebidas alcóolicas
e com iguarias de alto custo como camarão, salmão, filé mignon, carpaccio, badejo, no evento “III Encontro Estadual de Desenvolvimento Comunitário” infringindo os
princípios basilares da Administração.
Em relação à possibilidade de utilização de bebida alcóolica em eventos, já manifestei meu entendimento
no item anterior comungando com o posicionamento
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais acima
transcrito no sentido de que deve ser observada se a situação fática se coaduna com os princípios norteadores
da Administração.
A princípio, importante sinalizar que o Relator entendendo não ser possível a utilização de bebida alcóolica e
iguarias de “alto custo” pugna pela devolução total dos
valores pagos, deixando de levar em consideração o valor que seria pago caso não fosse utilizado este tipo de
serviços de buffet.
Como me manifestei no item anterior, a diferença por
pessoa entre o buffet nº 01 (sem previsão de bebida alcóolica e iguarias de “alto custo” e o buffet nº02, perfaz
o valor de R$ 6,25 (seis reais e vinte e cinco centavos), o
que por si só, já afastaria a possível devolução integral
dos serviços pagos.
Feitas estas breves considerações, passo a manifestar
acerca da viabilidade ou não de oferecimento de bebida
alcóolica no único evento referente a “III Encontro Estadual de Desenvolvimento Comunitário”.
Informa o responsável que o evento foi realizado na Praça do Papa, onde foram realizados incontáveis atendimentos aos cidadãos capixabas, nas mais diversas áreas,
promovendo cidadania aos beneficiados, sendo realizados 11.031 atendimentos.
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Em pesquisa na internet, pude constar que o MPES realiza o evento, estando intimamente ligado a sua atividade
institucional, conforme se verifica na matéria a seguir:
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES),
por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa Comunitária (Caco), realiza, nos dias 7, 8 e 9 de outubro, o
3° Encontro Estadual de Desenvolvimento Comunitário,
na Praça do Papa, em Vitória. O objetivo é promover o
progresso social e buscar a melhoria das condições de vida da população, por meio da afirmação e proteção de
direitos humanos e da cidadania.
O encontro busca reunir entidades e organismos que trabalham com o desenvolvimento comunitário no Estado,
além de proporcionar o debate das políticas públicas e
sociais. Neste ano, o destaque será o casamento comunitário de 181 casais, resultado de uma parceria entre o
MPES e Sindicato dos Notários e Registradores do Estado
do Espírito Santo (Sinoreg-ES). O enlace matrimonial será realizado em 9 de outubro.
O evento traz uma ampla programação e diversos serviços, desde o mutirão comunitário com os promotores
de Justiça, o atendimento na área de saúde, a emissão
de documentos, a orientação jurídica, palestras, corte de
cabelo e serviços de orientação sobre drogas.
O atendimento à população será feito nos dias 8 e 9, das
8h às 17h, e os estandes serão divididos nas áreas de
saúde e higiene, jurídico e social e emissão de documentos. O mutirão comunitário contará com promotores de
Justiça da área cível, criminal, família, infância e juventude, saúde e educação e da Ouvidoria.
Durante o encontro, os participantes terão a oportunidade de retirar as primeiras vias de documentos como
a Carteira de Identidade, CPF e Carteira de Trabalho. O
Grupo Especial de Trabalho Social (Getso) do MPES vai
oferecer aos cidadãos segundas vias de certidões de Nascimento, Casamento e Óbito, além de orientações nos
projetos “Reconhecimento de Paternidade - DNA” e “Paternidade Responsável”.
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A população terá acesso a diversos serviços na área da
saúde. Dentre eles os exames de glicose, triglicerídeos, colesterol capilar e tipagem sanguínea; avaliação e
orientação nutricional, que serão oferecidos pelo Centro
Universitário Vila Velha (UVV). A Associação Brasileira de
Asmáticos vai orientar a população sobre doenças respiratórias e realizar o teste do sopro durante o evento.
A realização de coleta de sangue e o cadastramento de
medula óssea serão oferecidos pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes).
O encontro contará com atividades culturais, como
shows, cinema, teatro e oficinas para as crianças. Dentre as atrações estará a Banda Júnior da Polícia Militar
que se apresentará para os visitantes do evento, e o Teatro da Polícia Federal que encenará uma peça sobre as
drogas. Em paralelo aos atendimentos, serão realizadas
palestras com temas de relevância para a comunidade.
Segundo a promotora de Justiça e dirigente do Caco,
Sandra Maria Ferreira de Souza, a função primordial do
MPES é mostrar o direito que o cidadão tem para o acesso a serviços básicos, como saúde e documentação, por
exemplo. “Durante a realização do evento, além dos serviços à disposição da comunidade, o MPES produzirá debates focando na busca de temas que interfiram positivamente nas ações do cidadão e na sociedade em que
ele vive. Dessa forma, podemos mudar o olhar do cidadão diante da comunidade e instruí-lo a exigir que o Estado cumpra o seu papel”, completou.
O 1º Encontro, que ocorreu em 2009, recebeu a visita de
cerca de 50 mil pessoas e realizou um total de 13.683
atendimentos diretos durante os três dias do evento. O
2° Encontro, que ocorreu em 2010, realizou aproximadamente 25.000 atendimentos.
Nesse contexto, dotado de interesse publico o evento realizado. Lado outro, em relação ao buffet com previsão
de bebida alcóolica, não visualizei no caso concreto que
seria esta uma das hipótese permissivas para tal fim, isto é, em comunhão com o pensamento acima esposado
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no sentido de que , em determinadas situações, em razão do regramento social pode ser oferecido bebida alcóolica. Explico.
O Evento pretendeu alcançar e conscientizar a população dos seus direitos básicos como cidadãos, com participação de órgãos do governo, evento este bastante louvável, contudo sem que demonstrasse uma necessidade
de homenagear e/ou trazer pessoa de renome para alcançar o objetivo, reconheço ser muito tênue a linha de
divisão nestes casos, assim, penso que não houve qualquer despropósito ou intenção de infringir os princípios
norteadores da Administração, motivo pelo qual relevo
esta impropriedade por entender não ter o condão de
macular as contas apresentadas.
II.8 - PESSOAL. Admissão de servidores em cargo efetivo sem a realização de concurso público. Item 3.9.1
da ITC 4419/17 e 2.16 do Voto – Responsável: Fernando
Zardini Antônio.
Constatou a equipe de auditoria que o MPES contratou
a empresa Elite Serviços Ltda, através do Pregão Presencial nº 001/2010 para a prestação de serviços auxiliares
administrativos, entretanto, restou constatado que os
serviços executados estariam previstos dentre das atribuições do cargo de provimento efetivo de “Agente de
Apoio Administrativo”.
Em defesa argumentou o Responsável que esta questão
foi objeto de manifestação do Conselho Nacional de Ministério Público (Procedimento de Controle Administrativo nº 0.00.000.0001795/2010-53) e mesmo ciente da
manutenção da terceirização irregular era uma questão
essencial sendo a paralisação muito mais prejudicial ao
interesse público.
Ao final, informou que se encontrava no exercício de
2013 – data da defesa – que se encontrava em fase final a realização de novo concurso público para servidores administrativos do MPES e tão logo a homologação e
posse dos aprovados o Contrato nº 017/2010 seria rescindido.
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O Nobre Relator acolheu a manifestação técnica mantendo a irregularidade, acrescento, porém que quanto
ao argumento do assunto tratado junto ao CNMP entende que o controle realizado pelo CNMP não afasta o controle externo exercido pelos Tribunais de Contas, mantendo na íntegra a irregularidade.
Pois bem, este assunto já tema debatido nesta Corte de Contas nos autos dos Processos TC 1893/2011 e
TC 4233/2008, onde firmou o posicionamento de que a
substituição gradativa dos serviços terceirizados seria o
caminho razoável a ser seguido, recomendando na ocasião do julgamento, que a PGJ se abstenha de efetuar
contratação de empresas para prestação de serviços administrativos de natureza contínua, promovendo-se concurso público para preenchimento dos cargos, sob pena
de, em caso de descumprimento da recomendação, tais
contratações serem consideradas irregulares nos exercícios futuros.
Quanto à matéria abordada assim se manifestou a equipe de auditoria que foi acolhido por este Plenário, gerando o Acórdão TC 545/2009 nos autos do TC 4233/2008:
“Observamos que quatro contratos foram celebrados
com a empresa Elite Serviços Ltda. para fornecimento de
mão-de-obra e serviços (008/2004, 004/2005, 090/2007
e 084/2008), contratos estes suficientes para gerar despesa considerável aos cofres públicos.
No entanto, no período em que estes foram celebrados,
em função da necessidade, bem como pela real inexistência de servidores administrativos efetivos advindos
de concurso público, tornaram-se essas contratações, a
princípio, imprescindíveis, já que somente em
março/2008 foi homologado o primeiro concurso de servidores do MP/ES para o preenchimento de 129 (cento e
vinte e nove) vagas.
Percebemos nas justificativas acostadas, a presença da
boa-fé dos respectivos gestores, já que foram nomeados
10 (dez) candidatos aprovados na gestão anterior e mais
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118 (cento e dezoito) candidatos pela atual Administração, bem como, no mês de março/2009, mais 37 (trinta e sete) candidatos aprovados para o cargo efetivo de
agente de apoio/função Administrativo, do Quadro de
cargos administrativos do MP /ES, conforme ato publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em 10
de março de 2009.
No mais, conforme explicado pelos Ilustres Procuradores, a referida despesa integra o Orçamento do Ministério Público para o exercício financeiro de 2009, aprovado
na Lei Orçamentária Anual n° 9111/2009, publicada em
16/01/2009, no DOE, em que consta a
atividade 03.091.0597.00500000 - pagamento de pessoal decorrente de provimento por meio de concurso público, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), tendo também sido publicada a Portaria n.º 263 de
19/01/2009, aprovando o quadro de detalhamento de
despesa do Ministério Público para o exercício financeiro
de 2009, nos termos da LOA n° 9111/2009.
Logo, do que se observa, ocorreu na verdade a supressão
paulatina das vagas, evitando a paralisação dos serviços. A substituição gradativa de parte dos serviços terceirizados com o preenchimento dos cargos efetivos é um
caminho natural e razoável a ser perquirido.
E, conforme expressamente garantido pelos ordenadores de despesas em suas peças justificantes, no decorrer
de 2009, realizarão novas nomeações até a completa investidura de servidores efetivos para assunção de atividade-fim da Administração.
Responsabilizam-se em dar continuidade à nomeação
dos candidatos aprovados no concurso público, suprimindo as vagas anteriormente ocupadas por funcionários terceirizados mediante a rescisão dos contratos ainda em vigor nesta Instituição e que tenham como objeto
à consecução de atividade-fim.
Acórdão TC 85/2012 – TC 1893/2011:
“ Recomendação:
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.Que a Procuradoria-Geral de Justiça se abstenha de efetuar a contratação de empresas para prestação de serviços administrativos de natureza contínua e observe o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição da República
Federativa do Brasil, promovendo concurso público para
preenchimento dos cargos, sob pena de, em caso de descumprimento da recomendação, tais contratações serem
consideradas irregulares nos próximos exercícios”.
Cumpre ainda destacar que é fato notório que o MPES
promoveu concurso público sendo nomeados aprovados.
Feitas estas observações, mantenho o posicionamento
adotada por esta Casa quando da manifestação dos autos TC 1893/2011 e TC 4233/2008, sendo razoável manter o mesmo tratamento em razão do exercício ora analisado referente às contas de 2011. Nesse compasso divirjo do Relator.
II.9 - PESSOAL. Nomeação e posse de servidor descumprindo legislação pertinente. Item 3.9.2 da ITC 4419/17
e 2.17 do Voto – Responsável: Fernando Zardini Antônio.
Analisando a Portaria nº 35/2011, a unidade técnica
constatou que foi nomeada a Sra. Michele Daros Coelho,
em 10/01/2011 tomando posse em 20/04/2011, contrariando a LC 46/94 em razão do disposto no artigo 2º da
citada Portaria que não seria concedida prorrogação de
prazo para a posse ficando submetido ao prazo constante da LC 46/94.
Em argumento trouxe o responsável que a prorrogação
não foi discricionária e sim ato vinculado na forma do §7º
do art. 16 da LC 46/94, informando que foi feito o Registro pelo Plenário deste Tribunal conforme Decisão TC
1571/2013 datado de 04/04/2013.
Pois bem, em pesquisa junto ao e-tcees o processo de
admissão da Sra. Michele Daros Coelho – TC 3825/2012,
embora não conste a decisão ali inserida, a Instrução Técnica Conclusiva nº 6628/2012 e a Manifestação do Ministério Público de Contas nº 503/2013 opinam pelo Registro.
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Não obstante, visualizo que conforme Ata nº 20/2013 –
fl. 21, consta a decisão de Registro.
Processo: TC-3825/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): MICHELE DAROS
COELHO - Decisão: Registro.
Nesse passo, a matéria ora tratada já foi objeto de apreciação por esta Corte de Contas, resultando na legalidade do registro do ato.
Assim, divirjo do Relator para afastar a irregularidade.
II.10 - PESSOAL. Nomeação de servidores sem obedecer
à ordem de classificação do concurso. Item 3.9.3 da ITC
4419/17 e 2.18 do Voto – Responsável: Fernando Zardini Antônio.
Analisando o Edital nº 01/2007 referente ao Concurso
Público, com vistas ao preenchimento de 32 vagas para
o cargo de Agente de Apoio Administrativo para atender
a sede do MPES, na capital, observou que havia previsão
no item 15.7 de formação de cadastro reserva para os
candidatos aprovados no concurso, durante sua validade, sendo posteriormente prorrogado por igual período.
Informa a unidade técnica que o MPES, atendendo determinação do Conselho Nacional do Ministério Público,
editou a Resolução nº 12/2010 transferiu 80 (oitenta) vagas do cargo do concurso de Agente de Apoio/Função
Administrativo para atender às promotorias localizadas
nos diversos Municípios do Estado.
Diante de tal fato, utilizando os candidatos aprovados
no Edital nº 01/2007 iniciou o processo de provimento
do cargo por Cadastro de Reserva – Procare por meio
de Edital nº 002/2011, com previsão para preenchimento de 59 (cinquenta e nove) vagas.
Contudo, visualizou a equipe de auditoria que os critérios de preenchimento do cargo de Agente de Apoio/
Função Administrativo seriam regidos pelo Edital nº
001/2011, estabelecendo novas regras para inscrição,
seleção e classificação dos interessados, prevendo, incluDiário Oficial de Contas

sive, renúncia à vaga original do concurso.
Em auditagem, observou os técnicos deste Tribunal que
a alteração dos critérios de preenchimento resultou em
prejuízos aos aprovados, à medida que se constatou diversas inversões na ordem de chamada de aprovados.
Pois bem, ao compulsar os autos observei que foram nomeados os candidatos aprovados no Concurso Público
por meio de Cadastro Reserva onde o Registro de pessoal, por força do artigo 71, inciso IV da Constituição Estadual e, na forma prevista no artigo 1º, inciso V da Lei
Complementar nº. 621/2012 serão analisados por este
Tribunal de Contas.
Nesse contexto, em pesquisa no e-tcees observei que na
sessão ordinária do dia 12 de dezembro de 2013, os processos relativos ao registro dos candidatos nomeados
pro meio de Cadastro Reserva estão suspensos, aguardando o julgamento do TC 2756/2012 – apenso aos presentes autos, para posterior deliberação do Tribunal,
consoante me permito a transcrever o resultado dos votos proferidos pela Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas:
-AUDITORA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: TC-3726/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): SILVANA FERNANDESRONCETTI - Decisão: Sobrestar o feito na origem, até
o julgamento do mérito do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3727/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): MARIA VIRGINIA
BONATTO SEIDEL - Decisão: Sobrestar o feito na origem,
até o julgamento do mérito do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3728/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): MARCELY SANTOS
MONJARDIM - Decisão: Sobrestar o feito na origem, até
o julgamento do mérito do processo TC-2756/2012.
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Processo: TC-3729/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): RONIELEN BRANDAO MARIANO PERIM - Decisão: Sobrestar o feito na
origem, até o julgamento do mérito do processo TC2756/2012.
Processo: TC-3730/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): REJANE FIGUEIREDO DA FONSECA - Decisão: Sobrestar o feito na origem,
até o julgamento do mérito do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3731/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): ARILAINE DA SILVA
GAVE - Decisão: Sobrestar o feito na origem, até o julgamento do mérito do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3732/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): DANIELLE STRELOW - Decisão: Sobrestar o feito na origem, até o julgamento do mérito do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3733/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): NEILA CESAR NOGUEIRA TEIXEIRA - Decisão: Sobrestar o feito na origem,
até o julgamento do mérito do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3737/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): LILIAN PINTO GAIGHER - Decisão: Sobrestar o feito na origem, até o julgamento do mérito do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3738/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): DEBORA MORAIS
DUMER NEVES - Decisão: Sobrestar o feito na origem,
até o julgamento do mérito do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3739/2012 - Procedência: MINISTERIO PUQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): JAILSA VARGAS
NASCIMENTO TAVOLARO - Decisão: Sobrestar o feito
na origem, até o julgamento do mérito do processo TC2756/2012.

Processo: TC-3754/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): RAQUEL DA ROSA
COSTA SOUZA - Decisão: Sobrestar o feito na origem, até
o julgamento do mérito do processo TC-2756/2012.

Processo: TC-3741/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): ILDETH RIBEIRO
PEREIRA - Decisão: Sobrestar o feito na origem, até o julgamento do mérito do processo TC-2756/2012.

Processo: TC-3756/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): RENATO VELLO CORREA NOGUEIRA - Decisão: Sobrestar o feito na origem,
até o julgamento do mérito do processo TC-2756/2012.

Processo: TC-3744/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): DAYSE CORTEZ DE
OLIVEIRA - Decisão: Sobrestar o feito na origem, até o
julgamento do mérito do processo TC-2756/2012.

Processo: TC-3759/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): ARILDA MARA
FERREIRA ROCHA - Decisão: Sobrestar o feito na origem,
até o julgamento do mérito do processo TC-2756/2012.

Processo: TC-3745/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): KATIUSKA JEOVANY PILLO XAVIER SUETH - Decisão: Sobrestar o feito
na origem, até o julgamento do mérito do processo TC2756/2012.

Processo: TC-3760/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): MARCELINA MARIA SCHULTHAIS LODI - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.

Processo: TC-3746/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): DANUBIA SANTANA BERMOND - Decisão: Sobrestar o feito na origem, até
o julgamento do mérito do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3751/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): GUILHERMINO
AUGUSTO ALVES NETTO - Decisão: Sobrestar o feito na
origem, até o julgamento do mérito do processo TC2756/2012.
Processo: TC-3753/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): SIMONE MARA DEORCE PAGANINI - Decisão: Sobrestar o feito na origem,
até o julgamento do mérito do processo TC-2756/2012.
Diário Oficial de Contas

Processo: TC-3763/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): NELSON MONTEIRO DO ESPIRITO SANTO NETO - Decisão: Sobrestar o feito
na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3764/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): FABIO ROBERTO
OLIVEIRA DE MORAES - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3765/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): ELIANE DAS NEVES
- Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento
do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3769/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADwww.tce.es.gov.br

MISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): LIANA MENEGUELLI RODRIGUES - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3805/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): CRISTIANE BLOISE
HYGINO TEIXEIRA - Decisão: Sobrestar o feito na origem
até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3806/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): EDAELES APARECIDA LOPES MOREIRA TRISTAO - Decisão: Sobrestar o feito
na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3807/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): MARIA TEREZA C.
DE CARVALHO DOS SANTOS - Decisão: Sobrestar o feito
na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3808/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): JULYANA ZANONI Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do
processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3811/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): KARLA RODRIGUES
BALBI FURTADO NETTO - Decisão: Sobrestar o feito na
origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3812/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): ANDERSON DUTRA TEBALDI - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o
julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3821/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): CLAUDIA MARCIA
BERMUDES PERMUY - Decisão: Sobrestar o feito na oriQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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gem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3824/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): VIRGILYA REGISFANNE CORREA LEMOS - Decisão: Sobrestar o feito na
origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3827/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): AMANDA CUNHA
CIDADE HEIZER - Decisão: Sobrestar o feito na origem até
o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3831/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): FLAVIA LIMA MARQUES - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3833/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): PRISCILA MARIA
GOMES DA FONSECA - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3835/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): GIOVANI SIMONASSI NUNES - Decisão: Sobrestar o feito na origem até
o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3837/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): MICHELLI MOZELLA OLIVEIRA NUNES - Decisão: Sobrestar o feito na
origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3840/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): BRUNO MALACARNE SANT’ANA - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o
julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3843/2012 - Procedência: MINISTERIO PUDiário Oficial de Contas

BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): VINICIUS ABREU
SILVA - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3845/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): ANTONIO AUGUSTO BANHOS VIDIGAL - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3849/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): EMANUELLY
KARLLY DE ARAUJO SIMOES - Decisão: Sobrestar o feito
na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3850/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): DINEY PEREIRA DE
CALAIS FONSECA - Decisão: Sobrestar o feito na origem
até o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3855/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): ERIKA PATRICIA DE
ASSUNCAO - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o
julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3856/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): CRISTINA LINO
VENTORIM - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o
julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3857/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): SERGIO LUIS FREITAS DE OLIVEIRA - Decisão: Sobrestar o feito na origem
até o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3861/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): JUAN CARLO DE
www.tce.es.gov.br

SOUZA PINTO - Decisão: Sobrestar o feito na origem até
o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3862/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): KIRLENE VICENTINI
CAMPO DALL’ORTO MENDES - Decisão: Sobrestar o feito
na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3863/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): FERNANDO AUGUSTO MOREIRA TAVARES - Decisão: Sobrestar o feito
na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3894/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): FABIO MAGNO
SPADETO - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3895/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): VANDERLEI CRISTO
MENDONCA - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o
julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3896/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): ALINE LIRIO MACIEL - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3897/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): THALITA NASCIMENTO SECCHIM - Decisão: Sobrestar o feito na origem
até o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3898/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): BIANCA DA SILVA
PISSARRA - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Processo: TC-3906/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): LEANO DE SOUZA
VARGAS - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3907/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): MAXWELL LARGURA GINELI - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o
julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3908/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): CRISTINE LEONOR
PEREIRA GRIFFO - Decisão: Sobrestar o feito na origem
até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3909/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): PATRICIA CAMPANHARO LORENCINI - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3910/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): CLAUDIA DE CASSIA DUARTE MACEDO BUZIM - Decisão: Sobrestar o feito
na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3911/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): HERIKA MIRANDA
DOS SANTOS TELES - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3912/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): ANDRESSA BARCELLOS PASTORE - Decisão: Sobrestar o feito na origem
até o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3913/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADDiário Oficial de Contas

MISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): DAVID DA SILVA
NUNES - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3914/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): ROBERTO COUTINHO BARROS - Decisão: Sobrestar o feito na origem até
o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3916/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): ANDERSON PATUZZO - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3917/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): ADMIR DE SOUZA
MOULAZ - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3920/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): GIACONELIO CECILIO DE ALMEIDA DEMUNER - Decisão: Sobrestar o feito
na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3921/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): DEBORA CAETANO
- Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento
do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3922/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): ADRIANA LANZA
BRANDAO - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o
julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3923/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): MARIANA GALVAO
BARRETO LEONEL - Decisão: Sobrestar o feito na origem
www.tce.es.gov.br

até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3924/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): LUCIANO FERREIRA MARTINS - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o
julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3930/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): FABIANA BRAVIN Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do
processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3932/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): MARCOS ANTONIO MOURA DE BARROS - Decisão: Sobrestar o feito na
origem até o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3936/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): GABRIEL LUIZ
BIANCHI - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3937/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): MARCO ANTONIO
DOS SANTOS BASILIO - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3938/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): LAURENY DOS
SANTOS SOUZA - Decisão: Sobrestar o feito na origem
até o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3939/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): GISLANE RIBEIRO
CAVATI - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3940/2012 - Procedência: MINISTERIO PUQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): MARCELO CASER Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do
processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3947/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): CRISTIANE MENEGATTI - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3948/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): STELLA DO ESPIRITO SANTO - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o
julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3950/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): JACKSON SUDRE
JANUARIO - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o
julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3951/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): MICHELLE FERNANDES BRAGANCA - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3952/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): TATIANE AURORA
DE MOURA PUCK - Decisão: Sobrestar o feito na origem
até o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3953/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): VANESSA DA SILVA
BIANCHI - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3960/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): MARCOS GUIDiário Oficial de Contas

LHERME BAPTISTA JUNIOR - Decisão: Sobrestar o feito
na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3961/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): ITALO BRASIL WAYTT - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3962/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): LUCILENE LIMA
BARBOSA - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o
julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3963/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): EDUARDO AGUIAR
DE SOUZA - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o
julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3964/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): EUCLESIO LEANDRO DE SOUZA - Decisão: Sobrestar o feito na origem
até o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3965/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): ROGERIA MARIA
RIBEIRO LIRA - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o
julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3966/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): ADRIANA CUNHA
DE MATTOS CHIAPPETTA - Decisão: Sobrestar o feito na
origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3968/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): MARCELA FORNACIARI FAVARATO - Decisão: Sobrestar o feito na origem
até o julgamento do processo TC- 2756/2012.
www.tce.es.gov.br

Processo: TC-3969/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): CARLOS AUGUSTO
LOPES - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3973/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): DONATILA LIMA
NAVA MARTINS - Decisão: Sobrestar o feito na origem
até o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3974/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): THIAGO SANTOS
RUEL - Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-3975/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): MARCIA MARIA
NUNES DE LIMA - Decisão: Sobrestar o feito na origem
até o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3977/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): CLEUNICE ZUCOLOTTO SCOTTA - Decisão: Sobrestar o feito na origem até
o julgamento do processo TC- 2756/2012.
Processo: TC-3978/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): FABIANA WERNER
- Decisão: Sobrestar o feito na origem até o julgamento
do processo TC-2756/2012.
Processo: TC-7550/2013 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: ATOS
PESSOAL REGISTRO - ADMISSÃO - Interessado(s): PAULA CONCEICAO DE OLIVEIRA - Decisão: Sobrestar o feito
na origem até o julgamento do processo TC-2756/2012.
Diante desta constatação, penso que devemos ter ciência de que a decisão de mérito nos presentes autos reQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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percutirá diretamente aos candidatos acima mencionados, o que entendo, por si só, estar presente o interesse jurídico.

que este Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.

Nesse pensamento, importante ressaltar que, no caso
presente entendo ser necessária ser dada a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, observando a estreita relação com o princípio da não surpresa que significa dizer que o julgador não pode surpreender as partes com uma decisão sobre um tema que não havia sido
discutido, isto é, deve as partes serem intimadas antes.

Conselheiro

Nos termos mencionados por Nelson Nery Júnior, a proibição de haver a decisão surpresa no processo, decorrência da garantia instituída pelo princípio constitucional do contraditório, enseja ao juiz o poder-dever de ouvir as partes sobre todos os pontos do processo, incluídos
os que possivelmente poderão ser decididos por ele seja a requerimento da parte ou do interessado ex officio.
Não obstante, também verifico que, consoante informação nos autos, a contratação do pessoal que compôs o
quadro reserva foi com base na Resolução nº 12/2010
que por determinação do CNMP foi elaborado o projeto de substituição do quadro de pessoal terceirizado por
servidor efetivo, sendo transferidas 80 (oitenta) vagas do
cargo de Agente de Apoio/Função Administrativas paras
as Promotorias de Justiça.
Nesse passo, necessário verificar a Lei Orgânica do Ministério Público do Espírito Santo no sentido de verificar
a matriz de responsabilização em relação a competência
de elaboração de Resolução, como também, os possíveis
agentes que contribuíram para a sua elaboração.
Por estas razões, entendo prejudicada a análise nestes
autos, tornando imperioso que seja a matéria analisada
em autos apartados, inclusive com chamamento dos servidores que se encontrem na situação em epígrafe.
III - CONCLUSÃO:
Ante o exposto, com vênias ao eminente Relator divergindo do entendimento exarado VOTO no sentido de
Diário Oficial de Contas

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

dica – Aceco TI S.A;
1.5. AFASTAR a irregularidade em relação a pessoa jurídica – Centro de Treinamento Empresarial Ltda – CTE;
1.6. AFASTAR a irregularidade em relação a Sra. Teresa
Cristina Janes Carneiro – Contratada

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas, em:
1.1. ACOLHER as razões de justificativas dos senhores de
Fernando Zardini Antônio; José Marçal de Ataíde Assi;
Rúbia Rezende de Figueiredo; Larissa Coelho Lofego Alt;
Marcelo Feu Rosa Kroeff de Souza; Wagner José Giuriatto; Romero Leite; Dinalto de Souza Barros Jr.; André Ricardo Coser; Gabriela Gava Freitas; Jayne Matos Cardoso; Sérgio Abreu Costa; Osamu Francisco Takahata; Leonardo Pimenta Facin; Sueli Penha da Silva Leite; CTE Centro de Treinamento Empresarial Ltda. Representante: Marcelo Galvão Guerra; Aceco TI Ltda. Representante: João Lucio dos Reis Filho e Teresa Cristina Janes Carneiro.
1.2. JULGAR REGULARES COM RESSALVAS nos moldes
do artigo 84, II da LC 621/2012 as contas ora analisadas
dando quitação na forma do artigo 86 do mesmo diploma legal aos senhores Fernando Zardini Antônio; José
Marçal de Ataíde Assi; Rúbia Rezende de Figueiredo; Larissa Coelho Lofego Alt; Romero Leite; André Ricardo Coser; Gabriela Gava Freitas;
1.3. JULGAR REGULARES nos moldes do artigo 84, I da
LC 621/2012 as contas ora analisadas dando quitação
na forma do artigo 85 do mesmo diploma legal aos senhores Sérgio Abreu da Costa; Sueli Penha da Silva Leite;
Osamu Francisco Takahata; Wagner José Giuriatto; Marcelo Feu Rosa Kroeff de Souza; Dinalto de Souza Barros
Jr.; Leonardo Pimenta Facin; Sueli Penha da Silva Leite e
Jayne Matos Cardoso;
1.4. AFASTAR a irregularidade em relação à pessoa juríwww.tce.es.gov.br

1.7. FORMAR AUTOS APARTADOS para apurar em processo de fiscalização o item referente a: “PESSOAL. Nomeação de servidores sem obedecer à ordem de classificação do concurso (Item 3.9.3 da ITC 4419/17) na forma do presente voto;
1.8. REMETER os presentes autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, nos termos do art.
62, parágrafo único da LC 621/2012;
1.9. DAR ciência aos interessados;
1.10. Diante destas constatações e adotando o critério
da razoabilidade em meus julgamentos, verifico que as
irregularidades apontadas não ensejam grave violação a
norma jurídica, capazes de imputar responsabilidades,
sendo passível de recomendação à atual gestão, caso já
não seja essa conduta atualmente adotada, e que:
1.10.1 Faça anexar aos autos de pagamento, as notas fiscais devidamente atestadas pelo fiscal designado, acompanhadas de relatórios de prestação de serviços das contratadas, de cada local de prestação (comarcas), no qual
deverá constar a descrição do bem patrimonial (marca,
potência, modelo/série), número patrimonial, local de
Inspeção, verificações, devidamente assinada por cada fiscal, ou outros documentos, para fins de comprovação da plena execução dos serviços na forma disposta
no contrato, em atendimento aos arts. 62 e 63, § 2º, incisos I, II e III, da Lei 4.320/64 c/c art. 66 da Lei 8.666/93;
1.10.2 Abstenha-se de realizar contratações de treinamentos e cursos em regime de preço global, abrangendo
objetos e/ou itens distintos nos quais se comprovem viabilidade de separá-los, em razão da existência no mercado de segmentos de atividades, ofertados de forma competitiva dentre os vários prestadores existentes ou que
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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passe a exigir dos proponentes, apresentação por item e
respectivos valores de forma pormenorizada, de forma
a possibilitar aferir se os valores propostos estão condizentes com os praticados no mercado e pela Administração pública, em atendimento ao disposto no § 1º do art.
23 da Lei 8.666/93, em razão da natureza divisível do objeto contratado, em observância aos princípios da isonomia, da competitividade e da vantajosidade para a Administração;
1.10.3 Abstenha-se de autorizar locações de imóveis que
concorram para elevar os gastos públicos com manutenção de áreas, como de piscina e churrasqueiras em atendimento aos princípios da economicidade e da razoabilidade e do interesse público;
1.10.4 Quando da realização de licitações na modalidade
convite faça comprovar nos autos o envio do instrumento convocatório a no mínimo 3 (três) convidados, sendo-lhe facultado a publicação do aviso em Diário Oficial
e/ou jornal de circulação, como medida complementar,
com vistas a assegurar maior competitividade do certame;
1.10.5 Sempre que possível, seja promovida pesquisa de
mercado utilizando-se dos parâmetros de orçamentos
de fornecedores; da referência de preços obtida a partir dos contratos anteriores do próprio órgão; de contratos de outros órgãos; de atas de registro de preços; de
preços consignados nos sistemas de pagamentos; de valores divulgados em publicações técnicas especializadas
e, quaisquer outras fontes capazes de retratar o valor de
mercado da contratação, podendo, inclusive, utilizar preços de contratações realizadas por corporações privadas
em condições idênticas ou semelhantes àquelas da Administração Pública;
1.10.6 Seja anexada junto aos processos de pagamento
de prestação de serviços, a comprovação da regularidade previdenciária e trabalhista das empresas contratadas, por assim exigir a lei;
1.10.7 Nas situações futuras de contratação por inexigiDiário Oficial de Contas

bilidade de licitação com fundamento no artigo 25, II da
Lei 8.666/93, demonstre de forma clara e inequívoca a
conjugação dos três requisitos, há saber: ser um dos serviços arrolados no art. 13 da mesma lei, além de possuir
características que o torne singular- ante as características peculiares das necessidades da Administração, aliada
à condição de notória especialização do prestador;
1.10.8 Nos próximos editais de licitação, passe a exigir,
somente na fase de contratação, a comprovação de existência de rede de estabelecimentos credenciados, conferindo prazo razoável entre a adjudicação e a assinatura do contrato para que a licitante vencedora promova
o credenciamento dos estabelecimentos na quantidade,
ramo de atividade e localização exigidos no instrumento convocatório;
1.10.9 Faça constar previamente e de forma clara e inequívoca a devida motivação nos procedimentos para as
aquisições e serviços a serem contratados.
1.11 Após o trânsito em Julgado, arquive-se.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido parcialmente o relator Sérgio Manoel Nader Borges, que manteve seu voto, pela irregularidade com ressarcimento e multa para
Fernando Zardini Antônio, Rúbia Rezende de Figueiredo
e Larissa Coelho Lofego Alt.
3. Data da Sessão: 06/02/2018 - 2ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(em substituição - Relator) e Marco Antonio da Silva (em
substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 24/04/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 062/2018 – PLENÁRIO

PROCESSO TC: 1665/2015 (APENSO: TC-4014/2009)
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Anchieta
ASSUNTO: Recurso de Reconsideração
RECORRENTE: Edival José Petri
INTERESSADO: Oreniva Magnago Petri
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUSBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO interposto
pelo senhor EDIVAL JOSÉ PETRI, ex-prefeito municipal de
Anchieta, contra o Acórdão n. 738/2014 – Plenário, proferido nos autos do processo TC n. 4014/2009, que cuida
de Auditoria, referente ao exercício de 2008, convertida
em Tomada de Contas Especial.
No Acórdão, o colegiado acolheu o Voto Vista do Conselheiro Rodrigo Chamoun, julgando IRREGULARES as
Contas, com ressarcimento de 41.473,53 VRTE e multa
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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de 5.000,00 VRTE, em razão da irregularidade intitulada
“Ausência de motivação suficiente para realização de
benfeitoria em imóvel particular”.
Segue a transcrição do Dispositivo do Acórdão:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4019/2009, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de setembro de dois mil e
quatorze:
1. À unanimidade, nos termos do voto do Conselheiro
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, converter o
presente processo em Tomada de Contas Especial, nos
termos do caput do artigo 115 da Lei Complementar nº
621/2021, tendo em vista a configuração de irregularidade que resultou em dano ao erário;
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, julgar irregulares as contas do Sr. Edival Petri, Prefeito do Município
de Anchieta no período auditado, tendo em vista a irregularidade de ausência de motivação suficiente para realização de benfeitoria em imóvel particular (item 5 da
ITC 970/2012), condenando-o ao ressarcimento de R$
75.121,01 (setenta e cinco mil, cento e vinte e um reais e
um centavo), equivalentes a 41.473,53 VRTE’s;

dos; - Observe o art. 56 da Lei 8.666/93, especialmente
em relação ao prazo de validade do seguro garantia, que
deve coincidir, no mínimo, com o prazo de execução do
contrato; - Observe as regras estipuladas no art. 26 da
Lei 8.666/93, especialmente a ratificação e publicação
na imprensa oficial nos casos de dispensa e inexigibilidade; - Observe sempre as fases da liquidação da despesa,
em especial quanto ao pagamento por serviços efetivamente prestados e atestados, de acordo com o art. 63, §
2°, inciso III, da Lei 4.320/1964;
5. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a
partir da publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da
multa aplicada, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Parcialmente vencido o Relator, Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, e o Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, que votaram pela imputação de ressarcimento equivalente a 146.895,05 VRTE’s, considerando
como irregularidade a liquidação irregular de despesa,
decorrente da ausência de documentação comprobatória da efetiva realização do show artístico.”
Na petição inicial do recurso (f. 1/341), o responsável invocou a prescrição da pretensão punitiva, requerendo a
exclusão da multa.

3. Por maioria, nos termos do voto-vista do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, aplicar multa
ao responsável no montante de 5.000 VRTE’s, dosada na
forma dos artigos 62 e 96, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93 e artigo 166, inciso I, da Resolução TC-182/2012, por se tratar de pretensão punitiva a
ser esta a legislação vigente à época dos fatos;

Argumentou que a reforma do Estádio, pertencente ao
Anchieta Futebol Clube, foi proporcional e necessária à
implantação do Programa Anchieta Rumo ao Futuro, limitando-se à adaptação ao uso pretendido pelo Município e à conservação das instalações.

4. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de
Anchieta que: - Cumpra fielmente as regras do Edital e
dos Contratos, na forma do 41 da Lei 8.666/93, em especial observe a regularidade fiscal das empresas contratadas, no momento do pagamento pelos serviços presta-

Trouxe comprovantes da execução do projeto esporti-
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Questionou a existência de dano ao erário, uma vez que
o desconto obtido no aluguel (R$ 82.227,36), comparado
ao preço de mercado, teria compensado a despesa com
as benfeitorias realizadas no clube (R$ 75.121,01).
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vo, correspondentes à cartilha e às inscrições de alunos,
reforçando que as atividades ocorreram durante toda a
sua gestão.
Alegou, ainda, que outros agentes participaram dos atos
tidos por irregulares, como o então Secretário de Infraestrutura, os membros da Comissão Permanente de Licitação e a pessoa jurídica Anchieta Futebol Clube, mas
não foram chamados aos autos. Diante da ausência de
matriz identificando os envolvidos, pleiteou o afastamento de sua responsabilidade, segundo a posição adotada pelo Tribunal em situações semelhantes.
Nos termos da Decisão n. 4556/2015 (f. 354), o Plenário conheceu do recurso e determinou a instrução dos
autos.
A Secex-Recursos elaborou a Instrução Técnica de Recurso n. 31/2017 (f. 356/366), afastando a prescrição e
mantendo a irregularidade. No entanto, reconheceu a
extinção da punibilidade do recorrente, em função do
falecimento, ocorrido em 23 de setembro de 2015. Propôs o NÃO PROVIMENTO da impugnação, sendo acompanhada pelo Parquet de Contas (f. 370).
Encampando o Voto do Relator, Conselheiro Substituto
Marco Antônio da Silva, o colegiado proferiu a Decisão
n. 2133/2017 (f. 382/389), no sentido de não acolher a
prescrição, considerar prejudicada a multa pecuniária
e, antes da análise do mérito, notificar o espólio e oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis de Anchieta e à
Vara de Órfãos e Sucessões, acerca da existência de bens
e de inventário.
Segue a transcrição do Dispositivo:
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC1665/2015-8, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, em sua 12ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e cinco de abril de dois mil e
dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
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1) Não acolher a prescrição da pretensão punitiva desta
Corte de Contas, suscitada pelo responsável, pois o prazo prescricional foi interrompido no momento da citação válida e no momento da interposição do recurso, nos
termos do art. 71, § 4º, incisos I e II, da LC nº 621/2012.
2) Extinguir a punibilidade do Sr. Edival José Petri, por
ser esta de caráter personalíssimo, em consonância
com o princípio da pessoalidade da pena, nos termos do
artigo 5º, XLV, da Constituição Federal, tendo em vista
a comprovação do óbito do agente responsável, restando prejudicada a multa pecuniária aplicada no Acórdão
TC-738/2014, constante do Processo TC-4014/2009, vindo o mesmo a ser retificado com a exclusão da multa cominada.
3) Oficiar:
a. Ao Cartório de Registro de Imóveis do Município de
Anchieta, para que informe, no prazo de 30 (trinta) dias,
se há bens em nome do Sr. Edival José Petri, a serem ou
que foram objeto de inventário, na forma de Escritura
Pública, nos termos da Lei nº 11.441/2007, em havendo,
encaminhe-se cópia integral para juntada aos presentes
autos;
b. Ao juiz da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de
Anchieta, solicitando que informe, no prazo de 30 (trinta) dias, se há inventário aberto em razão do falecimento
do Sr. Edival José Petri, em havendo, encaminhe-se cópia integral para juntada aos presentes autos.
4) Notificar do teor desta decisão, no sentido de que seja INCLUÍDO como responsável o respectivo espólio ou,
caso tenha havido a partilha, os herdeiros do Sr. Edival
José Petri, até o limite do quinhão que lhes tenha sido
transferido, para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem suas razões acerca da imputação de
ressarcimento pretendida.
Sala das Sessões, 25 de abril de 2017.”
O Cartório de Registro de Imóveis de Anchieta encaminhou as certidões das propriedades em nome do resDiário Oficial de Contas

ponsável e a Vara de Órfãos e Sucessões enviou a cópia
do inventário (f. 418/421, 428/434).
Por sua vez, a senhora ORENIVA MAGNAGO PETRI, inventariante e viúva do recorrente, apresentou a petição
de f. 400/415, requerendo a sucessão processual e a extinção da punibilidade quanto à multa.
Ratificou as razões recursais e enfrentou os argumentos
constantes da Instrução Técnica de Recurso n. 31/2017,
reforçando que os demais responsáveis não foram chamados aos autos, que o interesse público nas obras seria inquestionável e que o correspondente gasto teria sido compensado pela redução do aluguel, conforme Declaração emitida pelo então presidente do Clube (f. 415).
Na sequência, a Secex-Recursos emitiu a Instrução Técnica de Recurso n. 282/2017 (f. 439/451), sugerindo a inclusão da herdeira, na forma do art. 687 e seguintes, do
Código de Processo Civil, mas considerando incabível a
análise do mérito da nova petição, na fase em que os autos se encontravam.
O Ministério Público de Contas, no Parecer da lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhou a área técnica (f. 454).
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Observo que a Decisão n. 2133/2017 já decretou a extinção da punibilidade em relação à multa.
Quanto à ausência da matriz de responsabilidade, assiste razão ao recorrente, uma vez que outros agentes deveriam ter sido chamados aos autos, em especial, o Anchieta Futebol Clube, beneficiado com a reforma do estádio.
Reforço que, em razão do decurso do tempo, faltaria justa causa para a persecução dos responsáveis, o que provocaria ônus excessivo às partes, uma vez que os fatos
ocorreram no exercício de 2008.
Em casos semelhantes, esta Corte já decidiu por não reabrir a instrução processual, extinguindo o feito sem a resolução do mérito.
www.tce.es.gov.br

Acompanhando os precedentes desta Casa e em respeito às garantias constitucionais da ampla defesa e da duração razoável do processo, divirjo da posição do corpo
técnico e do Ministério Público de Contas, ressaltando
que a indicação dos responsáveis, a individualização de
suas condutas e a demonstração do nexo causal constituem pressupostos de desenvolvimento processual, cuja
ausência impede a apreciação do mérito.
Pelo exposto, com fundamento no art. 142, § 4º, da Lei
Complementar n. 621/2012, divergindo da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.
Em 24 de novembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pela então relatora, em:
1.1. EXTINGUIR o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
em razão da falta de pressuposto de desenvolvimento
válido do processo;
1.2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Por maioria, sem divergência nos termos do voto da
conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora conforme artigo 86, § 4º, do Regimento Interno.
Vencidos o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo e o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti que acompanharam a área técnica e o Ministério
Público Especial de Contas, pelo não reconhecimento do
recurso. Absteve-se de votar o conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, condutor do processo nos
termos do artigo 86, parágrafo 2º, do Regimento Interno.
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3. Data da Sessão: 06/02/2018 - 2ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Recorrente: Audifax Charles Pimentel Barcelos

4. Especificação do quórum:

Advogados: Felipe Osório dos Santos e Aline Dutra de
Faria

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.

Ementa:RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO
ACÓRDÃO TC-1044/2014 PLENÁRIO – DAR PROVIMENTO – ARQUIVAR

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora, nos termos do artigo 86, parágrafo 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo) e João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO:

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora nos termos do art. 86,
§4º, do Regimento Interno
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 24/04/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 0117/2018 – PLENÁRIO

Processo TC: 4014/2015

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Serra
Assunto: Recurso de Reconsideração
Exercício: 2010
Diário Oficial de Contas

1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal do Município de Serra no exercício financeiro de 2010, em face do Acórdão
TC 1044/2014 Plenário, constante do Processo TC
4407/2010 (vol. XVI, fls. 3076/3081), que trata de Representação formulada em face da Prefeitura Municipal
de Serra, tendo em vista indícios de irregularidades no
Pregão Presencial nº 37/2010, por meio do qual o Município de Serra contratou serviços de organização e realização de eventos com montagem e desmontagem de
estrutura, equipamentos e sonorização.
O Acórdão TC 1044/2014 aplicou multa ao recorrente no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrada nos termos do inciso IV, do art. 135, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c o inciso IV, do art. 389, do Regimento Interno, em
razão do descumprimento das Decisões TC-5724/2012 e
TC-800/2014 e da Decisão Monocrática Preliminar DECM
TC – 491/2014.
A Secex Recursos manifestou-se nos autos por meio da
Instrução Técnica de Recurso 29/2016 (fls. 34/49), opinando pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu provimento, face à impossibilidade de interferência do gestor no trabalho desenvolvido pela comissão de
tomada de contas especial e face à apuração e comparação de valores levada a efeito pela mencionada comissão, entendendo ter sido cumprida a determinação desta Corte de Contas para a apuração do dano.
www.tce.es.gov.br

Tal opinamento foi corroborado, em parte, pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira
(Parecer 6314/2017 - fl. 53/54), no sentido de seja apenas reduzida e não abolida a multa. Ressaltou, ainda, a
necessidade de realização de inspeção por esta Corte de
Contas, nos ternos do art. 17 da IN 08/2008 e art. 190 da
Resolução TC 261/2013, em todas contratações realizadas pelo Poder Executivo da Serra e a empresa Promosom Produções, Sonorização e Serviços Ltda., abrangendo os exercícios de 2010 até a presente, objetivando elucidar as questões descritas acima, e ao final, apontar o
devido dano ao erário público e possíveis outros responsáveis, conforme solicitado nas Decisões Plenárias desta
Corte de Contas TC 5724/2012 e TC 0800/2014.
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
na Instrução Técnica de Recurso 29/2016 (fls. 34/49),
abaixo transcrita:
DO MÉRITO
Tratam os autos de recurso de reconsideração, no qual
o recorrente insurge-se contra o Acórdão TC-1044/2014
desta Corte de Contas que lhe aplicou multa face o descumprimento de decisões anteriores. Estas, seriam as
seguintes: Decisão TC-5724/2012; Decisão TC-800/2014
e Decisão Monocrática Preliminar DECM TC-491/2014.
A Decisão TC-5724/2012 julgou irregular a inclusão do
item 12.7 no edital n. 037/2010 e os atos que se seguiram baseados em tal dispositivo ilegal, quais sejam: a
desclassificação da proposta da empresa Metalfer Ltda.
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e a contratação da empresa Promosom Produções Sonorização e Serviços Ltda.

improrrogável de 15 dias apresentasse a conclusão da
TCE, em atendimento à Decisão TC-800/2014.

A mesma decisão determinou ainda a instauração de
Tomada de Contas Especial, amparada nos termos do artigo 3º da Instrução Normativa TC nº 08/2008, com finalidade de quantificação do dano causado ao erário em
face do ato antieconômico praticado pelas responsáveis.

Em atendimento a esta última decisão, o gestor protocolizou a documentação de fls 1949 a 2087 (proc. TC n.
4407/2010), referente à TCE, frisando que:

Todavia, o relatório conclusivo da Tomada de Contas Especial encaminhado a este Tribunal divergiu da decisão
desta Corte quanto à existência de irregularidade e dano ao erário.
O Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, ao examinar a questão, assim se manifestou:
Destaca-se, inicialmente, que o gestor encaminhou em
04/06/2013 relatório conclusivo da Tomada de Contas
Especial, pela Regularidade do Edital do Pregão Presencial nº 37/2010 e dos procedimentos adotados pelos
membros da Comissão da CPL e dos atos praticados pela Srª Nazaret Pimentel e inexistência de dano ao erário.
Neste contexto, corroboro o entendimento da Área
Técnica transcrito na MTP 245/2013 (fls. 1898/1902),
quanto ao não atendimento dos ditames da retrocitada
Decisão deste Tribunal, já que a análise meritória do Edital do Pregão Presencial nº 37/2010 já foi matéria superada, cabendo àquela Comissão de apuração, neste
momento, quantificar o dano e apontar responsáveis.
(grifos da ITR).
Tendo por base o voto do Relator, o Tribunal proferiu a
Decisão TC-800/2014, a qual determinou notificação do
Prefeito para que no prazo de 45 dias, encaminhasse a
este TCEES o relatório final da Tomada de Contas, incluindo a quantificação do dano e a identificação dos responsáveis, conforme a Decisão TC-5724/2012.
O prazo para resposta à Decisão TC-5724/2012 correu in
albis, manifestando-se o relator então por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM TC-491/2014, a qual
determinou a notificção do Prefeito para que no prazo
Diário Oficial de Contas

Em atendimento à Notificação nº 769/2014, referente à
Decisão Monocrática Preliminar DECM-491/2014 e Decisão TC 0800/2014, informo que a conclusão da Tomada de Contas Especial foi protocolada em 4 de junho de
2014, conforme cópia em anexo.
Naquela oportunidade, seguiu em anexo toda a tomada de contas especial, incluindo a conclusão, conforme parecer da Controladoria Geral do Município (fls.
986/994) e Procuradoria (fls. 996/999), mais precisamente às fls. 993 e 999, onde a controladoria supre a
ausência de indicação de valor, o que é ratificado como
regular pelo Procurador.
Assim, encaminhamos novamente a Tomada de Contas
Especial, acerca do Pregão Presencial nº 37/2010, instaurada por solicitação dessa Corte de Contas, através
da Decisão TC-5724/2012, de 22/11/2012, destacando
que a conclusão acerca dos valores encontram-se às fls.
993 (controladoria municipal).
Sobre tal documentação e resposta, o Relator entendeu,
após análise da Secretaria de Controle Externo competente, pela aplicação de multa e determinação de inspeção:
Submetido o feito ao crivo da 6ª Secretaria de Controle
Externo, observou-se que, além do descumprimento à
determinação contida na Decisão TC 5724/2012 e reiterada na Decisão TC 800/2014 e DECM 491/2014, o gestor também deixou de observar regras sobre formalização e encaminhamento de tomadas de contas especial
a esta Corte.
Além disso, constatou-se que, a despeito da conclusão
noticiada pelo senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos,
a Controladoria Geral do Município, além de ter apontawww.tce.es.gov.br

do inadequações na tomada de contas especial, chegou
a informar quais diligências teriam sido realizadas para a
apuração do dano, o que parece ter sido desconsiderado
na conclusão do procedimento.
Diante da insistência do gestor em não dar cumprimento às determinações emanadas desta Corte, a manifestação técnica, esclareceu, por seus minuciosos fundamentos, a necessidade de ser promovida inspeção para efetivamente apurar o dano total decorrente da contratação
em comento, já que o contrato 150/2010, resultante do
Pregão 37/2010, foi prorrogado até 06/04/2013, remanescendo também a necessidade de serem identificados
todos os responsáveis.
Outrossim, a área técnica também cuidou de sugerir
imposição de multa ao senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos, tendo em vista o descumprimento das decisões deste Tribunal.
Quanto à imposição de multa, apenas pondero que o
não atendimento à determinação deste Tribunal pelo
senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos foi reiterado e
contrariou orientação do Controle Interno daquele Município. Sendo assim, a dosimetria do quantum de multa deve levar em consideração o caráter dúplice da penalidade que, neste caso, deve retratar não apenas o
caráter punitivo pela atitude consciente dispensada pelo
gestor a esta Corte de Contas, mas também deve revelar
o caráter pedagógico da medida, de modo a inibir a disseminação de comportamentos semelhantes.
Neste caso específico, deve-se também considerar que a
recusa do gestor em proceder à quantificação do dano,
decorrente de irregularidade já confirmada em decisão
definitiva desta Corte, além de contrariar os desígnios
deste Tribunal, frustra mandamentos constitucionais, inviabiliza a recomposição do erário e impõe maior dispêndio de tempo e de recursos desta Corte, o que, certamente, deve ser sopesado.
Insurge-se o gestor quanto à penalidade de multa que
lhe foi aplicada, alegando ter cumprido as reiteradas deQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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cisões deste TCEES com o encaminhamento da documentação da Tomada de Contas Especial, notadamente
sua conclusão e quantificação do dano, o qual aduz constar das fls. 986 a 994.
Alega ainda que:
A competência do Prefeito Municipal fica limitada à instauração da tomada de contas especial, à designação da
comissão que realizará os trabalhos da referida tomada
por meio de Portaria e ao envio das informações e documentos pertinentes aptos a comprovar a instauração da
tomada de contas especial, bem como a sua conclusão.
O que não se admite é a interferência do Gestor Municipal no âmbito da comissão formada apara realizar os trabalhos relativos à tomada de contas especial, até mesmo por fugir à sua competência, sob pena de colocar em
cheque a independência da investigação realizada pela
comissão.

[...]
A conclusão final da Controladoria Municipal, a qual foi
corroborada pela Procuradoria Geral do Município de
Serra, foi categórica ao suprir as falhas eventualmente
encontradas nas conclusões da Tomada de Contas Especial, tendo concluído, dentro de sua competência técnica, pela inexistência de danos ao erário público e, consequentemente, a inexistência de responsáveis, sendo portanto, impossível apontar responsáveis.
O que ocorre é que este Egrégio Tribunal parece não
concordar com as conclusões dos órgãos técnicos municipais, o que é perfeitamente possível.
Inaceitável, contudo, é que a discordância deste Egrégio
Tribunal em relação ao trabalho realizado seja utilizada
para alegar suposta inobservância da determinação da
Corte de Contas que, a toda evidência, não se configurou.

Todos os trabalhos na tomada de contas especial são
realizados pela comissão designada pelo ordenador de
despesas municipal, não tendo este qualquer ingerência
sobre os mesmo, evidenciando a independência da investigação.

Análise:

Com isso, não pairam dúvidas de que o Prefeito Municipal de Serra, ora recorrente, tomou todas as providências necessárias no sentido de dar fiel cumprimento
às Decisões do TCE-ES, submetendo o caso a todos os
órgãos técnicos municipais com competência para tanto. Prova disso são os documentos devida e tempestivamente apresentados dando conta do escorreito cumprimento por parte do ora recorrente das decisões proferidas por esta Corte de Contas.

Isto posto, passamos à análise.

O que se revela no caso em tela é que a conclusão a que
chegou a comissão regularmente formada foi considerada inaceitável pelo Tribunal de Contas Estadual, fato
que não pode ser imputado ao Recorrente pelo simples
fato de que não poderia ele interferir em atos que não
são de sua competência.
Diário Oficial de Contas

É preciso observar que embora o gestor tenha entregado
a documentação relativa à Tomada de Contas Especial, o
fez com atraso e desapreço às formalidades exigidas pela IN n. 08/2008.
Por meio da Decisão TC –5724/2012, o Tribunal julgou
irregular a inclusão da cláusula 12.7 no Edital do Pregão 037/2010. Determinou ainda a instauração de tomada de contas especial para a quantificação do dano, por
considerar o ato antieconômico.
Julgar o ato como irregular coaduna-se em perfeito exercício da jurisdição desta Corte de Contas. A apuração do
dano também, embora este dependa de, com perdão da
redundância, apuração. Hipoteticamente falando, uma
cláusula restritiva à competitividade pode, face à apuração do suposto dano, não implicar em devolução ao erário, desde que, feitos os orçamentos e cálculos cabíveis,
verifique-se que o preço de mercado ou, até, o menor
preço, foi contratado. Isto não elide a irregularidade de
www.tce.es.gov.br

inserção em edital de cláusula restritiva ao certame; elide apenas o suposto dano.
No caso em apreço a área técnica desta Corte de Contas havia, de início, apontado um valor para o dano
decorrente da irregularidade objeto dos autos TC n.
4407/2010, subtraindo do valor efetivamente contratado o valor ofertado pela empresa desclassificada. Este
Tribunal entendeu que tal metodologia não era a mais
adequada, rechaçando o cálculo da área técnica e determinando a instauração da tomada de contas especial
para quantificar o dano, a partir da apuração do valor de
mercado, conforme voto do relator (TC n. 4407/2010),
senão vejamos:
Por outro lado, divergindo respeitosamente da Área Técnica, entendo que é açodada a conclusão quanto ao valor a ser ressarcido ao erário, utilizando-se somente da
diferença entre o valor contratado e o valor da proposta
da 1ª classificada, ora Representante.
[...]
Nesse mister, deverá apurar o Município, o valor de mercado dos serviços, com a quantificação do preço do serviço, inclusive com decomposição unitária, para cotejá-lo ao valor efetivamente contratado e pago no contrato 150/2010.
A determinação desta Corte foi, como resta provado, para que o Município quantificasse o dano, por meio de
TCE. Nesse contexto, a conclusão a que chegasse a comissão da tomada de contas especial sobre a regularidade ou não do ato é irrelevante, vez que o Tribunal de
Contas já havia julgado o ato como irregular. O que a TCE
deveria obrigatoriamente conter é o cálculo do dano, na
metodologia indicada pelo Tribunal, que acompanhou o
voto do relator.
Ocorre que, ao aplicar a metodologia indicada, ou, pelo
menos, tentar aplicar, a comissão da TCE chegou à conclusão de que o preço contratado estava compatível com
o valor de mercado. E isso sim, era possível, ainda que
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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esta Corte não precise, obviamente concordar com tal
resultado, podendo, como fez, determinar inspeção para apurar o dano.

to 150/2010, constante às fls. 717 a 724, o qual traz consigo – cláusula terceira – o valor de R$ 2.071.260,00 (dois
milhões, setenta e um mil, duzentos e sessenta reais).

Repita-se, a concordância ou não da comissão com a
existência da irregularidade de restrição à competitividade não é relevante para a apuração do dano, desde que
a comissão da tomada de contas especial realize a apuração determinada, o que, de fato, ocorreu, como mostra trecho extraído dos autos da tomada de contas especial encaminhados a esta Corte (fls. 2041 a 2045 do TC n.
4407/2010):

Dessa forma, se considerando o entendimento daquela 6ª CT do TCE-ES, apuraríamos um montante de R$
451.260,00 (quatrocentos e cinquenta e um mil, duzentos e sessenta reais) a ser reassarcido ao erário conforme
demonstrativo abaixo:

Metodologia I:
Extraindo do relatório do Conselheiro Rodrigo Chamoun,
notamos citação deste à análise conclusiva por parte da
6ª CT, que opinou pela responsabilização das servidoras
Neuza Nunes Dias – Pregoeira Municipal e Nazarett Pimentel – Secretária de Promoção Social pela prática de
irregularidade em relação aos atos ora considerados nulos, na forma do Art. 59, III, b, devendo ser ressarcido o
valor de R$ 754.492,00 (setecentos e cinquenta e quatro
mil, quatrocentos e noventa e dois reais).
Concluímos que o valor acima citado foi encontrado da
subtração do valor da proposta inicial da empresa primeira colocada no certame, a saber: Metalfer pelo valor
da proposta inicial da empresa Promoson, ora executora
dos serviços, conforme demonstrativo abaixo:
Orçamentos - Empresa
PROMOSON
METALFER
DIFERENÇA

Valor em R$
R$ 2.374.492,00
R$ 1.620.000,00
R$ 754.492,00

Entretanto, embora não tenha sido remetido à esta Controladoria Geral, os autos do Pregão Presencial nº 037/2010, consta no Volume I do Processo nº
4916/2013, às fls. 696, proposta com desconto totalizando em R$ 2.071.260,00 (dois milhões, setenta e um mil,
duzentos e sessenta reais).
Tal valor se confirma, ao visualizarmos a cópia do ContraDiário Oficial de Contas

Orçamentos - Empresa

Valor em R$

PROMOSON		

R$ 2.071.260,00

METALFER		

R$ 1.620.000,00

DIFERENÇA		

R$ 451.260,00

Metodologia II:
Foram apresentados, dois orçamentos, das empresas:
Mega Eventos e Maragoni na ordem de R$ 3.051.000,00
(três milhões e cinquenta e um mil reais), datado em
15/03/2013 e R$ 3.150.000,00 (três milhões, cento e
cinquenta mil reais) datado em 17/05/2013 respectivamente.
Realizamos o estudo de dois índices econômicos a serem utilizados para retroagir os valores, a saber: IPCA e
IGP-M.
Assim, considerando que o primeiro orçamento foi baseado em março/2013 e o segundo orçamento foi baseado em Maio/2013, e sendo as propostas do Pregão Presencial datadas de Janeiro/2010, apresentamos abaixo a
metodologia adotada para encontrarmos o percentual a
ser decomposto dos valores propostos:
Estudo dos índices IPCA e IGP-M – Variação Março/2013 a
Janeiro/2010
Índice
Nº índice
Nº índice Ja- Variação %
Março/2013 neiro/2010
IPCA
946,9256
783,4996
20,85%
IGPM
1.238,1724
979,5453
26,40%
Média 23,625%
Estudo dos índices IPCA e IGP-M – Variação Abril/2013 a Janeiro/2010
www.tce.es.gov.br

Índice
IPCA
IGPM
Média 24,02%

Nº índice
Abril/2013
951,6309
1.240,0296

Nº índice Janeiro/2010
783,4996
979,5453

Variação %
21,45%
26,59%

Obs: Os índices do mês de Maio/2013 ainda não foram
publicados.
Desse modo, decompondo os percentuais apresentados
dos Valores dos Orçamentos, temos os seguintes resultados:
Proposta da Empresa Mega Eventos
Valor do Orçamento Variação a ser decomposta do orçamento
R$ 3.051.000,00
23,625%
Proposta da Empresa Marangoni
Valor do Orçamento Variação a ser decomposta do orçamento
R$ 3.150.000,00
24,02%

Valor do orçamento
para Janeiro/2010
R$ 2.330.201,25
Valor do orçamento
para Janeiro/2010
R$ 2.393.370,00

Dessa forma, diante dos orçamentos obtidos, em confronto ao valor do contrato nº 150/2010 assinado pela
empresa PROMOSON, encontramos os seguintes valores:
Orçamentos - Empresa
MEGA EVENTOS
Marangoni
Média das duas empresas acima:
PROMOSON – Contrato 150/2010
DIFERENÇA

Valor em R$
R$ 2.330.201,25
R$ 2.393.370,00
R$ 2.361.785,62
R$2.071.260,00
R$ 290.525,62 a menor

Observa-se que utilizando somente a média dos orçamentos apresentados pela SEAD/DAN, em comparando-os ao valor do contrato nº 150/2010, o contrato é vantajoso à Admnistração.
Metodologia III:
A terceira metodologia utilizada, é a da utilização de todas as propostas apresentadas no certame somada as
propostas obtidas pela licitação, ou seja, incluída a proposta da empresa Studio Brasil que declinou de participar do certame.
Assim, destacamos que para efeito de comparação permanecemos utilizando os valores dos orçamentos obtiQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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dos pela SEAD decrescidos das variações médias dos índices econômicos IGP-M e IPCA:
Orçamentos - Empresa
MEGA EVENTOS
Marangoni
STUDIO BRASIL
METALFER
PROMOSON – Contrato 150/2010
PREÇO MÉDIO

Valor em R$
R$ 2.330.201,25
R$ 2.393.370,00
R$ 1.980.000,00
R$ 1.620.000,00
R$ 2.071.260,00
R$ 2.078.966,25

Assim, utiliando todos os orçamentos apresentados acima, obtêm-se média valorada em R$ 2.078.966,25 (dois
milhões, setenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis
reais e vinte e cinco centavos) superior ao Contrato nº
150/2010 assinado com a empresa PROMOSON na ordem de R$ 2.071.260,00 (dois milhões, setenta e um mil,
duzentos e sessenta reais)”.
Bem se vê, na transcrição acima, que a comissão da tomada de contas especial procedeu à verificação demandada por esta Corte – apenas não chegou ao resultado esperado pelo TCEES.
Assim, se o Tribunal discorda da aplicação da metodologia e do que foi apurado (no caso, ausência de dano),
cabe a esta Corte exercer a plenitude de sua competência, determinando apuração do dano por meios próprios
e por seu corpo técnico.
Há ainda que se observar que assiste razão ao gestor
quando defende que não lhe compete qualquer ingerência no desenvolvimento do trabalho da comissão de tomada de contas especial. Assim, a não ser que haja fortíssima evidência em contrário, ou seja, evidência de intromissão (ilegal, diga-se de passagem), do gestor nas atividades da comissão, não pode ser este responsabilizado
pelo conteúdo e pelas conclusões da mesma.
A responsabilidade do gestor, nesse caso, finda na entrega, com todas as peças exigidas, do processo de tomada de contas especial. Quaisquer falhas no cumprimento
de tais deveres ensejam retorno dos autos à origem para
complementação e, em caso de descumprimento, mulDiário Oficial de Contas

ta. Mas a penalidade não deve ser aplicada ao gestor caso haja discordância deste Tribunal com o que foi apurado pela comissão, vez que o gestor não pode e não deve
imiscuir-se nas atividades por esta desenvolvidas.
Pelas razões expostas, entendemos pela procedência do
recurso.
Acrescento, ainda, que, além de corroborar o opinamento de que não se pode concluir pelo descumprimento do
gestor quando a Comissão de Tomada de Contas Especial concluir de forma divergente do resultado esperado
pelo TCEES, reforço que o reiterado descumprimento de
decisões desta Egrégia Corte de Contas a ensejar a aplicação de penalidade de multa somente deve ser reconhecido após a realização de citação ao responsável por
tal descumprimento.
A multa recorrida foi aplicada em razão do descumprimento da Decisão TC 5724/2012, reiterada na Decisão
TC 800/2014 e DECM 491/2014.
Ocorre, no entanto, que o próprio Acórdão TC 1044/2014
Plenário, objeto do presente recurso, relata as medidas
tomadas pelo gestor em atendimento às decisões em tela.
Quanto à Decisão TC 5724/2014, o responsável prontamente encaminhou a conclusão dos trabalhos da
Comissão de Tomada de Contas Especial pela regularidade dos atos e inexistência do dano.
Diante do resultado inesperado, a Decisão TC 800/2014
concedeu novo prazo para elaboração de novo relatório
final, incluindo a quantificação do dano e a identificação
dos responsáveis. Vê-se, portanto, que não foi verificado, naquele momento, qualquer descumprimento à Decisão TC 5724/2014.
Diante do não encaminhamento do relatório final no
prazo fixado, o Conselheiro Relator exarou a Decisão
Monocrática 491/2014 concedendo prazo de 15 dias para encaminhamento da conclusão dos trabalhos. Não
tendo sido apontado descumprimento, o gestor não foi
www.tce.es.gov.br

citado pelo mesmo, mas apenas notificado para o envio
da documentação.
Finalmente, o responsável encaminhou a documentação
reafirmando a conclusão pela regularidade do procedimento e inexistência do dano.
Vê-se, portanto, que, em momento algum, foi oportunizado ao gestor o exercício do direito do contraditório e
ampla defesa sobre qualquer descumprimento de decisão desta Egrégia Corte, o que inviabiliza a aplicação de
penalidade de multa com fulcro no inciso IV do art. 135
da Lei Complementar 621/2012.
Finalmente, reforço o opinamento do douto Órgão Ministerial no sentido da necessidade de realização de inspeção por esta Corte de Contas, nos ternos do art. 17 da
IN 08/2008 e art. 190 da Resolução TC 261/2013, em todas contratações realizadas pelo Poder Executivo da Serra e a empresa Promosom Produções, Sonorização e Serviços Ltda., abrangendo os exercícios de 2010 até a presente, objetivando elucidar as questões descritas acima,
e ao final, apontar o devido dano ao erário público e possíveis outros responsáveis, conforme já determinado na
Decisão TC 8771/2014 Plenário, nos autos do Processo
TC 4407/2010.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. Conhecer o Recurso;
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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1.2. Dar provimento ao presente Recurso no sentido de
afastar a multa pecuniária, no valor de R$ 10.000,00,
imputada ao senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos
pelo Acórdão TC 1044/2014 Plenário, arquivando-se os
autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flavio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(em substituição) e Marco Antonio a Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLAVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO A SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Diário Oficial de Contas

ACÓRDÃO TC- 128/2018 – PLENÁRIO

Processo: 03919/2015-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: Mauricio Cezar Duque
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2014 – 1) REGULAR – 2) QUITAÇÃO 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Secretaria de Estado da Fazenda, relativa ao
exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do
Sr. Mauricio Cezar Duque.
No Relatório Técnico Contábil RTC 140/2015 (fls. 26/68)
a área técnica apontou indício de irregularidade, originando a Instrução Técnica Inicial 001658/2015 (fls.
70/71) para a citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 1765/2015 (fl. 77),
o gestor encaminhou os documentos e justificativas
(fls. 81/136), as quais foram devidamente analisadas
pela área técnica, que elaborou a Instrução Técnica
00051/2016-1 (fls. 140/147) e Instrução Técnica Conclusiva 00081/2018-8 (fl. 148), recomendando o julgamento pela regularidade das contas, nos seguintes termos:
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A análise desta prestação de contas pautou-se na verificação dos elementos, bem como dos demonstrativos contábeis, os quais devem evidenciar a boa e regular aplicação dos recursos públicos, nos termos do Regimento Interno desse Tribunal de Contas e das legislações
pertinentes. Considerando que compete exclusivamente
ao Auditor de Controle Externo, no âmbito da sua atuawww.tce.es.gov.br

ção em controle de recursos e bens públicos, elaborar
relatórios de auditoria e instruções técnicas de apoio às
decisões dos relatores e do Plenário do Tribunal de Contas, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei Complementar 622, PROPÕE-SE, com fundamento no art. 84, inciso I,
da Lei Complementar 621/2012, que a Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Fazenda – Unidades Gestoras 220101 e 800102 (Contas de Gestão), de responsabilidade do Senhor Maurício Cezar Duque, relativamente ao exercício de 2014, seja julgada REGULAR.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, por intermédio do Parecer Ministerial 00219/2018-4,
manifestou-se de acordo com a área técnica.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2014, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do EspíriQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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to Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria de Estado da Fazenda, sob responsabilidade do Sr. Maurício
Cezar Duque, relativas ao exercício financeiro de 2014,
nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos
do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Arquivar os autos após as providências de estilo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da Presidência), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator), Sebastião Carlos Ranna de
Macedo e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Diário Oficial de Contas

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 133/2018 – PLENÁRIO

Processo: 06432/2016-5

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: Octaciano Gomes de Souza Neto
Procuradores: Eder Jacoboski Viegas (OAB: 8562A-AL,
OAB: 32836-DF, OAB: 11532-ES), Ana Carolina Rodrigues
Mendes (OAB: 27155-ES), Priscila de Figueiredo Cavalieri
(OAB: 18234-ES), Jordana Negrelli Comper (OAB: 19560ES), Viegas & Almeida Consultoria Juridica Empresarial
(CNPJ: 07.850.752/0001-90)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2015 – 1) REGULAR COM RESSALVAS – 2) QUITAÇÃO – 3) DETERMINAÇÃO – 4) RECOMENDAÇÃO 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, sob a responsabilidade do
Senhor Octaciano Gomes de Souza Neto, referente ao
exercício de 2015.
No Relatório Técnico 00101/2017-3 (fls. 21/32) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
a Instrução Técnica Inicial 00313/2017-1 (fls. 33/34) para a citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 00540/2017-4 (fl.
www.tce.es.gov.br

38), o gestor encaminhou os documentos e justificativas (fls. 44/54), as quais foram devidamente analisadas pela Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 06100/2017-1 (fls. 59/69), concluindo nos seguintes
termos:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa a Secretaria de Estado de Agricultura, abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Octaciano Gomes de Souza Neto, sendo mantida a irregularidade constante do item 3.3.1 do
RTC 101/2017, tratada no item 2.1 desta Instrução Conclusiva.
2.1 AUSÊNCIA DE PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO
DE CONTROLE INTERNO.
Base legal: art. 82, §2º, da Lei 621/2012, anexo 12 da IN
TC 28/2013 alterada pela IN TC 33/2014.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA as contas do Sr. Octaciano Gomes de Souza Neto, no
exercício de funções de ordenador de despesas da Secretaria de Estado de Agricultura, abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, no exercício de 2015, na forma
do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida,
determinar a Secretaria de Estado de Agricultura, abastecimento, Aquicultura e Pesca, na pessoa de seu atual gestor, que:
Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos
moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar
nº 856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017;
Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) DepartamenQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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to de Imprensa Oficial do Estado do Espírito Santo, em
atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.

to Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:

E a recomendação, ao atual gestor da Secretaria de Estado de Agricultura, abastecimento, Aquicultura e Pesca
– SEAG, que encaminhe o inventário de bens imóveis na
próxima prestação de contas ao findar os trabalhos do
processo administrativo nº 75006359 (em fase de conclusão).

1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, sob a responsabilidade do Senhor Octaciano Gomes de Souza Neto no exercício de
suas funções administrativas, relativas ao exercício de
2015, nos termos do inciso II, do art. 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva elaborou o parecer PPJC
00596/2018-8 e manifestou-se de acordo com a Secex
Contas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2015, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.

1.2. Manter a seguinte irregularidade, sem condão de
macular as contas:
1.2.1. Ausência de parecer conclusivo no relatório de
controle interno (item 3.3.1 do RT101/2017; 2.2 da ITC
6100/2017).
1.3. Determinar ao atual gestor que:
1.3.1. adote as medidas administrativas necessárias à
implantação da Unidade Executora de Controle Interno
nos moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017;
1.3.2. encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa
unidade gestora, em atendimento ao art. 82 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
1.4. Recomendar ao atual gestor que encaminhe o inventário de bens imóveis na próxima prestação de contas ao findar os trabalhos do processo administrativo nº
75006359 (em fase de conclusão).
1.5. Arquivar os autos após os trâmites legais.
1.6. Dê-se ciência aos interessados.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

2. Unânime.

Conselheiro Relator
1. ACÓRDÂO

3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espíri-

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presi-
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4. Especificação do quórum:
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dente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 132/2018 – PLENÁRIO

Processo: 09050/2017-6

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: ALES - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA

Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Procurador: Anselmo da Silva Ribas (OAB: 193321-SP)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
034/2017. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA. CIÊNCIA. ARQUIVAMENTO.
O EXMO. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Representação encaminhada a esta Corte de
Contas pela Prime Consultoria e Assessoria Empresarial
Ltda. reportando a existência de possíveis irregularidades no Edital do Pregão Eletrônico n° 34/2017, da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, para:
[...] contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis e lavagem externa e limpeza interna incluída aspiração da frota de veículos, envolvendo
a implantação e operação de um sistema informatizado,
via internet, de gestão de frota com a aquisição de combustíveis e serviços de lavagem, através da tecnologia de
cartão eletrônico com ou sem chip, para os veículos automotores relativos ao abastecimento e lavagem da frota.
Ao final, requereram a concessão de medida cautelar para a suspensão do procedimento licitatório. No mérito
pleiteia que seja retirado o item pagamento do Edital do
certame.
Os autos foram encaminhados à área técnica para análise e instrução, que através da Manifestação Técnica
01628/2017-8 apresentou a seguinte proposta de encaminhamento:
“4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
4.1 – Quanto aos requisitos de admissibilidade, seja recebida e conhecida a Representação, conforme art. 177 c/c
182, parágrafo único, do RITCEES;
4.2 – Quanto ao pedido de suspensão cautelar do certame, seja indeferido, por ausência de prova inequívoDiário Oficial de Contas

ca que conduza a um juízo de verossimilhança sobre alegações;
4.3 – Quanto ao mérito, seja considerada improcedente,
na forma do art. 178, I, do RITCEES, tendo em vista a não
constatação de irregularidade;
4.4 – Seja dada ciência ao Representante da decisão a
ser proferida por esta Corte de Contas; e 4.5 – Sejam arquivados os autos, na forma do art. 330, inciso I, do RITCEES.”
Tendo em vista a manifestação da Área Técnica pela improcedência da representação, foram encaminhados os
autos para o Representante do Ministério Público de
Contas, que apresentou em Parecer de n° 06612/2017-6
o seguinte manifesto:
[...] oficia pelo IMPROCEDÊNCIA da representação, com
espeque nos arts. 95, inciso I, e 101, parágrafo único, da
LC n. 621/2012 c/c arts.178, inciso I, 186 e 207, inciso III,
do RITCEES.
Assim, os presentes autos vieram à conclusão deste Relator.
II - DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE:
Como asseverado pela área técnica, o art. 177 c/c art.
186 do RITCEES aborda os requisitos de admissibilidade
de denúncia sobre matéria de competência deste Tribunal, a saber:
Art. 177 [...] I - ser redigida com clareza; II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção; III - estar acompanhada de indício
de prova; IV - se pessoa natural, conter o nome completo,
qualificação e endereço do denunciante; V - se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os
signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da dewww.tce.es.gov.br

núncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário. [...]
Desse modo, analisando o artigo acima, verifica- se que
a peça exordial contém os requisitos dispostos nas alíneas I a III, pois apresenta de forma clara o item do edital ora questionado, as alegações e justificativas legais
que baseiam o entendimento da Representante acerca
do tema.
Também estão atendidos os requisitos relacionados à
alínea V com a apresentação dos documentos constantes às fls. 1/12 do arquivo eletrônico “Peça Complementar 10369/2017-8”.
Neste contexto, entendo que se encontram presentes
os requisitos de admissibilidade da representação, por
força do que dispõe o artigo 101, parágrafo único da Lei
Complementar nº 621/2012, os mesmos elencados no
artigo 94 da referida lei, que se referem à denúncia.
III - FUNDAMENTAÇÃO
Os indícios de irregularidades alegados pelo representante dizem respeito aos valores da Planilha Orçamentária, conforme manifestação técnica, a saber:
Limitação no valor da lavagem: argumenta o Representante que o objeto da licitação é o gerenciamento do
abastecimento e das lavagens, e não a execução do serviço propriamente dito. Assim, como a empresa não
presta esse serviço diretamente, ela não teria condições
de influenciar na variável “preço das lavagens”, sendo
esse valor definido por cada credenciado. Finaliza ainda alegando que tal exigência pode acarretar em restrição ao caráter competitivo do certame, e também limita
o poder de negociação dos licitantes com os estabelecimentos credenciados;
Impossibilidade de ofertar taxa de administração negativa (desconto): a Representante informa que a proibição
de se ofertar taxa de administração negativa, contida no
edital, atenta contra o princípio da seleção da proposQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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ta mais vantajosa, tendo em vista que, segundo ela, nesse mercado, a gerenciadora tem outras fontes de receita, de modo que é perfeitamente possível o oferecimento de taxa negativa, sem que isso represente proposta
inexequível; e
Valor máximo estipulado pela média da ANP: da mesma
forma que no item “a)”, a representante alega que como as gerenciadoras não comercializam o combustível,
ela não tem poder de influir no valor praticado pelos credenciados, de modo que eventual valor superior à média
da ANP deverá ser absorvido pela empresa, o que poderá implicar em prejuízos.
Nesse contexto, os pressupostos de concessão da cautelar foram devidamente enfrentados pela área técnica,
que por meio da Manifestação Técnica 001628/2017-8,
apesar de sugerir o indeferimento da cautelar, adentrando ao mérito, fez uma análise das irregularidades apontadas, onde se concluiu pela ausência de indícios de irregularidades quanto aos fatos representados, sugerindo
ainda a improcedência da presente representação, cujos
trechos relevantes passo a transcrever:

b) Impossibilidade de ofertar taxa de administração negativa (desconto): a Representante informa que a proibição de se ofertar taxa de administração negativa, contida no edital, atenta contra o princípio da seleção da proposta mais vantajosa, tendo em vista que, segundo ela,
nesse mercado, a gerenciadora tem outras fontes de receita, de modo que é perfeitamente possível o oferecimento de taxa negativa, sem que isso represente proposta inexequível; e
c) Valor máximo estipulado pela média da ANP: da mesma forma que no item “a)”, a representante alega que
como as gerenciadoras não comercializam o combustível, ela não tem poder de influir no valor praticado pelos credenciados, de modo que eventual valor superior à
média da ANP deverá ser absorvido pela empresa, o que
poderá implicar em prejuízos.
Em relação ao item “a)” não merece prosperar a alegação do Representante.

“[...]

Isso porque a limitação do valor da lavagem é importante item de controle previsto no edital, sendo que a falta
de tal previsão poderia ocasionar o pagamento de valores abusivos pelo mencionado serviço.

Com relação à existência de prova inequívoca que conduza a um juízo de verossimilhança sobre alegações, verifica-se que o representante aponta três irregularidades no
edital, as quais são resumidas nos itens abaixo:

Não poderia a Assembleia Legislativa deixar em aberto
o valor a ser pago pela lavagem. Deve ser aplicada, nesse caso, a previsão contida no item X do art. 40 da Lei
8.666/941.

a) Limitação no valor da lavagem: argumenta o Representante que o objeto da licitação é o gerenciamento
do abastecimento e das lavagens, e não a execução do
serviço propriamente dito. Assim, como a empresa não
presta esse serviço diretamente, ela não teria condições
de influenciar na variável “preço das lavagens”, sendo
esse valor definido por cada credenciado. Finaliza ainda alegando que tal exigência pode acarretar em restrição ao caráter competitivo do certame, e também limita
o poder de negociação dos licitantes com os estabelecimentos credenciados;

Assim, a falta do critério de aceitabilidade e do preço unitário do item “lavagem” maculariam a legalidade do Edital.
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Não há que se falar também em falta de condições da licitante de influenciar a variável “preço da lavagem” pelo
fato de ela não executar o serviço. Isso porque a premissa preço pode ser acordada previamente com as credenciadas, de modo que a gerenciadora pode perfeitamente limitar o valor que ela pagará à credenciada por lavagem. Assim, só se credenciará quem tiver interesse no
valor ofertado.
www.tce.es.gov.br

Quanto ao alegado no item “b”, não assiste razão à Representante. Vejamos o porquê:
Inicialmente importante destacar que tem razão a Representante quando alega que deve ser admitida taxa de
administração negativa, conforme jurisprudência dessa
Corte de Contas:
Admissibilidade da oferta de taxa de administração negativa em contratações de serviços de fornecimento de
cartão magnético tipo vale alimentação/refeição, não
configurando, por si só, inexequibilidade da proposta.
Ainda sobre a Representação citada, no tocante a inclusão de cláusula editalícia que vedava a oferta de taxa de
administração negativa no certame, a relatora corroborou integralmente com o entendimento técnico e ministerial, no seguinte sentido: “em se tratando de contratação de serviços de fornecimento de ‘cartões-alimentação’, existe a possibilidade de obtenção de taxas de administração negativas, hipótese que, embora peculiar,
revela-se a mais vantajosa para a Administração”. Nesse sentido, destacou que “o Tribunal de Contas da União,
desde 1996, admite não apenas a possibilidade de arbitramento de taxa negativa em certames que visem a este
tipo de contratação, como também reconhece que a fixação abaixo de zero, por si só, não representa a inexequibilidade da proposta”. Diante do exposto, opinou-se pela
manutenção da irregularidade, tendo em vista a não admissão de taxa negativa no edital, prejudicando a obtenção da proposta mais vantajosa, com violação do artigo
3º da Lei 8.666/93 e artigo 9º da Lei 10.520/02. A Primeira Câmara, à unanimidade, decidiu por considerar procedente a Representação e reconhecer a existência da irregularidade. Acórdão TC-1207/2016-Primeira Câmara, TC
1312/2016, relatora Conselheira em Substituição Márcia
Jaccoud Freitas, publicado em 06/02/2017. [g. n.]
Fonte: TCEES - Informativo sobre licitações e contratos nº
50, de 6 a 17 de fevereiro de 2017.
Ocorre que em nenhum momento o Edital 34/2017 impede que os licitantes ofereçam taxa de administração
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negativa.
Para uma melhor visualização, detalhou-se a dinâmica
da forma como será disputada a licitação.
Conforme item 16.1 do Edital, os licitantes disputarão
o certame com base no critério de menor preço global. Dessa forma, sagrar-se-á vencedor quem apresentar o menor valor, obedecendo ao valor máximo de R$
901.318,60.
Esse valor foi determinado utilizando um quantitativo
estimado de lavagens e de combustível, esse precificado com base no valor médio da ANP, bem como com os
parâmetros definidos no item 22 do Anexo I do Edital,
quais sejam:
i. Percentual máximo de taxa de administração admitido
para este objeto é de 0,82%;

que um determinado licitante apresente uma taxa de administração menor que 0,82%, podendo mesmo ser negativa. Além disso, o licitante ainda pode optar, no momento da apresentação da proposta, por desconto no
combustível ou no valor da lavagem.
Dessa forma, não merece prosperar a alegação transcrita no item “b” dessa manifestação.
Por fim, não deve ser considerado também a alegação
contida no item “c)”.
Isso porque, da mesma forma que já explanado no item
“a”, o estabelecimento de um limite de valor é importante item de controle, sendo que a falta de tal previsão poderia ocasionar o pagamento de valores abusivos.

Assim, analisando-se os elementos dos autos, verifico
que como a SecexGoverno - Secretaria de Controle Externo de Macroavaliação Governamental não identificou qualquer irregularidade no certame (Edital de Pregão Eletrônico 34/2017), a presente representação merece ser julgada improcedente e arquivada.
Pelo exposto, quanto ao mérito, encampo o entendimento técnico e ministerial pela improcedência desta
Representação, já que não houve confirmação dos indícios de irregularidades relatados nesta Representação.
III - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanho o entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:

ii. Percentual mínimo de desconto sobre o valor do combustível admitido para este objeto é de 0%; e

Não poderia a Assembleia Legislativa deixar em aberto
o valor a ser pago pelo combustível. Deve ser aplicada,
nesse caso, a previsão contida no item X do art. 40 da
Lei 8.666/94.

iii. Valor unitário máximo para o serviço de lavagem admitido para este objeto é de R$ 29,67.

Assim, a falta do critério de aceitabilidade para o valor
do item “combustível” macularia a legalidade do Edital.

Conselheiro Relator

Após a disputa, o licitante que ofertar o menor valor deverá apresentar a proposta nos moldes da seguinte tabela, constante no item 21 do Anexo I do edital:

Dessa forma, novamente seguindo o já exposto no item
“a”, não há que se falar também de falta de condições da
licitante de influenciar a variável “preço do combustível”
pelo fato de ela não fornecer o produto.

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

[...]
Como o valor apresentado necessariamente deverá ser
inferior ao de R$901.318,60, o licitante deverá apresentar a tabela acima com um dos seguintes parâmetros, ou
uma combinação entre eles: taxa de administração inferior à 0,82%, – esse percentual é o teto e não há o estabelecimento de nenhum limite para a sua redução, de modo que fica claro que ela pode ser negativa; desconto no
combustível – o licitante poderá ofertar um desconto sobre o combustível; ou ainda um valor unitário inferior ao
estabelecido para a lavagem.
Assim, o edital informa aos licitantes que a Assembleia
Legislativa pagará, no máximo, 0,82% a título de taxa
de administração, sendo que em nenhum momento veda
Diário Oficial de Contas

Isso porque a premissa preço pode ser acordada previamente com as credenciadas, de modo que a gerenciadora pode perfeitamente limitar o valor que ela pagará pelo combustível. Assim, só se credenciará quem tiver interesse no valor ofertado.
Sendo assim, percebe-se a não existência de prova inequívoca que conduza a um juízo de verossimilhança sobre alegações capaz de suportar o pedido de suspensão
cautelar do certame. Aliás, conforme demonstrado, sequer foi noticiada violação legal, de modo que, no mérito, deve ser considerada improcedente a representação
e arquivado o processo.
[...]”.
www.tce.es.gov.br

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
1. ACÓRDÂO

1.1. CONHECER e RECEBER esta representação, na forma
dos arts. 177 c/c 181 do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013;
1.2. JULGAR IMPROCEDENTE a representação, nos termos do art. 95, inciso I c/c 101, parágrafo único da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e do art. 178, I c/c
186, do RITCEES;
1.3. dar CIÊNCIA às partes; e
1.4. após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.
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4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 136/2018 – PLENÁRIO

Processos: 06773/2014-6, 00316/2014-6, 01972/2014-8
Classificação: Tomada de Contas Especial
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Serra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Partes: Silvani Alves Pereira, Marcelo Otone Aguiar, MV
Sistemas Ltda, Helenio Marques de Carvalho
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Procuradores: Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (OAB: 15786-ES), Rodrigo Barcellos Goncalves (OAB:
15053-ES), Gregorio Ribeiro da Silva (OAB: 16046-ES)
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – FISCALIZAÇÃO – INSPEÇÃO – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL
DA SERRA – REGULAR COM RESSALVA – FORMAR AUTOS APARTADOS – DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de documentos relativos à Tomada de Contas Especial, encaminhados, em 14.07.14,
pelo Sr. Luiz Carlos Reblin, Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal da Serra, que foi instaurada em atendimento a Notificação Recomendatória do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, fls. 01/220.
A Notificação Recomendatória 3ª PJCSE nº 015/2013, fls.
03/06, relata que tramita na Promotoria de Justiça Cível,
o Inquérito Civil nº MPES-048.12.13.168515-8 cujo objeto é a apuração de possíveis irregularidades envolvendo tanto a contratação direta da empresa MV Sistemas
Ltda., pelo Município de Serra, quanto os pagamentos
efetuados, referentes aos serviços de fornecimento de
licença de uso, atualização, manutenção, suporte técnico
e implantação de sistemas aplicativos padrões.
À fl. 231 consta a Decisão Monocrática Preliminar - DECM nº 552/2015, de 27.04.15, que determinou a notificação do Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal
da Serra, para apresentar esclarecimentos e documentos referentes ao Contrato nº 306/2010, de acordo com
a Manifestação Técnica Preliminar MTP nº 283/2015, fls.
227/229.
Em atendimento ao Termo de Notificação nº 945/2015,
fl. 232, o Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal
da Serra, apresentou em 29.05.15, os esclarecimentos às fls. 239/240, encaminhou os documentos de fls.
www.tce.es.gov.br

241/541, e enviou os documentos do processo administrativo de Tomada de Contas Especial nº 106.833/2013
que foi anexado ao presente processo conforme Termo
de Anexação de fl. 542.
À fl. 548 consta a Decisão Monocrática Preliminar - DECM nº 1709/2015, de 15.09.15, que determinou a notificação do Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal
da Serra, para apresentar os documentos faltantes, de
acordo com a Manifestação Técnica Preliminar MTP nº
650/2015, fls. 545/546.
À fl. 562 consta a Decisão Monocrática Preliminar - DECM nº 2189/2015, de 19.11.15, que concedeu a prorrogação de 30 (trinta) dias ao Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal da Serra, para apresentar os documentos faltantes, em atendimento a solicitação de fl. 560.
À fl. 576 consta a Decisão Monocrática Preliminar - DECM nº 105/2016, de 05.02.16, que concedeu prorrogação de 15 (quinze) dias ao Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal da Serra, para apresentar os documentos
faltantes, em atendimento a solicitação de fl. 573.
Em atendimento ao Termo de Notificação nº 150/2016,
fl. 577, o Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal da
Serra, encaminhou em 19.02.16, o ofício nº 0070/2016/
SESA/SEC juntamente com os documentos da Tomada de
Contas Especial, fls. 02/295 do processo administrativo
nº 106.833/2013.
Às fls. 555/556 consta ofício do Prefeito do Município
da Serra, indagando se o Município da Serra deve ou
não realizar o pagamento de valores devidos a empresa MV Sistemas Ltda. e complementa que caso entenda-se que não se deve, por hora, realizar qualquer pagamento, pugna-se para que seja deferida cautelar para
sobrestar de qualquer ordem de pagamento ao Contrato nº 306/2010, objeto da retro mencionada Tomada de
Contas Especial, até que haja ulterior e escorreita deliberação desta Corte de Contas.
Às fls. 583/586 consta ofício do advogado da empresa
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MV Sistemas Ltda., informando que discorda do parecer
conclusivo da Comissão de Tomada de Contas Especial,
requerendo o prosseguimento do processo junto a esta
Corte de Contas e pugnando pela produção de todas as
provas admitidas.
Seguiram os autos para a SecexDenúncias – Secretaria
de Controle Externo de Denúncias e Representações,
que elaborou manifestação Técnica 0354/2016, sugerindo o procedimento de inspeção.
Considerando que a referida tomada de contas não apresentou resultados conclusivos, o Plenário desta Corte de
Contas, por meio da Decisão TC 752/2017-2 (fls. 651665), deliberou no sentido de que os fatos ventilados naquele procedimento fossem apurados pela área técnica
por meio de ‘inspeção’.
Tal procedimento fiscalizatório fora levado a efeito pelo
Núcleo de Tecnologia da Informação desta Corte (NTI),
conforme se extrai do Relatório de Inspeção 14/2017
(acostado ao Vol. III destes autos), oportunidade em que
se constatou a ocorrência de irregularidades que ensejaram a elaboração da ITI 788/2017. Ato contínuo, o Conselheiro Relator determinou a citação dos responsáveis
(Decisão Monocrática 1125/2017) para que os mesmos
se manifestassem acerca dos apontamentos feitos pela
Área Técnica, conforme demonstrado sinteticamente no
quadro abaixo:
Quadro 1 – Descrição das irregularidades por responsáveis legais.
RESPONSÁVEIS

IRREGULARIDADES

SUBITENS do
R E L AT Ó R I O
DE INSPEÇÃO
14/2017
Silvani Alves Pereira
Ausência de designação 2.1
formal prevista no contrato
Marcelo Otone Aguiar Liquidação em valor supe- 2.3
Helênio Marques de rior aos serviços executaCarvalho
dos

Marcelo Otone Aguiar Pagamento em valor supe- 2.4
Helênio Marques de rior aos serviços executaCarvalho
dos

Devidamente citados, os responsáveis legais apresentaram suas razões de justificativas conforme quadro demonstrativo abaixo:
Responsável
Silvani Alves Pereira
Marcelo Otone Aguiar
Helênio Marques de Carvalho

Termo de Citação
1208/2017
1209/2017
1210/2017

Justificativas (fls.)
740/746
750/755
750/755

Após o regular exercício do contraditório, foram os autos encaminhados novamente ao Núcleo de Tecnologia da Informação para elaboração de manifestação técnica, tendo em vista o assunto aqui tratado versar sobre matéria afeta àquele núcleo especializado, oportunidade em que se confeccionou a Manifestação Técnica 1480/2017.
Por fim, vieram os autos a este Núcleo para elaboração
da Instrução Técnica Conclusiva, que elaborou Instrução
Técnica Conclusiva 5209/2017, concluído com a seguinte
proposta de encaminhamento:
3.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as motivações adotadas nestes autos, que versam
sobre Tomada de Contas Especial instaurada no Fundo
Municipal de Saúde da Serra que, em virtude do resultado insatisfatório do relatório conclusivo da Comissão de
Tomada de Contas ensejou a realização de procedimento
de fiscalização na modalidade ‘inspeção’ para o deslinde
das questões apresentadas, sugere-se a manutenção das
seguintes irregularidades:
3.1.1 AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL PREVISTA NO
CONTRATO (ITEM 2.1 do Relatório de Inspeção 14/2017)
Base legal: art. 66 da Lei 8.666/93.
Responsável:
a) Silvani Alves Pereira (ex-Secretário Municipal de Saúde)
3.1.2 LIQUIDAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AOS SERVI-
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ÇOS EXECUTADOS (ITEM 2.3 do Relatório de Inspeção
14/2017)
Base legal: art. 63, §2º, III da Lei 4.320/64.
Responsáveis:
a) Marcelo Otone Aguiar (Fiscal do Contrato 306/2010)
b) Helênio Marques de Carvalho (Fiscal do Contrato
306/2010)
3.1.3 PAGAMENTO EM VALOR SUPERIOR AOS SERVIÇOS EXECUTADOS (ITEM 2.4 do Relatório de Inspeção
14/2017)
Base legal: art. 62 da Lei 4.320/64.
Responsáveis:
a) Marcelo Otone Aguiar (Fiscal do Contrato 306/2010)
b) Helênio Marques de Carvalho (Fiscal do Contrato
306/2010)
3.2 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), conclui-se esta instrução opinando por:
3.2.1 Rejeitar as razões de justificativa e julgar regulares
com ressalva as contas do Sr. Silvani Alves Pereira, em
virtude da prática de ato ilegal presentificado no item
2.1 desta instrução técnica conclusiva, com amparo no
artigo 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012;
3.2.2 Rejeitar as razões de justificativa e julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Marcelo Otone Aguiar,
em virtude da prática de atos ilegais presentificados
nos itens 2.2 e 2.3 desta instrução técnica conclusiva,
com amparo no artigo 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012;
3.2.3 Rejeitar as razões de justificativa e julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Helênio Marques de
Carvalho, em virtude da prática de atos ilegais presentificados nos itens 2.2 e 2.3 desta instrução técnica conclusiva, com amparo no artigo 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012;
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3.3 Na oportunidade, registra-se desde já que, caso a sugestão consignada ao final da análise do item 2.3 desta
instrução técnica conclusiva seja levada a efeito e esta
Corte de Contas venha a entender pela imputação de débito nos apartados, não haveria que se falar em contradição nas decisões, posto que a eventual responsabilização por dano ao erário não foi objeto de apreciação nestes autos, o que não obstaculizaria o julgamento pela irregularidade das contas em processo derivado dos fatos
aqui consignados. Até porque nesta instrução conclusiva restou assentado entendimento no sentido de que as
três irregularidades constantes do Relatório de Inspeção
14/2017, na forma como foram submetidas ao contraditório, remanesceram mesmo após a análise das defesas
colacionadas aos autos.
3.4 Sugere-se, ainda, a expedição da seguinte determinação ao atual gestor da Secretaria Municipal de Saúde
da Serra, com base no art. 86 da LC 621/2012:
3.4.1 Que o responsável adote as providências necessárias para anular a liquidação do valor irregularmente liquidado em favor da empresa MV Sistemas Ltda (conforme registrado no item 2.3 do Relatório de Inspeção
14/2017), no prazo que vier a ser assinado por esta Corte de Contas;
3.5 Com fundamento no art. 207, inciso V, da Resolução
261/2013, Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, recomendar ao responsável pela Secretaria Municipal de Saúde da Serra, ou a quem
lhe haja sucedido, a adoção de medidas para melhoria
na governança da Tecnologia da Informação, incluindo
os processos definidos para a realização das atividades
necessárias aos serviços de TI, incluindo a realização de
contratação.
Por derradeiro, cumpre informar que consta dos autos
pedidos de sustentação oral feitos pelas defesas dos senhores Silvani Alves Pereira, Marcelo Otone Aguiar e
Helênio Marques de Carvalho.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de ConDiário Oficial de Contas

tas, este manifestou-se anuindo os argumentos fáticos
e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva
ITC 5209/2017, pugnando ainda que, por imperioso, a
inclusão na proposta de encaminhamento o opinamento exarado pela área técnica às fl. 790: “...caso esta Corte entenda que o apontamento estampado na Manifestação Técnica 1480/2017 de lavra do diligente Núcleo de
Tecnologia da Informação deva ser objeto de apreciação,
nada obsta a formação de autos apartados (com a extração de cópia das peças principais produzidas no presente processo) para se promover a citação dos responsáveis, deixando claramente assentado em instrução técnica pertinente a metodologia de apuração do dano adotada pelo NTI e a possibilidade de imputação de débito
aos agentes indicados nestes autos, incluindo-se no rol
de responsáveis a empresa MV Sistemas Ltda.”.
Na 45ª Sessão Ordinária do Plenário, ocorrida no dia
19/12/2017, foi realizada sustentação oral pelo Dr. Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, em nome do responsável Sr. Silvani Alves Pereira, tendo sido as razões reduzidas a termo, conforme fls. 807/815.
Após retornaram os autos a este Gabinete, que ao analisar os elementos trazidos na sustentação oral, verifiquei que como não teve a inclusão de documentos novos que pudessem alterar a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 5209/2017, entendo pelo prosseguimento do julgamento do feito.
FUNDAMENTAÇÃO
2. ANÁLISE DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
2.1 - AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL PREVISTA NO
CONTRATO (SUBITEM 2.1 DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
14/2017)
Base Legal: art. 66 da Lei 8.666/93
Responsável: SILVANI ALVES PEREIRA – Secretário Municipal de Saúde da Serra à época da contratação.
Conforme relatório de inspeção 14/2017, não consta no
processo registro de designação formal de estrutura de
www.tce.es.gov.br

informática exigida no contrato e de responsabilidade da
Sesa/Prefeitura Municipal da Serra.
Segundo análise da área técnica deste tribunal, não foram acostados aos autos provas da formação da equipe,
mesmo sem ato formal de designação, sequer foram indicados pela defesa os participantes da equipe.
Concluindo que com a ausência de designação formal
impossibilita a responsabilização, de um possível dano
ao erário.
Conforme versa o art. 67 da 8.6666/93, a execução do
contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo
e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Em seu § 1º diz que o representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.
Ademais devemos observar que além da ausência da
formalização da designação do fiscal do contrato, vemos também o não atendimento a cláusulas previamente pactuadas, conforme versa o art. 66 da 8.666/93, pois
nos itens 14.9 e 14.10 do contrato 306/2010, esta muito claro que o contratante (SESA/PMS) devera formar e
disponibilizar para o projeto de implantação do Sistema,
uma equipe composta por pessoal do seu quadro interno, vejamos:
14.9 – O CONTRATANTE deverá formar e disponibilizar
para o projeto de implantação do Sistema, uma equipe composta por pessoal do seu quadro interno, em regime de horário integral, do início ao término do projeto, que será responsável por: a) receber o consentimento avançado do Sistema; b) executar, supervisionar e garantir a qualidade dos parâmetros e tabelas do Sistema;
c) ministrar aulas do Sistema aos usuários eleitos dentro
do programa de treinamento do projeto; d) atuar como
multiplicadores de suporte no momento da entrada em
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produção do Sistema, e posteriormente após o término
do projeto, no seu setor, tirando dúvidas dos usuários e
auxiliando os mesmos na correta execução dos procedimentos; e) re-treinar os atuais e novos usuários do Sistema de forma correta.
14.9.1 A equipe supracitada do CONTRATANTE deverá
ser composta por no mínimo o seguinte quadro de pessoal:
1 analista na área de suprimentos;
1 analista na área de faturamento;
1 analista na área médica;
1 analistas na área de enfermagem;
1 analista na área de atendimento;
1 analista na área de exames complementares;
1 analistas da equipe de informática.
14.9.2 – Durante a execução do projeto a gerência dos
Multiplicadores será compartilhada entre os Gerentes de
Projetos da MV Sistemas e do Cliente.
14.10 – O CONTRATANTE deverá manter uma estrutura
de informática composta por Responsável Técnico de Informática, Usuário Responsável pelo Sistema e Operador
do Sistema Aplicativo, onde cada um terá as seguintes
responsabilidades:
14.10.1 – COORDENADOR DE INFORMÁTICA: Será o responsável pela coordenação de todas as atividades da
área de informática, assim como elo de ligação entre a
MV e o CONTRATANTE, cabendo a ele as seguintes atribuições quanto a sistemas aplicativos: a) Treinar Usuários no sistema aplicativo fornecido pela MV; b) acompanhar junto aos Usuários a fase de implantação dos sistemas aplicativos; c) Orientar os Usuários na utilização
dos sistema aplicativos; d) Verificar constantemente se
os usuários estão utilizando adequadamente os sistemas
aplicativos e Identificar junto aos usuários qualquer anomalia ou necessidade de complementação nos sistemas
aplicativos e comunica-los à MV; f) Executar teste final,
Diário Oficial de Contas

não havendo nenhuma anomalia, liberar para uso, ou,
em caso contrário, comunicar à MV; g) Executar as cópias de segurança dos arquivos de dados (back-up); h)
Atualizar os sistemas aplicativos quando receber novos
releases; i) Cadastrar os usuários para utilizar dos sistemas aplicativos e responsabilizar-se pelas definições de
acesso às rotinas junto ao usuário responsável pelo Setor; j) conhecer os recursos necessários do Sistema Operacional (Windows NT) e Banco de Dados Oracle, utilizado no equipamento do CONTRATANTE, para execução
dos sistemas aplicativos fornecidos pela MV. Se o Coordenador de Informática não tiver tais conhecimentos,
deverá obtê-los participando de cursos de formação, ministrados pelo fornecedor do Sistema Operacional e Banco de Dados.
14.10.2 – OPERADOR DO SISTEMA APLICATIVO: Os funcionários designados pelo Usuário Responsável serão os
operadores do sistema aplicativo de seu Setor, cabendo
a eles as seguintes atribuições: a) Receber, do Coordenador de Informática, o treinamento adequado antes de
começar a operar qualquer rotina do sistema aplicativo
inerente à sua área de atuação; b) Executar as rotinas de
sua responsabilidade, de acordo com as normas de operação do sistema aplicativo; c) Ler com atenção os textos
explicativos, (HELP), de campos e programas, quando tiver dúvidas de como operar determinada rotina; d) Comunicar ao Usuário Responsável qualquer anomalia no
sistema aplicativo; e) Informar ao Coordenador de Informática todo o procedimento anterior a alguma anomalia surgida, mesmo que errado, facilitando o diagnóstico
do problema.
Nenhum servidor foi formalmente designado para ocupar qualquer destes papeis ou formar as equipes previstas contratualmente, desrespeitando o disposto no art.
66 da Lei 8.666/93, que exige que o contrato seja executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas, respondendo cada parte pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
www.tce.es.gov.br

E no art. 66 da 8.666/93, versa que o contrato deverá ser
executado fielmente pelas partes, vejamos:
Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas
partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
Diante do exposto, entendo que deva-se ser mantido tal
irregularidade.
2.2 LIQUIDAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AOS SERVIÇOS
EXECUTADOS – (SUBITEM 2.3 DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 14/2017)
Base Legal: art.63, §2º, III da Lei 4.320/64
Responsáveis:
1 – MARCELO OTONE AGUIAR – Gerente TI da SESA/PMS
e fiscal do contrato até junho de 2011
2 – HELÊNIO MARQUES DE CARVALHO – Gerente TI da
SESA/PMS e fiscal do contrato a partir de julho de 2011
Conforme foi apurado pela equipe técnica deste Tribunal, foram realizadas liquidações antes da execução
dos serviços, chegando a conclusão que no final a execução acumulada foi de R$6.702.018,96 e a liquidação
acumulada foi de R$8.463.600,00, uma diferença de
R$1.761.581,04, liquidada a maior.
Abaixo transcrevo o relatório de inspeção 14/2017 realizado por este Tribunal, conforme tabela:
Tabela 1. Comparativo entre execução e liquidação (valores acumulados)
MÊS

EXECUÇÃO

LIQUIDAÇÃO

ago/10 29.256,12

-

set/10 40.597,68

-

out/10 50.484,48

1.252.536,00

nov/10 60.371,28

1.450.272,00

dez/10 70.258,08

1.450.272,00

jan/11 80.144,88

1.450.272,00
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fev/11 90.031,68

1.648.008,00

set/13 6.038.674,32

8.463.600,00

mar/11 322.271,52

1.845.744,00

out/13 6.105.988,56

8.463.600,00

abr/11 422.128,20

2.043.480,00

nov/13 6.173.302,80

8.463.600,00

mai/11 521.984,88

2.241.216,00

dez/13 6.240.617,04

8.463.600,00

jun/11 621.841,56

2.438.952,00

jan/14 6.307.931,28

8.463.600,00

jul/11

721.698,24

2.438.952,00

fev/14 6.375.245,52

8.463.600,00

ago/11 821.554,92

2.636.688,00

mar/14 6.442.559,76

8.463.600,00

set/11 948.289,44

2.636.688,00

abr/14 6.509.874,00

8.463.600,00

out/11 1.078.569,12

3.032.160,00

mai/14 6.577.188,24

8.463.600,00

nov/11 1.197.210,72

3.427.632,00

jun/14 6.584.990,16

8.463.600,00

dez/11 1.332.956,40

3.427.632,00

jul/14

jan/12 1.458.518,76

4.020.840,00

fev/12 1.598.741,76

4.218.576,00

mar/12 1.769.331,24

4.416.312,00

abr/12 1.997.278,08

4.614.048,00

mai/12 2.233.416,96

5.009.520,00

jun/12 2.436.096,36

5.404.992,00

jul/12

2.682.757,68

5.800.464,00

ago/12 2.917.893,96

6.195.936,00

set/12 3.168.736,08

6.591.408,00

out/12 3.517.428,84

6.986.880,00

nov/12 3.906.714,00

7.184.616,00

dez/12 4.246.650,36

7.382.352,00

jan/13 4.592.518,80

7.580.088,00

fev/13 4.956.536,52

7.777.824,00

mar/13 5.321.655,96

7.975.560,00

abr/13 5.679.035,52

8.173.296,00

mai/13 5.759.014,56

8.245.872,00

jun/13 5.825.421,60

8.318.448,00

2.3 PAGAMENTO EM VALOR SUPERIOR AOS SERVIÇOS
EXECUTADOS (SUBITEM 2.4 DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 14/2017)

jul/13

5.904.045,84

8.391.024,00

Base Legal: art. 62 da Lei 4.320/64

ago/13 5.971.360,08

8.463.600,00

Responsáveis:
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6.592.792,08

8.463.600,00

ago/14 6.600.594,00

8.463.600,00

set/14 6.608.395,92

8.463.600,00

out/14 6.616.197,84

8.463.600,00

nov/14 6.623.999,76

8.463.600,00

dez/14 6.631.801,68

8.463.600,00

jan/15 6.639.603,60

8.463.600,00

fev/15 6.647.405,52

8.463.600,00

mar/15 6.655.207,44

8.463.600,00

abr/15 6.663.009,36

8.463.600,00

mai/15 6.670.811,28

8.463.600,00

jun/15 6.678.613,20

8.463.600,00

jul/15

6.686.415,12

8.463.600,00

ago/15 6.694.217,04

8.463.600,00

set/15 6.702.018,96

8.463.600,00

TOTAL

8.463.600,00

6.702.018,96

Diante do exposto, mantenho tal irregularidade.
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1 – MARCELO OTONE AGUIAR – Gerente TI da SESA/PMS
e fiscal do contrato até junho de 2011
2 – HELÊNIO MARQUES DE CARVALHO – Gerente TI da
SESA/PMS e fiscal do contrato a partir de julho de 2011
Acerca do presente indicativo de irregularidade, assim
versou a Manifestação Técnica 1480/2017 elaborada pelo NTI:
Situação encontrada descrita no Relatório de Inspeção
14/2017:
De outubro de 2010 a dezembro de 2012 o valor pago
era superior ao valor efetivamente executado, em média, em cerca de R$ 1,7 milhão. A partir de janeiro de
2013, a Sesa/PMS interrompeu os pagamentos à empresa MV, que continuou executando o contrato. A diferença foi, então, diminuindo até que a execução ultrapassou o pagamento somente em maio de 2014, terminando em setembro de 2015 com uma diferença de R$
183.869,52 em favor da empresa.
Defesa
Os responsáveis apresentaram uma única defesa para os
itens 2.2 e 2.3, já apresentada no item 2.2 desta Manifestação Conclusiva. O item 2.2 trata de liquidação e o item
2.3 de pagamento.
Análise
A liquidação indica que o serviço foi executado conforme
contratado e garante o pagamento ao contratado. No caso em tela foi reportado uma liquidação acima do executado de dez/2010 a abr/2014, com valor médio de pagamentos acima de um milhão, portanto o dano ao erário não pode ser afastado quando essa quantia poderia
ter sido aplicada na execução de serviços públicos ou no
mercado financeiro.
A tabela abaixo mostra o cálculo da diferença entre os
valores pagos e os valores executados conforme apresentado no Relatório de Inspeção 00014/2017-8. Nesta
Manifestação Técnica acrescentamos as colunas de rendimento da poupança para o período analisado.
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Tabela 2. Comparativo entre execução e pagamento (valores acumulados)
A

B

C

E

E

F

Mês
Execução Acumulada
Pagamento Acumulado
Diferença
Índice de Rendimento da
Poupança
Rendimento mensal
=
(D + F da linha anterior ) * E linha atual /100
dez/10 70.258,08
1.252.536,00
1.182.277,92
0,5338	 
jan/11 80.144,88
1.252.536,00
1.172.391,12
0,6413 7.581,95
fev/11 90.031,68
1.252.536,00
1.162.504,32
0,5719 6.748,27
mar/11 322.271,52
1.450.272,00
1.128.000,48
0,5527 6.462,46
abr/11 422.128,20
1.450.272,00
1.028.143,80
0,6218 7.054,09
mai/11 521.984,88
2.043.480,00
1.521.495,12
0,5371 5.560,05
jun/11 621.841,56
2.043.480,00
1.421.638,44
0,6578 10.044,97
jul/11 721.698,24
1.321.781,76
0,612

2.043.480,00
8.761,90

ago/11 821.554,92
2.438.952,00
1.617.397,08
0,6235 8.295,94
set/11 948.289,44
2.438.952,00
1.490.662,56
0,7086 11.519,66
out/11 1.078.569,12
2.438.952,00
1.360.382,88
0,6008 9.025,11
nov/11 1.197.210,72
2.834.424,00
1.637.213,28
0,5623 7.700,18
dez/11 1.332.956,40
3.427.632,00
2.094.675,60
0,5648 9.290,47
jan/12 1.458.518,76
Diário Oficial de Contas

3.427.632,00

1.969.113,24

0,5942 12.501,77

jul/13
0,5

fev/12 1.598.741,76
3.427.632,00
1.828.890,24
0,5868 11.628,12
mar/12 1.769.331,24
1.658.300,76
0,5

3.427.632,00
9.202,59

abr/12 1.997.278,08
4.020.840,00
2.023.561,92
0,6073 10.126,75
mai/12 2.233.416,96
4.416.312,00
2.182.895,04
0,5228 10.632,12
jun/12 2.436.096,36
2.177.951,64
0,547

4.614.048,00
11.998,59

jul/12 2.682.757,68
1.931.290,32
0,5

4.614.048,00
10.949,75

ago/12 2.917.893,96
5.404.992,00
2.487.098,04
0,5145 9.992,83
set/12 3.168.736,08
5.800.464,00
2.631.727,92
0,5124 12.795,09
out/12 3.517.428,84
2.678.507,16
0,5

6.195.936,00
13.222,62

nov/12 3.906.714,00
2.289.222,00
0,5

6.195.936,00
13.458,65

dez/12 4.246.650,36
2.271.499,08
0,5

6.518.149,44
11.513,40

jan/13 4.592.518,80
1.925.630,64
0,5

6.518.149,44
11.415,06

fev/13 4.956.536,52
1.561.612,92
0,5

6.518.149,44
9.685,23

mar/13 5.321.655,96
1.196.493,48
0,5

6.518.149,44
7.856,49

abr/13 5.679.035,52
0,5
6.021,75

6.518.149,44

839.113,92

mai/13 5.759.014,56
0,5
4.225,68

6.518.149,44

759.134,88

jun/13 5.825.421,60
0,5
3.816,80

6.518.149,44

692.727,84
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5.904.045,84
3.482,72

6.518.149,44

614.103,60

ago/13 5.971.360,08
0,521 3.217,62

6.518.149,44

546.789,36

set/13 6.038.674,32
0,5
2.750,03

6.518.149,44

479.475,12

out/13 6.105.988,56
0,5079 2.449,22

6.518.149,44

412.160,88

nov/13 6.173.302,80
0,5925 2.456,56

6.518.149,44

344.846,64

dez/13 6.240.617,04
0,5208 1.808,76

6.518.149,44

277.532,40

jan/14 6.307.931,28
0,5496 1.535,26

6.518.149,44

210.218,16

fev/14 6.375.245,52
0,6132 1.298,47

6.518.149,44

142.903,92

mar/14 6.442.559,76
0,554 798,88

6.518.149,44

75.589,68

abr/14 6.509.874,00
0,5267 402,34

6.518.149,44

8.275,44

mai/14 6.577.188,24
0,5461 47,39

6.518.149,44

-59.038,80

jun/14 6.584.990,16
0,5607 -330,76

6.518.149,44

-66.840,72

jul/14 6.592.792,08
0,5467 -367,23

6.518.149,44

-74.642,64

ago/14 6.600.594,00
0,6059 -454,48

6.518.149,44

-82.444,56

set/14 6.608.395,92
0,5605 -464,65

6.518.149,44

-90.246,48

out/14 6.616.197,84
0,5877 -533,11

6.518.149,44

-98.048,40

nov/14 6.623.999,76
6.518.149,44
-105.850,32
0,6043 -595,73
dez/14 6.631.801,68

6.518.149,44
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-113.652,24

peção 14/2017 e, via de consequência, na ITI 788/2017,
qual seja, a ocorrência de dano ao erário advindo do pagamento em valor superior aos serviços executados.

0,5485 -583,86

jan/15 6.639.603,60
6.518.149,44
-121.454,16
0,6058 -692,04

Nessa linha, vejo que como não fora oportunizado ao defendente o direito de defesa e do contraditório, pois a
existência de um possível débito passível de devolução
ao erário não fora objeto da citação, desta forma não podemos nesta fase surpreender os agentes com a determinação de ressarcimento. Motivo pelo qual vejo necessário a formação de autos apartados para uma melhor
apuração do possível dano.

fev/15 6.647.405,52
6.518.149,44
-129.256,08
0,5882 -718,46
mar/15 6.655.207,44
6.518.149,44
-137.058,00
0,5169 -671,84
abr/15 6.663.009,36
6.518.149,44
-144.859,92
0,6302 -867,97
mai/15 6.670.811,28
6.518.149,44
-152.661,84
0,6079 -885,88

Temos nesta Corte entendimentos que deva-se considerar invalida cominação de responsabilização ao gestor
quando a mesma encontra-se pautada em irregularidade que não tenha sido consignada na Instrução Técnica
Inicial, vejamos AcordãoTC 991/2015 – Plenário:

jun/15 6.678.613,20
6.518.149,44
-160.463,76
0,6159 -945,70
jul/15 6.686.415,12
6.518.149,44
-168.265,68
0,6822 -1.101,14

VOTO DE DESEMPATE DO PRESIDENTE, EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

ago/15 6.694.217,04
6.518.149,44
-176.067,60
0,7317 -1.239,26
set/15 6.702.018,96
6.518.149,44
-183.869,52
0,6876 -1.219,16
TOTAL	 	 	 	 	

287.664,33

Fonte: http://www.portalbrasil.net/poupanca_mensal.
htm
Dessa forma a empresa contratada tem um crédito de
R$183.869,52 e no mínimo um débito de rendimento
de poupança de R$287.664,33 (um investimento de baixo rendimento), portanto a empresa contratada tem um
débito de no mínimo R$103.794,81 a restituir ao Fundo
Municipal de Saúde, caso tenha sido efetuado o pagamento de R$183.869,52 a mesma.
Assim, sugerimos manter a irregularidade apontada.
Corroborando com o entendimento da equipe Técnica,
através da ITC 5209/2017, que apesar da análise consignada na Manifestação Técnica 1480/2017 pugnar pela
manutenção da irregularidade, fora suscitada questão
originariamente não mencionadas no Relatório de InsDiário Oficial de Contas

que fez constar na ITI, sobre essa irregularidade também deve ser conferida a possibilidade de ser trazida
resposta assegurando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
Por mais que se alegue, que a imputação da nova irregularidade é um detalhamento da irregularidade anteriormente imputada, não nos faz concluir que não deveria ser conferido à gestora o direito ao contraditório e
a ampla defesa, pois evidente que a ausência dessa “especificidade” traz prejuízo à defesa, visto que o documento trazido autos é idôneo para refutar apenas a irregularidade quanto à ausência de movimentação, todavia
sob a imputação de não recolhimento de contribuições
previdenciárias retidas resta claro que a juntada do Razão do Plano de Contas se mostra imprestável para fins
de esclarecimento e justificativas (exercício do direito ao
contraditório).
[...]

Verifica-se da instrução técnica acima que a gestora foi
citada para apresentar esclarecimentos e justificativas
quanto à ausência de movimentação e acúmulo de saldo
das contas constantes do Quadro 14, oportunidade na
qual refutando a irregularidade apontada pela área técnica, apresentou a gestora o Razão do Plano de Contas
para demonstrar que houve movimentação das contas
no exercício de 2011.

Sendo assim, constato que a própria discussão do assunto serve como elemento capaz de demonstrar que a
respeito dessa nova irregularidade discutida e debatida pelo plenário a gestora não teve assegurado o direito de se manifestar, trazendo esclarecimentos e justificativas que poderiam ser por nós, eméritos julgadores,
avaliados. Portanto, resta evidente que essa impossibilidade acarreta prejuízo a defesa.

[...]

Conclui-se que, enquanto a irregularidade indicada na ITI
apontava pela ausência de movimentação, a ITC apontou
por nova irregularidade: ausência de recolhimento, sobre a qual a gestora ficou privada em manifestar-se e,
ainda, até mesmo em sanar dita irregularidade mediante a realização de procedimento contábil.

A Instrução Técnica Conclusiva, por sua vez, encampando a instrução contábil, também concluiu pela irregularidade das contas em função de grave infração a norma
legal constante do item II.II com a inclusão da irregularidade de não recolhimento das contribuições previdenciárias retidas, vejamos:

[...]

[...]

DISPOSITIVO

Atinente a essa questão processual, ou seja, julgamento pela irregularidade das contas em função da identificação pela área técnica de irregularidade distinta da

Diante de todo o exposto, peço vênia para divergir do entendimento do Ilustre Conselheiro Relator, do Ministério Público Especial de Contas e acompanhando a diver-
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gência inaugurada pelo Conselheiro Substituto, VOTO no
sentido de julgar a Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde, relativo ao exercício de 2011, REGULAR COM RESSALVA pelos fundamentos jurídicos acima
expendidos com as determinações lançadas às fls. 578
do voto divergente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC1931/2012, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatorze de julho de dois mil e quinze, por maioria, nos termos do voto de desempate do
Presidente, Conselheiro Domingos Augusto Taufner, que
acompanhou o voto-vista do Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Linhares, relativa ao
exercício de 2011, sob a responsabilidade da senhora Sônia Maria Dalmolim de Souza, dando-lhe a devida quitação, pelos fundamentos expedidos no voto-vista do Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva;
Processo TC 1931/2012. Acórdão TC 991/2015 – Plenário. Relator: Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo. Julgado em 14 de julho de 2015. [g. n.].
Além do mais, observa-se que não foram oportunizados
aos responsáveis o direito da ampla defesa e do contraditório, cujo tema é pacificado na jurisprudência pátria,
vejamos:
STF - MANDADO DE SEGURANÇA MS 27760 DF (STF)
Data de publicação: 11/04/2012
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 3 DO STF.
1. “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União
asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de
Diário Oficial de Contas

ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão” (Súmula Vinculante nº 3 do STF). Acórdão do TCU que, sem intimação
da servidora interessada, determinou que se procedesse
à cobrança de valores recebidos a título de adicional de
dedicação exclusiva. Incidência do entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal. 2. Segurança concedida para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Encontrado em: -Plenário e garantir à impetrante o exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito do
Tribunal de Contas
TST - RECURSO DE REVISTA RR 591005120105230071
(TST)
Data de publicação: 01/08/2014
Ementa: CERCEAMENTO DE DEFESA. IRREGULARIDADE
NA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. O TRT
de origem, acerca da arguição de cerceamento de defesa pelos reclamados, consignou que eventual nulidade
da decisão por ausência de regular intimação dos embargantes para apresentar contrarrazões ao apelo obreiro deveria ser arguida no recurso adequado, não se mostrando como hipótese de cabimento dos embargos de
declaração. No caso, verifica-se que a intimação publicada no Diário Eletrônico foi irregular, visto que constou: Intimar a parte contrária para, querendo no prazo de 08
(oito), apresentar contrarrazões ao Recurso Ordinário Interposto pelo Reclamados -. Salienta-se que o Tribunal a
quo deu provimento ao recurso ordinário do reclamante
para condenar os reclamados - ao pagamento dos reflexos decorrentes das utilidades e à retificação da CTPS do
autor; condenar os réus, solidariamente, ao pagamento das horas extras, labor aos domingos e feriados, intervalo intrajornada, tudo com reflexos; e, para fins de
www.tce.es.gov.br

cálculo da indenização por danos materiais (pensionamento), seja levado em conta todas as parcelas de natureza salarial, inclusive aquelas reconhecidas nesta decisão -. Nesse contexto, o Tribunal a quo não poderia ter
desconsiderado a falta de intimação dos reclamados para apresentação de contrarrazões, pois deixou de assegurar a eles o exercício da garantia constitucional (artigo 5º, inciso LV) da ampla defesa e do contraditório,
também consagrado no artigo 900 da CLT . Assim, devem ser anulados os atos processuais a partir da irregularidade na intimação dos reclamados para apresentação de contrarrazões ao recurso ordinário do reclamante, com o consequente retorno dos autos ao TRT de origem para regularização desse ato. Recurso de revista conhecido e provido
Destarte, transcrever trecho da ITC 5209/2017, sobre o
tema existência de debito passível de devolução que não
fora objeto de citação:
(...)
“sem olvidar da análise consignada na Manifestação Técnica 1480/2017 (uma vez que o aspecto formal da irregularidade tratada neste tópico remanesce mesmo após
a realização do contraditório), conclui-se que a existência de débito passível de devolução ao erário municipal
não fora objeto da citação levada a efeito nestes autos,
de forma que, nesta fase conclusiva, não poderiam ser
os agentes indicados na ITI 788/2017 surpreendidos com
a determinação de ressarcimento. Demais disso, o reconhecimento do débito poderia causar reflexos na esfera jurídica da própria empresa contratada que sequer figurou dentre o rol de responsáveis, uma vez que o item
3.2.3 da referida manifestação técnica consignou a seguinte sugestão:”
3.2.3 Assinar prazo, com fundamento no art. 208, caput,
da Resolução 261/2013, RITCEES, para que o responsável
pela Secretaria Municipal de Saúde da Serra adote as
providências necessárias para apresentar a esta Corte
de Contas o encontro de contas entre o executado e paQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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go até o final do contrato, considerando rendimento de
poupança, conforme efetuado no item 2.3 desta Manifestação, e se for o caso providencie junto a empresa a
devolução de pagamento a maior.
Nesse pensamento, importante ressaltar que, no caso presente entendo ser necessária a oportunização do
contraditório e da ampla defesa, isto é, devem todos os
responsáveis ser previamente chamados ao processo.
Nesse passo, necessário se formar a matriz de responsabilização em relação a todos os agentes envolvidos na
presente irregularidade, de forma solidária, e não somente a possível responsabilização do gestor em questão.
Por estas razões, entendo prejudicada a análise nestes
autos do item 2.3 da ITC 5209/2017, tornando necessário que seja a matéria analisada em autos apartados, inclusive com chamamento dos demais agentes que tenham eventualmente participado da irregularidade em
tela.
Ante todo o exposto, concordando com o entendimento
da área técnica, e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Rejeitar as razões de justificativa e julgar regulares
com ressalva as contas do Sr. Silvani Alves Pereira, em
virtude da prática de ato ilegal presentificado no item
2.1 desta instrução técnica conclusiva, com amparo no
artigo 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012;
1.2. Rejeitar as razões de justificativa e julgar regulaDiário Oficial de Contas

res com ressalva as contas do Sr. Marcelo Otone Aguiar,
em virtude da prática de atos ilegais presentificados
nos itens 2.2 e 2.3 desta instrução técnica conclusiva,
com amparo no artigo 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012;
1.3. Rejeitar as razões de justificativa e julgar regulares
com ressalva as contas do Sr. Helênio Marques de Carvalho, em virtude da prática de atos ilegais presentificados nos itens 2.2 e 2.3 desta instrução técnica conclusiva, com amparo no artigo 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012;
1.4. Por FORMAR AUTOS APARTADOS para apurar o
item 2.3 da ITC 5209/2017 – PAGAMENTO EM VALOR
SUPERIOR AOS SERVIÇOS EXECUTADOS (SUBITEM 2.4
DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 14/2017), com a extração de cópia das peças principais produzidas no presente processo, para se promover a citação dos responsáveis, deixando claramente assentado em instrução técnica pertinente a metodologia de apuração do dano adotada pelo NTI e a possibilidade de imputação de débito
aos agentes indicados nestes autos, incluindo-se no rol
de responsáveis a empresa MV Sistemas Ltda;
1.5. Pela expedição da seguinte determinação ao atual
gestor da Secretaria Municipal de Saúde da Serra, com
base no art. 86 da LC 621/2012: Que o responsável pela Secretaria Municipal de Saúde da Serra adote as providências necessárias para anular a liquidação do valor irregularmente liquidado em favor da empresa MV Sistemas Ltda (conforme registrado no item 2.3 do Relatório
de Inspeção 14/2017), no prazo de 30 (trinta) dias;
1.6. Com fundamento no art. 207, inciso V, da Resolução 261/2013, Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, recomendo ao responsável
pela Secretaria Municipal de Saúde da Serra, ou a quem
lhe haja sucedido, a adoção de medidas para melhoria
na governança da Tecnologia da Informação, incluindo
os processos definidos para a realização das atividades
necessárias aos serviços de TI, incluindo a realização de
www.tce.es.gov.br

contratação;
1.7. ARQUIVAR os presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (Relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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CLASSIFICAÇÃO: Representação

toria RA-E 14/2013 (fls. 176-192 e anexos).

REPRESENTANTE:Procuradoria Regional do Trabalho

Nos termos do RA-E 14/2013 e da Instrução Técnica Inicial ITI 584/2013 (fls. 314-329), a equipe técnica apontou
indícios de irregularidades, dando origem a Decisão Monocrática Preliminar DECM 673/2015 (fls. 337-338), que
determinou a expedição de Diligência Externa, requisitando a Diretora Presidente, senhora Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz, para que, no prazo de 20 dias
prestasse informações acerca da conclusão do Inquérito Civil nº 00537.2006.17.000/3, bem como se houve alteração no Plano de Carreira e Remuneração da CESAN
após o exercício de 2011, com o envio de documentos
imprescindíveis à instrução do processo.

UNIDADE GESTORA: Companhia Espírito Santense de
Saneamento - CESAN
RESPONSÁVEL: Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz
REPRESENTAÇÃO – CONHECER –PROCEDENTE – RECONHECER PRESCRIÇÃO – DETERMINAR – DAR CIÊNCIA –
ARQUIVAR
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação encaminhada a esta
Corte pela Procuradoria Regional do Trabalho, relatando
supostas irregularidades ocorridas nas promoções/reclassificações concedidas pela Companhia Espirito Santense de Saneamento – CESAN a seus empregados.
Em análise realizada pela área técnica, verificou-se a
existência de indícios de irregularidades, contudo, não
foram fornecidos elementos suficientes quanto ao possível dano ou responsabilidade, carecendo de inspeção
para levantamento de documentação complementar.
Em razão disso, os autos seguiram para a apreciação do
Relator titular, que por meio do despacho de fl. 157, determinou a apuração dos fatos por meio de auditoria especial.
Assim, em cumprimento às determinações contidas no
Plano e Programa de Auditoria nº 140/2012, foi realizada fiscalização na Companhia Espirito Santense de Saneamento – CESAN, tendo como objeto averiguar a regularidade e legalidade das promoções/reclassificações
concedidas a empregados da empresa auditada no período de 1992 a 2011, com base nas disposições constitucionais e legais, a CLT, normas e procedimentos internos
da empresa auditada, a Lei Complementar Estadual nº
621/2012 e na Resolução TC nº 182/02 (Regimento Interno do TCEES), em que se firmou o Relatório de AudiDiário Oficial de Contas

Em atendimento à determinação deste Tribunal, a senhora Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz apresentou os esclarecimentos de fls. 345-368, acompanhados
da documentação de fls. 370-686.
Remetidos os autos à área técnica, a então 9ª SCE elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 655/2015
(fls. 689-699), concluindo pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva desta Corte de Contas.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas –
NEC manifestou-se por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 4651/2015 (fls. 700-707), opinando no mesmo sentido da referida MTP, ou seja, pela declaração da
extinção da pretensão punitiva desta Corte, em razão da
prescrição dos indícios de irregularidades apontados na
ITI 584/2013, uma vez que os fatos em exame ocorreram
entre 1994 e 2006 e não foi apontado dano ao erário.
Com fundamento no artigo 329, §7º do RITCEES, a área
técnica sugeriu ainda determinar à CESAN, na pessoa
dos atuais administradores, que se abstenha de promover alterações em seu Plano de Cargos e Salários (PCS)
que venham a permitir movimentações funcionais que
desrespeitem a regra do concurso público, estabelecida
no artigo 37, II, da CRFB/1988.
O douto Ministério Público de Contas manifestou-se nos
www.tce.es.gov.br

termos do Parecer 06088/2015-1 (fls. 710-713), onde diverge parcialmente do posicionamento da área técnica,
conforme abaixo se vê:
1. preliminarmente, em face dos indícios de irregularidades apontados no Relatório de Auditoria RA-E 14/2013,
em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e com fulcro no art. 358, inc. I, do
RITCEES c/c o art. 56, inciso II, da LC nº 621/12, pela citação dos responsáveis pelos atos de ascensão ou de reclassificação que tenham gerado os primeiros pagamentos há menos de cinco anos, para que, no prazo estipulado, apresentem esclarecimentos e/ou justificativas, individual ou coletivamente, que entenderem necessárias;
2. no mérito, pela declaração da decadência e da extinção da pretensão punitiva, em razão da prescrição, dos
indícios irregularidades referentes aos atos de ascensão
ou de reclassificação praticados pela CESAN que tenham
gerado os primeiros pagamentos há mais de cinco anos.
FUNDAMENTAÇÃO
A matéria discutida nestes autos decorre da competência conferida ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES para decidir sobre as representações e
denúncias que lhe sejam encaminhadas por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, nos termos do artigo 1º, inciso XXIV; artigo 9º, inciso XXXVIII e
artigo 181 do novo Regimento Interno (Resolução TC nº
261/2013), e ainda, conforme dispõe o inciso XXV do artigo 1º; artigo 50, inciso II, alínea “c” e artigo 99, § 2º, todos da LC nº 621/2002.
Em caso de violação à norma legal ou dano ao erário,
consoante estabelecido pelo atual ordenamento constitucional (art. 70 e seguintes da Carta Estadual), compete ao Tribunal de Contas deste Estado a adoção de providências para o fiel cumprimento da lei e correta aplicação dos recursos públicos.
Conquanto forçoso reconhecer a prescrição punitiva em
relação aos indícios de irregularidades apontados na ITI
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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584/2013 (tendo em vista que os fatos em exame ocorreram entre 1994 e 2006 e não foi apontado dano ao
erário), subsiste a necessidade de expedir determinação
aos atuais responsáveis para o exato cumprimento da lei
e, portanto o feito deve prosseguir para apreciação de
mérito para os fins do disposto no art. 71, § 5°, da LC n.
621/12 c/c arts. 207, inciso IV, 373, § 5°, e 374 do RITCEES.
Nesse trilhar, observo que a área técnica desta Corte, nos
termos da análise contida na MTP 655/2015, fls. 689-699
(reproduzida na ITC 4651/2015, fls. 700-707), assim sedimentou o seu entendimento:
[...]
II – DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES LEVANTADOS
Em levantamento realizado pela auditoria, com base no
relatório RAO 14/2013, às fls. 176 a 192 dos autos, verificou-se que o Plano de Carreira e Remuneração Implantado em 1991, permitia a promoção vertical (ascensão
funcional) e a “reclassificação”, sendo estas, formas de
provimento derivado vedadas pelo art. 37, II, da Constituição Federal, uma vez que a investidura em cargo ou
emprego público depende de aprovação prévia em concurso público.
No que tange aos Planos de Carreiras e Remuneração
implantado em 2006, 2008 e 2011, também foi constatada impropriedade na redação contida no art. 16, possibilitando o provimento dos postos de trabalho mediante processos de movimentação para enquadramento, reclassificação, reabilitação, readaptação funcional, transferência funcional ou por concurso público, contrariando
assim, a Constituição Federal.
Logo, institutos outros como a ascensão funcional, a
transformação, o reenquadramento, a redistribuição, a
readaptação e a transferência de cargos não devem ser
considerados como formas de investidura que importem
no ingresso de cargo ou emprego público sem a devida
realização de concurso público de provas ou de provas
Diário Oficial de Contas

e títulos.
Apontou-se ainda que a partir da implantação do Plano
de Carreiras e Remuneração – 2006, e em suas revisões
nos exercícios de 2008 e 2011, foram criadas duas carreiras: Carreira Técnica, cargo de “Técnico de Sistemas de
Saneamento” e Carreira Universitária, cargo de “Analista de Sistemas de Saneamento e Tecnólogo de Sistemas
de Saneamento”, sendo permitida pelo Plano de Carreira e Remuneração a movimentação dos empregados pelas referidas funções através de seleção interna, sem exigência de novo concurso público.
Os levantamentos realizados pela auditoria apontaram
que os Planos de Carreira e Remuneração implantados
pela CESAN, não atingiram o propósito que pode ser atribuído a uma carreira, eis que tal prática constitui afronta
à vedação constitucional de ascensão funcional na medida em que consentiu, na estrutura de uma mesma carreira, a existência de cargos com requisitos de provimentos diversos.
Essa prática permitiu que vários empregados que ingressaram em cargos de níveis de primeiro e segundo graus
ao longo dos anos, alcançassem ascensão funcional para cargos de até nível superior, sem que houvesse, para
tanto, a realização de concurso público, importando assim na incidência do previsto no art. 37, § 2º da Constituição Federal, que estabelece a nulidade dos atos praticados ao arrepio dos incisos II e III do mesmo artigo. Os
apontamentos relacionaram os seguintes casos:
a) Maria da Purificação José Henrique, em 01/08/1994
passou do cargo de Analista Administrativa (2º grau) para o cargo de Contador (Superior);
b) Silmar Ebert, em 01/10/2006, passou do cargo de Vistoriante (1º grau) para o cargo de Técnico de Sistema de
Saneamento (Ensino Médio);
c) Luis Carlos de Paula, em 26/05/1994, passou do cargo
de Oficial Administrativo
(2º grau) para o cargo de Administrador D (Superior);
www.tce.es.gov.br

d) Luciano Santos Sobral, em 26/05/1994, passou do cargo de Técnico Administrativo (2º grau), para o cargo de
Administrador D (Superior);
e) Anderson Terra Wener, em 01/10/2006, passou do
cargo de Prático de Manutenção (1º grau) para o cargo
de Técnico de Sistemas de Saneamento (Ensino Médio);
f) Francisco Leonardo Duarte Kale, em 01/08/1994, passou do cargo de Tecnólogo (Superior Tecnólogo), para o
cargo de Engenheiro D (Superior);
g) Carlos Alberto França da Cunha, em 01/10/2006, passou do cargo de Vistoriante (1º grau), para o cargo de
Técnico em Saneamento (Ensino Médio);
III – DA RESPOSTA A COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Em resposta ao Termo de comunicação de diligência
996//2015, informa a representada que o Inquérito Civil
000537.2006.17.0003, instaurado pelo Ministério Público do Trabalho, atualmente arquivado, ensejou a propositura por aquele órgão, de Ação Civil Pública em face da
CESAN, sob o nº 0131200-18.2011.5.17.0012 em trâmite
na 12º Vara do Trabalho de Vitória, na qual a liminar pretendida pelo MPT-ES não fora deferida.
Esclarece que houve alterações no Plano de Carreira da
CESAN e se consolidaram em 1991, 2006 e finalmente
em 2014 – PCR.
Aduz que no Plano de Carreira de 1991, alguns empregados da carreira técnica e que exerciam funções de nível
superior, mas que não haviam completado o curso superior, foram enquadrados em classe especial e em extinção até completarem o curso conforme regulamento do
PCCS – XII enquadramento salarial e custo de implantação.
Argumenta ainda que em 1991, a CESAN implantou um
novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários que foi desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, sendo naquela ocasião a instituição mais renomada, preparada
e recomendada para a realização desse trabalho. Para
adequar algumas situações já consolidadas com o temQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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po, a FGV sugeriu e a CESAN acatou a criação de um cargo em extinção em classe especial, no qual ficaram enquadrados temporariamente os empregados Maria da
Purificação José Henrique e Sebastião Neto da Silva. Assim, considerando que esses empregados já trabalhavam no desempenho das atividades e estavam se graduando, a FGV orientou que fossem criadas regras para
o aproveitamento dos mesmos, tudo amparado por parecer jurídico emitido pelo advogado da CESAN, que validou juridicamente os atos ora analisados.
Visando solucionar o problema enfrentado, informa que
iniciaram estudos que culminaram com o plano de cargos e remunerações que veio a ser implantado em 2006,
ao qual se pretendeu dar maior amplitude aos cargos na
empresa, inexistindo prejuízo a qualquer empregado,
em observância aos princípios constantes no art. 37, II,
da Constituição Federal.
Em linhas gerais, sustenta que as atividades exercidas
pelos empregados no PCR 2006, 2008 e 2011 foram feitas através da denominação função, pois nos cargos foram agrupadas funções que representaram atividades
distintas conforme a escolaridade exigida para o respectivo exercício (ensino médio, técnico ou superior), diferenciando-se tais funções pelos elementos: código, denominação, requisito mínimo de escolaridade e atribuições, o que vale dizer que no plano de carreiras e remuneração PCR da CESAN, cargo não representa as atribuições do empregado, mas sim a diversas funções agrupadas sob um mesmo título.
Ressalta que o PCR 2014 – atual, com a divisão de carreiras de acordo com os cargos específicos, vedou-se a
possibilidade de movimentação entre os diferentes cargos. Além disso, dentro do cargo de assistente de saneamento e gestão há às funções de assistente operacional
e administrativo, sendo também vedada a movimentação entre tais funções. Assim, consolidaram-se critérios
específicos de agrupamento de funções, somente permitindo a movimentação dentro do mesmo cargo e entre
Diário Oficial de Contas

funções que guardem identidade ou similaridade com
relação às atividades e escolaridade.
IV – DA ANÁLISE
Vê-se que as impropriedades verificadas pela equipe de
auditoria estavam diante do poder de autotutela administrativa, que confere à Administração a possibilidade
de anular ou revogar os seus próprios atos quando configurada a ilegalidade ou sejam contrários ao interesse
público, conforme entendimento já consagrado nas Súmulas do STF, quais sejam, nº 346: “a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”; e
473: “a administração pode anular os seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque
deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.
Mas, decorridos mais de dez anos desde a ocorrência
dos fatos detectados, nenhuma ação dos administradores foi adotada visando reformar os atos eivados de vício. A legislação que regulamentou os atos administrativos na esfera federal (Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de
1999), aplicada aos atos administrativos praticados em
outras esferas de governo por similaridade, estabeleceu
prazo decadencial de cinco anos para que a administração anule os atos eivados de vício, dos quais decorreram
efeitos favoráveis aos destinatários, bem como a possibilidade de tais atos serem convalidados, quando não
constatada má fé, conforme se transcreve:
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os
destinatários decai em cinco anos, contados da data em
que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
[...]
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros,
os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
www.tce.es.gov.br

convalidados pela própria Administração.
Em questões similares, analisados pelo Poder Judiciário,
tem sido aplicada a teoria do fato consumado, onde se
reconhece a prática da ilegalidade, mas a inércia e a morosidade na sua correção acabam por consolidar o ato
ilegal e tornar sua reversão mais danosa à administração
e ao beneficiado que sua convalidação.
Assim, onde não há indícios de má fé, há que se observar
o princípio constitucional da segurança jurídica em detrimento do princípio da legalidade, conforme se observa
na decisão proferida no Recurso de Revista do Tribunal
Superior do Trabalho Processo: RR 475320115180004
47-53.2011.5.18.0004, transcrito a seguir:
TST - RECURSO DE REVISTA: RR 475320115180004 4753.2011.5.18.0004 RECURSO DE REVISTA. CONVALIDAÇÃO DE ATO NULO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGO SEM
CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO
CONSUMADO.
Processo: RR 475320115180004 47-53.2011.5.18.0004
Relator(a): Pedro Paulo Manus
Relator(a): Pedro Paulo Manus
Julgamento: 02/04/2013
Órgão Julgador: 7ª Turma
Publicação: DEJT 05/04/2013
Ementa
RECURSO DE REVISTA. CONVALIDAÇÃO DE ATO NULO.
TRANSPOSIÇÃO DE CARGO SEM CONCURSO PÚBLICO.
APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.
A aplicação da teoria do fato consumado não deve resultar na conclusão de que atos irregulares e eivados de
má-fé devam ser convalidados pela simples continuidade do tempo, devendo a sua incidência ser avaliada em
cada caso concreto e a sua aplicação ocorrer apenas em
hipóteses excepcionais. No caso concreto, a reclamante, ocupante do cargo -Auxiliar Administrativa (nível fundamental) desde a sua admissão em 02/01/1986, fora
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-promovida-, em maio de 1993, ao cargo de -Assistente
Administrativo II- (nível superior) por iniciativa da própria reclamada. Com o advento do novo PCCS em 2009
e a solicitação da reclamante para o seu enquadramento
neste, arguiu a reclamada nulidade do ato que concedeu
a promoção à reclamante. Constatando-se a ausência de
má-fé da autora, no que diz respeito à transposição de
cargos, e o transcurso de mais de 18 anos entre o ato
agora impugnado e a pretensão patronal de enquadrá-la no cargo de -Auxiliar de Gestão- (nível fundamental),
aplica-se ao caso a teoria do fato consumado em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica. Recurso de revista de que não se conhece. (g.n.)
Esta Corte de Contas também se manifestou recentemente aplicando a teoria do fato consumado em caso
semelhante nos autos do Processo TC-1460/2011, nos
seguintes termos:
ACÓRDÃO TC-373/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1460/2011
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ASSUNTO AUDITORIA ESPECIAL – EXERCÍCIOS DE
2010 E 2011 RESPONSÁVEIS-NEUCIMAR FERREIRA FRAGA EMENTA: AUDITORIA ESPECIAL – EXERCÍCIOS DE
2010 E 2011 – 1) REGULARES OS ATOS DE GESTÃO – 2)
DETERMINAÇÃO – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1 – RELATÓRIO Tratam os presentes autos de Auditoria
Especial solicitada pelo Auditor João Luiz Cotta Lovatti, para apuração de suposto descontrole no preenchimento do cargo de Auxiliar de Obras e Serviços Públicos II, pela Prefeitura Municipal de Vila Velha, verificado no Processo TC 5520/2009. De acordo com documento acostado aos autos (fls. 07), a Prefeitura de Vila Velha
possuía 119 cargos de Auxiliar de obras e serviços públicos II, previstos pela Lei 3.980/2002, mas efetivamente
estavam lotados no cargo 466 pessoas. Elaborado o ReDiário Oficial de Contas

latório de Auditoria Especial RA-E 18/2014, fls. 16 e seguintes, chegou-se à seguinte conclusão:
1. Que houve apenas divergência na correlação entre a
quantidade de cargos de “Auxiliar de Obras e Serviços
Públicos II” previstos na norma Lei 3.980/2002 e na antiga legislação (Lei 2.737/1992), fato que gerou um número excessivo de cargos ocupados;
2. Não foi identificada a existência de irregularidade em
relação ao desvio de função nos anos de 2010 e 2011 no
cargo de Auxiliar de Obras e Serviços Públicos II;
3. Não existiam servidores em designação temporária
ocupando as 472 vagas de Auxiliar de Obras e Serviços
Públicos II; e,
4. Quanto ao provimento dos referidos cargos, verificou-se que existem servidores que obtiveram a estabilidade
constitucional prevista no art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias – ADCT; que obtiveram a estabilidade por meio de concurso público e outros 82 servidores que não foram contemplados pela estabilidade
constitucional e também não foram aprovados em concurso público.(grifo no original)
[,...]
Assim, em consonância com a doutrina especializada e
com a jurisprudência do STF, opto pela aplicação da Teoria do Fato Consumado no caso em questão, por ter a
convicção de que a relação jurídica e social até aqui delineada, solidificada nos últimos 26 (vinte e seis) anos,
inflige a percepção de que o interesse público, no caso
concreto, será melhor atendido com a subsistência do
ato nascido de forma irregular, vale dizer, com a sua convalidação. (g.n.)
Este posicionamento é reforçado pela consciência de
que o decurso do tempo, em determinados casos, tem
o condão de tornar a anulação de um ato ilegal ou nulo claramente prejudicial ao próprio interesse público, finalidade precípua da atividade exercida pela Administração.
www.tce.es.gov.br

Ademais, faço consignar nesta decisão que em momento
algum foi possível vislumbrar indícios de má-fé dos destinatários do ato administrativo, o que afasta qualquer
possibilidade da não convalidação do ato.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC1460/2011, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatorze de abril dois mil e quinze, à
unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Considerar regulares os atos de gestão praticados pelo Sr. Neucimar Ferreira Fraga, frente à Prefeitura Municipal de Vila Velha, referentes aos exercícios de 2010 e
2011, analisados nos presentes autos;
2. Determinar que a Prefeitura Municipal de Vila Velha
realize estudo detalhado sobre sua necessidade de servidores, realizando o provimento exclusivamente na forma prevista na Constituição Federal; 3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado. Composição
Plenária Presentes a sessão plenária da deliberação os
Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader Borges, Relator, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Outro fato a ser observado é o de que a equipe de auditoria, frente às constatações, não reportou a ocorrência
de débitos, entendendo que as atividades laborais prestadas pelos empregados beneficiados com as reclassificações funcionais preenchiam os requisitos exigidos para os novos cargos, fazendo estes, portanto, jus à remuneração prevista na tabela salarial para os cargos nos
quais foram enquadrados, conforme concluiu:
Entendemos que não há que se falar em devolução dos
Quarta-feira, 2 de maio de 2018

136

ATOS DO PLENÁRIO

valores recebidos, visto que as atribuições do novo cargo foram efetivamente exercidas e, ainda, considerando
o fato de que os empregados não concorreram para a
ocorrência do ato irregular de reclassificação.
Nessa situação, no âmbito do controle externo, restaria
somente a possibilidade de aplicar penalidades aos gestores responsáveis pelas práticas irregularidades cometidas, contudo, nos termos do artigo 71 da Lei Complementar 621, de 8 de março de 2012, “prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal de Contas nos
feitos a seu cargo” (g.n.), contados da data de ocorrência
do fato nos casos de processos de fiscalização.
Ora, se não foram apontados valores em débito, se o
desfazimento dos atos ilegais constatados não é mais
passível de ser levado a cabo pelo jurisdicionado e se a
pretensão punitiva desta Corte de Contas frente aos responsáveis se mostra prescrita, podendo ser reconhecida de ofício, nos termos do artigo 71, §1º da Lei Complementar 621/2012, de 8 de março de 2012, não restam ações a serem tomadas, exceto quanto a determinação de correções para se evitar novas ocorrências dos
mesmos fatos.
A esse respeito a equipe de auditoria havia proposto a
adoção de medida cautelar suspendendo novas promoções de empregados da CESAN tendo como base os Planos de Cargos e Salários vigentes, enquanto não se tratasse o mérito desse processo, entretanto, conforme se
observa na documentação acostada em resposta à Comunicação de Diligência fls. 354-368), o Plano de Cargos
e Remuneração implantado em 2014 trouxe a divisão de
carreiras de acordo com cargos específicos, não havendo mais a possibilidade de movimentação entre os diferentes cargos. Ademais, consolidaram critérios específicos de agrupamento de funções, somente permitindo a
movimentação dentro do mesmo cargo e entre funções
que guardem identidade ou similaridade com relação às
atividades e escolaridades, corrigindo, assim, a distorção
existente entre os planos anteriores e as regras constituDiário Oficial de Contas

cionais vigentes.
Desnecessária, portanto, a adoção de medicas saneadoras emergenciais, entretanto, se mostra plausível determinar à CESAN, no nome dos atuais gestores que se abstenham de promover alterações futuras no Plano de Cargos e Salários da CESAN que venham a permitir movimentações funcionais internas sem que se observe a regra constitucional do concurso público prevista no artigo
37, II da Constituição Federal.
III - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando todo o exposto, sugere-se o encaminhamento desta manifestação ao Relator com a seguinte
proposta de encaminhamento:
1) Com fulcro no artigo 71, §1º da Lei Complementar
621/2012 c/c artigo 373, §1º do RITCEES, considerando que não foram indicados débitos e que os fatos irregulares apontados ocorreram há mais de 5 (cinco) anos,
declarar a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal
frente as irregularidades narradas;
2) Com fulcro no artigo 329, §7º do RITCEES, determinar
à CESAN, na pessoa dos atuais administradores, que se
abstenha de promover alterações em seu Plano de Cargos e Salários (PCS) que venham a permitir movimentações funcionais que desrespeitem a regra do concurso
público, estabelecida no artigo 37, II da Constituição Federal;
3) Com fulcro no artigo 207, III do RITCEES, determinar o
arquivamento
dos presentes autos;
Ressalte-se que, em atendimento ao artigo 299 c/c 47,
III, “d” do RITCEES, no caso de seguimento do feito nos
termos desta manifestação, necessário se faz o encaminhamento do presente processo ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, para manifestação conclusiva.
Em suas considerações, a área técnica deste Tribunal,
após criteriosa análise, constatou que os fatos irregulawww.tce.es.gov.br

res apontados na representação em tela ocorreram há
mais de 5 (cinco) anos e que não foram indicados débitos, motivo pelo qual opina pela declaração da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas em
face às irregularidades narradas (Manifestação Técnica
Preliminar MTP 655/2015).
Corroborando a análise retro, o então Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC manifestou-se por
meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 4651/2015 (fls.
700-707), opinando pela declaração da extinção da pretensão punitiva desta Corte, em razão da prescrição dos
indícios de irregularidades apontados na ITI 584/2013,
uma vez que os fatos em exame ocorreram entre 1994 e
2006 e não foi apontado dano ao erário.
No caso em tela, considerando-se pertinentes as alegações trazidas nesta representação, a área técnica reforça que “o que se extingue com a prescrição é a pretensão punitiva desta Corte, conforme redação unívoca da
caput do art. 71, da LC 621/2012, não estando ela tolhida de tomar outras medidas que não sancionatórias,
mas corretivas, como a imposição de ressarcimento e a
expedição de recomendações e determinações.”
Nesse passo, considero despiciendas maiores detalhes acerca da matéria exposta na representação, eis
que exaurida sua análise pela área técnica deste Tribunal ao certificar a prescrição dos indícios de irregularidades apontados na ITI 584/2013, uma vez que os fatos em
exame ocorreram entre 1994 e 2006 e não foi apontado
dano ao erário, conforme Instrução Técnica Conclusiva
ITC 4651/2015 (fls. 700-707).
DISPOSITIVO:
Pelas razões acima expostas, acompanho integralmente
a análise técnica executada pela Área Técnica e, parcialmente a manifestação ministerial, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão
que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
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Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER da representação e considerá-la PROCEDENTE, nos termos do art. 95, II, e 99, § 2º, da LC n.
621/12;
1.2. RECONHECER a consumação da prescrição da pretensão punitiva, conforme o art. 71 da Lei Complementar nº 621/2012;
1.3. DETERMINAR à CESAN, na pessoa do (a) atual Diretor (a) Presidente, que se abstenha de promover alterações em seu Plano de Cargos e Salários (PCS) que venham a permitir movimentações funcionais que desrespeitem a regra do concurso público, estabelecida no artigo 37, II, da CRFB/1988, bem como, que observe rigorosamente os pontos tidos como irregulares nas manifestações técnicas, ministerial e no corpo deste voto a
fim de evitá-los em próximos procedimentos do gênero;
1.4. Dê ciência ao douto Ministério Público de Contas.
1.5. À Secretaria Geral das Sessões para comunicações
ao representante e ao representado.
1.6. ARQUIVAR, após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 220/2018 – PLENÁRIO

PROCESSO: 07354/2013-6

CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO –
REPRESENTAÇÃO
UG: PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
REPRESENTANTE: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.

RESPONSÁVEIS: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, EVILASIO DE ANGELO, EDMO PIRES MARTINS,LORRANA SOUZA ASSIS

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(em substituição - Relator) e Marco Antonio da Silva (em
substituição).

REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERRA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2013 –
PROCEDÊNCIA PARCIAL – MULTA – DETERMINAÇÕES –
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PROCURADOR: VINICIUS SUZANA VIEIRA
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ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação, apresentada pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado do Espírito
Santo – SENGE/ES, informando sobre a presença de supostas irregularidades no edital de Concorrência Pública
nº 006/2013, cujo objeto seria a contratação de empresa para execução de serviços de elaboração de projetos
e execução de serviços de engenharia, com pedido de
medida cautelar.
Os autos foram então analisados pelo conselheiro relator à época que entendeu por não conceder a medida
cautelar, e determinou, conforme DECM 872/2013 a notificação dos responsáveis Srs. Audifax Charles Pimentel
Barcelos – Prefeito Municipal, Evilásio de Ângelo – Secretario Municipal de Obras – e Lorrana Souza Assis – Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, para
que apresentassem suas justificativas.
Devidamente notificados os responsáveis acostaram aos
autos suas defesas.
Ato contínuo foi elaborado pelo Núcleo de Cautelares – NAC, a Manifestação Técnica Preliminar – MTP
511/2013, fls. 483-487, na qual a área técnica se manifestou pela citação dos responsáveis Srs. Audifax Charles
Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal, Evilásio de Ângelo – Secretário Municipal de Obras, e ainda pela suspenção cautelar do procedimento licitatório. Entendimento acompanhado pela Instrução Técnica Inicial – ITI
882/2013, 489-497.
O eminente Conselheiro Relator à época, fls. 502-507,
votou pela citação do Sr. Evilásio de Ângelo – ex-secretário Municipal de Obras, e o Sr. Edmo Pires Martins – Secretário Municipal de Obras para apresentação de justificativas e documentos que julgassem pertinentes, no
prazo de 30 (trinta) dias. Corroborando com o entendiQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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mento do Relator, a Decisão 7327/2013 do Plenário entendeu por citar os responsáveis.
Devidamente citados os responsáveis apresentaram suas justificativas. E Após, estas passaram à análise do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC,
que confeccionou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
1646/2014, onde analisou as justificativas apresentadas
e concluiu pela procedência da representação devido ao
indício de irregularidade Terceirização ilegal de atividades típicas e essenciais da administração municipal, em
detrimento do necessário concurso público, sugerindo a
aplicação de multa e que fosse determinado prazo para
que a prefeitura municipal da Serra procedesse à anulação do edital da Concorrência Pública 6/2013, e por consequência todos os atos dele decorrentes.
Destarte, os autos foram encaminhados ao Ministério
Público de Contas, que se manifestou em parecer, acostado à fls. 883-885, de lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, acompanhando o que foi exposto pela ITC 1646/2014.
Na 12ª Sessão Plenária Ordinária do dia 25/04/2017,
proferi voto neste processo pelo conhecimento e improcedência da presente Representação.

Posteriormente, a equipe da Secex Engenharia elaborou a Manifestação técnica 1019/2019 sugerindo a citação do Sr Evilásio de Angelo – Ex-secretário municipal de
obras, por entender presentes supostas inconsistências
referentes ao edital de Concorrência Pública 06/2013,
entendimento este que foi acompanhado pela Instrução
Técnica Inicial – ITI 849/2017.

lásio de Angelo, em razão da irregularidade disposta no
item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a
aplicação de multa ao responsável, com amparo na Lei
8.666/1993, art. 3º, caput e inciso I do § 1º; e § 1º do
art. 44, cumulada com o disposto no caput do artigo 131
e no inciso II do artigo 135, ambos da Lei Complementar 621/2012;

Após a apresentação das justificativas, a equipe do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC,
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 5261/2017,
se manifestou apresentando a seguinte proposta:

3.2.2 Rejeitar as razões de justificativas do Sr. senhor Evilásio de Angelo, em razão da irregularidade disposta no
item 2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a
aplicação de multa ao responsável, com amparo na Lei
8.666/1993, art. 3º, caput e inciso I do § 1º, cumulada
com o disposto no caput do artigo 131 e no inciso II do
artigo 135, ambos da Lei Complementar 621/2012;

3 CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADES
3.1
Por todo o exposto e com base no inciso II, do
artigo 95 c/c §2º do artigo 99 ambos da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a
PROCEDENCIA da presente representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
3.1.1 Estabelecimento de critérios subjetivos para análise das propostas técnicas e limitação para a nota da
proposta de preço (item 2.1 da MT 1019/2017-2 o qual
guarnece a ITI 849/2017-3)
Base legal: Lei 8.666/1993, art. 3º, caput e inciso I do §
1º; e § 1º do art. 44.

Porém, na 14ª Sessão Ordinária, do dia 09/05/2017, depois de pedir vista, o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo devolveu os autos pugnando por baixar o
processo em diligência e encaminhá-lo à Secretaria de
Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia –
Secex Engenharia, para manifestação não só acerca da
terceirização, mas também do objeto da contratação e
demais especificidades concernentes ao Edital de Concorrência Pública nº 06/2013 que a equipe julgasse pertinentes.

Responsável: EVILÁSIO DE ANGELO – ex - Secretário Municipal de Obras

Acompanhei o entendimento apresentado pelo voto vista, para que fosse baixado o processo em diligência e encaminhado à Secretaria de Controle Externo de Obras e
Serviços de Engenharia – Secex Engenharia.

3.2 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
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3.1.2 Exigências restritivas para a habilitação técnica e proposta técnica de licitantes (item 2.2 da MT
1019/2017-2 o qual guarnece a ITI 849/2017-3)
Base legal: Lei 8.666/1993, art. 3º, caput e inciso I do §
1º.
Responsável: EVILÁSIO DE ANGELO – ex - Secretário Municipal de Obras

3.2.1 Rejeitar as razões de justificativas do Sr. senhor Eviwww.tce.es.gov.br

3.2.3 Além das irregularidades acima descritas, reitera-se a conclusão exposta na MT 1019/2017-2 sobre a análise da terceirização dos serviços pela Prefeitura:
Da análise dos autos, verificou-se que a suposta irregularidade apontada na representação já foi detalhadamente analisada pela área técnica, cujo entendimento consta
na Manifestação Técnica Preliminar 511/2013 (fls. 483487), na Instrução Técnica Inicial 882/2013 (fls. 488-497)
e na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1646/2014 (fls.
866-880), no sentido de que a contratação dos serviços
que compõem o objeto da Concorrência Pública 6/2013
configura “terceirização ilegal de atividades típicas e essenciais da Administração Municipal, em detrimento do
necessário concurso público”.
3.2.4 Por consequência, opina-se por reiterar todas as
conclusões e análises expostas na ITC 1646/2014 (fls.
866/880), cujo fecho segue copiado:
2 CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
2.1
Por todo o exposto e com base no inciso II , do
artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo 99, §2º , da Lei Complementar Estadual 621/2012,
sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente representação, tendo em vista o reconhecimento
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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da seguinte irregularidade:
2.1.1. Terceirização ilegal de atividades típicas e essenciais da administração municipal, em detrimento do necessário concurso público (item 1.1 desta ITC).
Base Legal: infringência ao art. 37, caput e inciso II da
CRFB/88.
Responsáveis: Evilásio de Ângelo – ex-Secretário Municipal de Obras e Edmo Pires Martins - Secretário Municipal de Obras
2.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por:
2.2.1. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas
pelos Srs. Evilásio de Ângelo e Edmo Pires Martins, em
razão da irregularidade disposta no item 1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa aos responsáveis com amparo no artigo 87, IV da LC
621/12 e na forma do artigo135, inciso II, da Lei Complementar 621/12.
2.2.2. Sugerir, considerando o patente confronto com o
preconizado pelo art. 37, II da CRFB/88 e com fundamento nos artigos 1º, inciso XVI e 111 da Lei Complementar
nº 621/2012, que o Plenário/Câmara deste TCEES, assine prazo para que a Prefeitura da Serra proceda à declaração de nulidade do edital da Concorrência Pública nº
006/2013 e, consequentemente, de todos os atos dele
decorrentes, inclusive do Contrato nº 230/2013.
2.2.3. Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao signatário da representação do teor da decisão final a ser
proferida.
3.2.5 Seja dada CIÊNCIA ao signatário da representação
do teor da decisão final a ser proferida nos termos do inciso I do artigo 359 da Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do TCE-ES).
O Ministério Público de Contas se manifestou, por meio
de Parecer da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, acompanhando integralmente os apontamentos técnicos exarados.
Diário Oficial de Contas

Às fls. 11 consta pedido para realização de sustentação
oral.

para atender estas demandas se mostra como uma solução razoável.

A partir do exercício de 2016, quando deixei a Presidência desta Corte de Contas, este processo passou a ser de
minha relatoria, nos termos do art. 254 do Regimento
Interno.

Finalmente, há que se reconhecer que contratar efetivos, simplesmente porque tem que ser realizado concurso público, sem levar em conta que estas demandas são
episódicas e pontuais, poderia comprometer despesas
futuras com pessoal, comprometendo sobremaneira os
gastos públicos e levando à responsabilização do gestor
frente a esta Corte de Contas.

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, no tocante ao item 2.1.1 – Terceirização
ilegal de atividades típicas e essenciais da administração municipal, em detrimento do necessário concurso
público, o NEC sugere sua manutenção. Todavia, conforme já havia me manifestado anteriormente, em Voto por
mim proferido, onde, no caso concreto considerei que
havia necessidade de se contratar os serviços de engenharia consultiva para atuar junto à Prefeitura da Serra,
tendo em vista que havia a real necessidade do serviço,
diante da alta demanda do município, bem como a eventualidade da prestação daquele tipo de serviço, considero esta irregularidade afastada. Todavia, considero importante a transcrição da argumentação da qual me vali
para afastar esta irregularidade:
Desta forma, entendo que as razões de justificativas
apresentadas pelos responsáveis se adequam aos ditames doutrinários e jurisprudências, uma vez que a contratação em tela se valeu para atender a demandas
eventuais, bem como o excesso de demandas que surgiram na Prefeitura Municipal da Serra, em função de
haver 43 obras pendentes de conclusão no município, e
muitas comprometidas estruturalmente.
(...)
Cumpre reconhecer que a contratação de engenheiros
não é algo episódico por parte de um município, e por isso deve ter um corpo técnico formado por engenheiros
concursados. Entretanto, há momentos, e esse é o caso
deste processo, que existem muitas demandas por projetos de obras, de modo que a contratação de empresas
www.tce.es.gov.br

E a Lei de Responsabilidade Fiscal é algo que deve ser
cumprido. Inclusive em tempos recentes foi um dos motivos alegados para a aprovação do impeachment de
uma presidente da república. Polêmicas políticas à parte,
esse fato consolidou mais a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal e o papel dos Tribunais de Contas.
Diante do exposto, considerando que o gestor atuou na
busca da eficiência administrativa, bem como para atender ao excesso de demanda existente naquele momento, para regularizar aquela situação específica, afasto a
irregularidade apontada.
Abaixo, passo à análise das supostas irregularidades que
foram posteriormente apresentadas na Manifestação
Técnica 1019/2017.
3.1.1 – Estabelecimento de critérios subjetivos para
análise das propostas técnicas e limitação para a nota
da proposta de preço (item 2.1 da MT 1019/2017-2)
Quanto a este item a equipe técnica apontou falta de
objetividade na elaboração do Termo de Referência para
fins da análise e pontuação que seria conferida aos participantes no quesito “Plano de Trabalho”. Após análise
do edital e seus anexos, encaminhados pelos responsáveis, a área técnica alegou ausência de parâmetros previamente definidos a serem utilizados pela CPL para julgamento das propostas, o que poderia ter induzido a erro a equipe da CPL, e consequentemente provocado a
desclassificação da proposta mais vantajosa para a Administração.
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Como exemplo de falta de objetividade e falta de parâmetros para julgamento das propostas a equipe técnica
aponta que
O “Plano de Trabalho” foi afetado pela observação constante no subitem 13.4 do edital, de que a coordenação
geral dos trabalhos da licitante vencedora deveria estar
localizada, preferencialmente no Município da Serra e
preferencialmente em escritório específico para o contrato, devendo a Licitante incluir em seu plano de trabalho, informações sobre esta abordagem, focando no
aspecto logístico e temporal do atendimento às solicitações da Prefeitura da Serra.
(...)
Em razão dessa observação, pergunta-se: será que na
análise das propostas técnicas algum licitante que possui
escritório no município de Vitória ou de Vila Velha recebeu uma pontuação menor em razão dessa observação?
Os responsáveis apresentaram suas justificativas em
conjunto e não adentraram no mérito da irregularidade,
ou seja, não informaram o porquê da falta de objetividade na elaboração do Termo de referência para fins de
pontuação dos licitantes, mas se ativeram tão somente
a tentar se eximir da culpa, tentando responsabilizar a
equipe da CPL pela elaboração do edital e por possível
erro de julgamento.
Discordo das justificativas apresentadas, pois, compete a
CPL tão somente seguir as regras que estão expostas no
edital, não sendo de sua competência atuar na fase interna, ou elaboração do edital, mas tão somente em seu
julgamento. E para isto é necessário que a equipe que
elabore o edital o faça da maneira mais objetiva possível, capaz de apresentar todos os contornos e detalhes
do que se espera da contratação lançada.
Outro ponto que chamou a atenção da equipe técnica foi
o fato de que não ficou claro o critério de atribuição de
pontos utilizados para a demonstração de procedimentos e metodologia a ser aplicado na coordenação/elaboDiário Oficial de Contas

ração dos projetos, informando que dos 100 pontos atribuíveis à proposta no quesito metodologia, 18 se referiam a critérios subjetivos, o que também poderia induzir a equipe da CPL a erro em seu julgamento.

Quanto ao tema exigência de tempo de experiência dos
profissionais que prestarão os serviços, o TCU elaborou
o Informativo de Licitações e Contratos nº 99/2012, condenando tal prática. Observe:

Diante de todo o exposto, acompanho a área técnica e
o Ministério Público de Contas e mantenho a irregularidade.

A exigência de comprovação, para fim de qualificação
técnica, de tempo de experiência dos profissionais a serem disponibilizados pela licitante afronta o disposto no
art. 30, § 5º, da Lei nº 8.666/93.

3.1.2 – Exigências restritivas para a habilitação técnica e proposta técnica de licitantes (item 2.2 da MT
1019/2017-2)
Apurou a equipe técnica que constava no edital a exigência, na qualificação técnica, de que o Coordenador
de Projetos da empresa vencedora deveria contar com
no mínimo 08 (oito) anos de formação, e para fins de
pontuação da proposta constava a exigência de que este
profissional fosse contratado pela empresa licitante antes do resultado final do certame, uma vez que vedava a
participação de profissional autônomo.
Assim como no item anterior, os responsáveis se preocuparam apenas em se eximirem de sua responsabilização,
declarado que toda a responsabilidade deveria recair sobre a equipe da CPL, o que mais uma vez discordo.
Quanto ao mérito dos apontamentos entendo que ambas as exigências são restritivas, pois para fins de qualificação técnica profissional o Tribunal de Contas da União
– TCU já pacificou que não há necessidade de vínculo
permanente entre a empresa e o responsável técnico no
momento da apresentação da proposta, bastado que o
profissional apresente Declaração se comprometendo a
integrar o quadro da licitante em caso de eventual contratação. Vejamos:
“9.1.2. ausência de previsão, no edital da Concorrência (...), da possibilidade de comprovação da capacidade técnica do responsável pela obra por meio de contrato regido pelo Direito Civil ou declaração de que o profissional integraria o quadro da licitante como responsável
técnico, se a empresa viesse a ser contratada.”
www.tce.es.gov.br

Representação, com pedido de medida cautelar, elencou possíveis irregularidades na Concorrência 2/2012
realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/DN, do tipo técnica e preço, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria de imprensa e comunicação, sob demanda. Em face dos indícios de irregularidades, o relator determinou sua suspensão cautelar, o
que mereceu endosso do Plenário. Após considerar justificativas do SEBRAE/DN, entendeu indevida a exigência contida no item 7.1.3 do edital, letra “a”, de apresentação de atestados de “capacidade técnica fornecido(s)
por pessoa(s) de direito publico ou privado, emitido pela empresa tomadora dos serviços que comprove(m) ter
o licitante prestado serviços técnicos especializados em
assessoria de comunicação e imprensa, com disponibilização de no mínimo vinte jornalistas com no mínimo cinco anos de experiência, dois repórter fotográficos com
no mínimo cinco anos de experiência e um web designer com no mínimo cinco anos de experiência”. Reiterou entendimento da unidade técnica no sentido de não
ser adequado exigir tempo de experiência dos profissionais que prestarão os serviços, “uma vez que a empresa
deve demonstrar aptidão técnica para executar o contrato, sem que isso esteja necessariamente ligado, por
ocasião da licitação, à experiência do quadro de pessoal utilizado em avenças anteriores”. Lembrou a possibilidade de o recrutamento de parte dos profissionais se
dar apenas no caso de adjudicação do objeto da licitação. No dizer do relator, “Isso é condizente com a dinâQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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mica do mercado de comunicação” e amplia a competitividade de certames do gênero. Reproduziu, em seguida,
trecho do Acórdão nº. 600/2011 – Plenário: “A exigência de comprovação, para fim de qualificação técnica, de
tempo de experiência dos profissionais a serem disponibilizados pela licitante para a execução do objeto afronta o disposto no art. 30, § 5º, da Lei nº 8.666/93”. O Tribunal, por esses motivos, ao acolher proposta do relator, decidiu: “9.3 determinar ao Sebrae/DN que, em caso de seguimento da Concorrência 2/2012, altere a alínea “a” do item 7.1.3 do respectivo edital, de modo a excluir as exigências relativas ao número de anos de experiência dos profissionais que comporão a equipe responsável pelos serviços, estabelecendo requisitos para cada
categoria profissional, como condição apenas de contratação, e comunique ao TCU do que vier a ser decidido
em 15 (quinze) dias”. Precedentes mencionados: Acórdãos 600/2011 e 473/2004, ambos do Plenário. Acórdão
n.º 727/2012-Plenário, TC 004.909/2012-7, rel. Min. José Múcio Monteiro, 28.3.2012.
Diante de todo o exposto até aqui e levando em conta
também que os responsáveis se limitaram a imputar a
responsabilidade apenas a CPL, acompanho o entendimento técnico e ministerial relativo a esta irregularidade.
Pelo que foi concluído até agora foram mantidas duas irregularidades. Entretanto, torna-se necessário também
avaliar a responsabilidade de cada um dos responsáveis
arrolados, pois, em voto proferido pelo antigo relator do
Processo, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, foi
informado nos autos que em dezembro de 2013 houve
mudança na Secretaria, sendo à época o Sr. Edmo Pires
Martins o Secretário de Obras atuante.
Percebo também que o Extrato do Contrato referente ao
edital impugnado foi publicado no Diário Oficial no dia
02/01/2014, com data de 30/12/2013, conforme se nota às fls. 932, período em que o Sr. Edmo Pires Martins
já atuava como Secretário de Obras, motivo pelo qual
Diário Oficial de Contas

mantenho a sua inclusão no polo passivo da presente
demanda.
Ante o exposto, divergindo parcialmente do entendimento técnico e ministerial, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1 – Julgar parcialmente Procedente a presente Representação.
– Manter as irregularidades
2.1 – 3.1.1 Estabelecimento de critérios subjetivos para
análise das propostas técnicas e limitação para a nota
da proposta de preço.
2.2– 3.1.2 Exigências restritivas para a habilitação técnica e proposta técnica dos licitantes.
– Rejeitar parcialmente as razões de justificativas do Sr
Evilásio de Ângelo – Ex-Secretário Municipal de Obras,
em relação ás irregularidades 2.1 Estabelecimento de
critérios subjetivos para análise das propostas técnicas
e limitação para a nota da proposta de preço e 2.2 Exigências restritivas para a habilitação técnica e proposta
técnica dos licitantes, aplicando-lhe multa no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais). Acolher em relação à irregularidade 2.1.1 – Terceirização ilegal de atividades típicas
e essenciais da administração municipal, em detrimento
do necessário concurso público.
Acolher as razões de justificativas do Sr Edmo Pires
Martins – Secretário Municipal de Obras, em relação ás
irregularidades 2.1.1 – Terceirização ilegal de atividades
típicas e essenciais da administração municipal, em detrimento do necessário concurso público.
Expedir as seguintes Determinações à Prefeitura Municipal de Serra:
www.tce.es.gov.br

6.1. – Em editais cujo tipo de licitação seja técnica e preço, se abstenha de inserir exigências que dificultem a
aferição, por parte da equipe julgadora das propostas.
Primando sempre pela objetividade para fins de pontuação dos participantes na prestação do serviço ou cumprimento da obrigação;
6.2 – Se abstenha de exigir em editais tempo de experiência dos profissionais que prestarão os serviços. Bastando para a comprovação de experiência a apresentação de atestados que comprovem que já tenham prestado serviços de natureza semelhante.
Dê ciência aos responsáveis.
Após os trâmites legais, arquivem-se os presentes autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO, formulada pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado do Espírito Santo – SENGE-ES, em face do Município da Serra,
em razão de possíveis irregularidades, relativas ao Edital de Concorrência Pública nº 006/2013, sob a responsabilidade do Sr. Evilásio de Angelo – Secretário Municipal de Obras, e de Lorrana Souza Assis – Presidente da
Comissão Permanente de Liciatação – CPL.
Na sequência dos atos e fatos, a área técnica, através
do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva –
ITC nº 05261/2017-7 (fls. 999-1018), opinou pela PROCEDÊNCIA da presente representação, em razão da mantença das irregularidades constantes dos itens 2.1 e 2.2
da Manifestação Técnica nº 1019/2017-2; pela rejeição
das razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Evilásio de Ângelo e Edmo Pires Martins, bem como sugeriu
que fosse assinalado prazo para a Prefeitura Municipal
da Serra procedesse a nulidade do Edital em comento.
O Ministério Público Especial de Contas, através do PareQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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cer nº 05994/2017-1 (fls. 1022-1024), de lavra do Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
O Eminente Relator proferiu então, o Voto nº 00238/20187 (fls. 1056-1067), votando por julgar parcialmente procedente a presente representação, mantendo as irregularidades constantes dos 2.1 e 2.2, pela rejeição das razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Evilásio de
Ângelo e Edmo Pires Martins, aplicando-lhes multa pecuniária, individual, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como pela expedição de determinações.
Assim, após pedido de vista, vieram os autos a este Magistrado de Contas para melhor se inteirar dos termos
do voto proferido pelo Eminente Relator, a fim de formar convicção, com vistas à deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do artigo 29 do
Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
A representação aponta indícios de irregularidades ocorridas no âmbito do Município da Serra, relativas ao Edital
de Concorrência Pública nº 006/2013, razão pela qual se
faz necessário analisar, na oportunidade, os indícios de
irregularidades, as justificativas apresentadas pelos responsáveis e os elementos trazidos aos autos pela área
técnica, pelo Ministério Público de Contas e pelo Eminente Conselheiro Relator.

regularidades constantes dos itens 2.1 e 2.2 da Manifestação Técnica nº 1019/2017-2, opinando, ainda, pela rejeição das razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Evilásio de Ângelo e Edmo Pires Martins, bem
como sugeriu que fosse assinalado prazo para a Prefeitura Municipal da Serra procedesse a nulidade do Edital
em comento.
Assim, transcreve-se a manifestação da área técnica,
conforme os termos da Instrução Técnica Conclusiva –
ITC nº 05261/2017-7 (fls. 999-1018), verbis:
[...]
2 CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
2.1 Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo
99, § 2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente representação, tendo em vista o reconhecimento da
seguinte irregularidade:
2.1.1. Terceirização ilegal de atividades típicas e essenciais da administração municipal, em detrimento do necessário concurso público (item 1.1 desta ITC).
Base Legal: infringência ao art. 37, caput e inciso II da
CRFB/88.
Responsáveis: Evilásio de Ângelo – ex-Secretário Municipal de Obras e Edmo Pires Martins - Secretário Municipal de Obras

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO INTENTADA:

2.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por:

Inicialmente, cabe salientar que os requisitos de admissibilidade da representação já foram analisados nestes autos, pelo que foi conhecida nos termos do voto (fls. 891898) do Eminente Relator.

2.2.1. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas
pelos Srs. Evilásio de Ângelo e Edmo Pires Martins, em
razão da irregularidade disposta no item 1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de
multa aos responsáveis com amparo no artigo 87, IV
da LC 621/12 e na forma do artigo 135, inciso II, da Lei
Complementar 621/12.

2. CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o
Ministério Público Especial de Contas opinaram procedência da presente representação, mantendo as irDiário Oficial de Contas

2.2.2. Sugerir, considerando o patente confronto com
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o preconizado pelo art. 37, II da CRFB/88 e com fundamento nos artigos 1º, inciso XVI e 111 da Lei Complementar nº 621/2012, que o Plenário/Câmara deste
TCEES, assine prazo para que a Prefeitura da Serra proceda à declaração de nulidade do edital da Concorrência Pública nº 006/2013 e, consequentemente, de todos os atos dele decorrentes, inclusive do Contrato nº
230/2013.
2.2.3. Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao signatário da representação do teor da decisão final a ser
proferida.
3.2.5 Seja dada CIÊNCIA ao signatário da representação
do teor da decisão final a ser proferida nos termos do inciso I do artigo 359 da Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do TCE-ES). – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Verifico, ainda, da análise dos autos, que o Eminente Relator dos autos, nos termos do Voto nº 00702/2018-2,
acostado aos autos, assim se posicionou, verbis:
[...]
1 – Julgar parcialmente Procedente a presente Representação.
2– Manter as irregularidades
2.1 – 3.1.1 Estabelecimento de critérios subjetivos para
análise das propostas técnicas e limitação para a nota
da proposta de preço.
2.2– 3.1.2 Exigências restritivas para a habilitação técnica e proposta técnica dos licitantes.
– Rejeitar parcialmente as razões de justificativas do Sr
Evilásio de Ângelo – Ex-Secretário Municipal de Obras,
em relação ás irregularidades 2.1 Estabelecimento de
critérios subjetivos para análise das propostas técnicas
e limitação para a nota da proposta de preço e 2.2 Exigências restritivas para a habilitação técnica e proposta
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técnica dos licitantes, aplicando-lhe multa no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais). Acolher em relação à irregularidade 2.1.1 – Terceirização ilegal de atividades típicas
e essenciais da administração municipal, em detrimento
do necessário concurso público.
Acolher as razões de justificativas do Sr Edmo Pires
Martins – Secretário Municipal de Obras, em relação ás
irregularidades 2.1.1 – Terceirização ilegal de atividades
típicas e essenciais da administração municipal, em detrimento do necessário concurso público.
Expedir as seguintes Determinações à Prefeitura Municipal de Serra:
6.1. – Em editais cujo tipo de licitação seja técnica e preço, se abstenha de inserir exigências que dificultem a
aferição, por parte da equipe julgadora das propostas.
Primando sempre pela objetividade para fins de pontuação dos participantes na prestação do serviço ou cumprimento da obrigação;
6.2 – Se abstenha de exigir em editais tempo de experiência dos profissionais que prestarão os serviços. Bastando para a comprovação de experiência a apresentação de atestados que comprovem que já tenham prestado serviços de natureza semelhante.
Dê ciência aos responsáveis.
Após os trâmites legais, arquivem-se os presentes autos. g.n
3. DO MÉRITO:
O Excelentíssimo Conselheiro Relator manifestou-se
acerca das três irregularidades trazidas ITC 05261/20177 (fls. 999/1018), da lavra do Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas – NEC, tais sejam:
1. Terceirização ilegal de atividades típicas e essenciais
da administração municipal, em detrimento do necessário concurso público;
2. Estabelecimento de critérios subjetivos para análise
das propostas técnicas e limitação para a nota da proDiário Oficial de Contas

posta de preço;
3. Exigências restritivas para a habilitação técnica e proposta técnica de licitantes.
Quanto ao item 1. terceirização ilegal de atividades típicas e essenciais da administração municipal, em detrimento do necessário concurso público, acompanho integralmente as justificativas apresentadas pelo excelentíssimo conselheiro relator, devendo tal irregularidade
ser afastada, conforme fundamento externado:
Desta forma, entendo que as razões de justificativas
apresentadas pelos responsáveis se adequam aos ditames doutrinários e jurisprudências, uma vez que a contratação em tela se valeu para atender a demandas
eventuais, bem como o excesso de demandas que surgiram na Prefeitura Municipal da Serra, em função de
haver 43 obras pendentes de conclusão no município, e
muitas comprometidas estruturalmente.
(...)
Cumpre reconhecer que a contratação de engenheiros
não é algo episódico por parte de um município, e por isso deve ter um corpo técnico formado por engenheiros
concursados. Entretanto, há momentos, e esse é o caso
deste processo, que existem muitas demandas por projetos de obras, de modo que a contratação de empresas
para atender estas demandas se mostra como uma solução razoável.
Finalmente, há que se reconhecer que contratar efetivos, simplesmente porque tem que ser realizado concurso público, sem levar em conta que estas demandas são
episódicas e pontuais, poderia comprometer despesas
futuras com pessoal, comprometendo sobremaneira os
gastos públicos e levando à responsabilização do gestor
frente a esta Corte de Contas.
E a Lei de Responsabilidade Fiscal é algo que deve ser
cumprido. Inclusive em tempos recentes foi um dos motivos alegados para a aprovação do impeachment de
uma presidente da república. Polêmicas políticas à parte,
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esse fato consolidou mais a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal e o papel dos Tribunais de Contas.
Diante do exposto, considerando que o gestor atuou na
busca da eficiência administrativa, bem como para atender ao excesso de demanda existente naquele momento, para regularizar aquela situação específica, afasto a
irregularidade apontada.
Cumpre salientar que o Eminente Relator traz no rol de
responsáveis o Senhor Edmo Pires Martins, acerca dos
itens 2 e 3 indicados anteriormente.
Ocorre que este só fora trazido aos autos para manifestar-se acerca da irregularidade descrita no item 1 indicado anteriormente, não apresentando justificativa para os demais itens.
A ITI n° 00849/2017-3 (fls. 950/951) somente atribuiu
responsabilidade pelos itens 2 e 3 deste voto ao Senhor
Evilásio de Angelo, sendo acompanhada pelo relator na
decisão monocrática 01146/2017-2 (fls. 953/954).
Ato contínuo o Senhor Evilásio de Angelo apresentou
suas justificativas (fls. 963/975) e o processo seguiu
para área técnica para manifestação e instrução técnica conclusiva, que reiteraram o entendimento da ITI n°
00849/2017-3 acerca da responsabilização.
Sendo assim, em atendimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa e ante a ausência de responsabilização do Senhor Edmo Pires Martins pelos itens 2 e
3 antes indicados, entendo que a responsabilidade do
mesmo acerca destes itens deve ser afastada.
Quanto aos itens remanescentes, divirjo do eminente
conselheiro relator pelos motivos que passo a expor:
3.1 ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS PARA
ANÁLISE DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E LIMITAÇÃO PARA
A NOTA DA PROPOSTA DE PREÇO:
No que se refere ao mérito deste item, reconheço a mantença da irregularidade, porém, quanto a responsabilização discordo parcialmente do eminente relator.
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A área técnica na Manifestação Técnica MT 1465/20173 entende que o Secretário Municipal de Obras da Serra,
à época, Senhor Evilásio de Angelo encaminhou junto à
solicitação de contratação dos serviços, termo de referência que serviu de base para a elaboração do edital.

Com base neste conceito, entendo que atribuir responsabilidade ao Secretário de Obras por tudo que este
subscreveu não traz segurança jurídica e nem está em
consonância com o princípio da segregação das funções.

Saliento que se está a tratar de uma secretária que dispõe um grande volume de processos e que houve a confecção do termo de referência fora realizado por pessoas que detinham capacidade técnica para tal e, portanto, fora devidamente acatado pelo então secretário de obras da Serra, servindo de base para o OF.SEOB/
SEC N° 188/2013 (fls. 273) em que solicita ao então Prefeito autorização para licitar a Contratação de empresa
para execução de serviços de Elaboração de Projetos e
Serviços Relacionados, Lote 1 (Projetos de Edificações e
implementos externos) e lote 2 (PROJETOS DE INFRAESTRUTURA).

Entendo, ainda, que, cada caso deverá ser analisado de
forma isolada e não se mostra aceitável que erros grosseiros sejam admitidos, tendo como justificativa a segregação de funções, bem como admitir que em uma secretaria com volume processual menor, não sendo plausível
que o Secretário consiga fazer uma análise mais minuciosa de cada caso, observada competência técnica para tal.

Tal assunto vem sendo alvo de discussões frequentes
nesta Corte de Contas, razão pela qual peço vênia ao
eminente relator para trazer à baila seu próprio conceito
acerca da segregação de funções, Acórdão TC 413/2017:
As diretrizes para as Normas do Controle Interno do Setor Público da Organização Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores – INTOSAI (2007, p. 46) preceitua quanto a segregação de funções que:

No caso em análise, a área técnica por meio da MT
1465/2017-3 (fls. 992), entendeu que, “não se trata da
homologação, adjudicação ou da elaboração do edital,
mas do responsável ter encaminhado e ratificado termo
de referência em que constavam “critérios subjetivos para análise da proposta técnica e limitação que eliminou
a vantagem das propostas que apresentaram menores
preços, resultando na realização de certame com condições que prejudicaram o caráter competitivo da licitação”.

Não deve haver apenas uma pessoa ou equipe que controle todas as etapas-chave de uma transação ou evento.
As obrigações e responsabilidades devem estar sistematicamente atribuídas a certo número de indivíduos, para
assegurar a realização de revisões e avaliações efetivas.

Ora, torna-se cristalino que, neste caso, a atuação do ordenador de despesas apenas como uma chancela para
que o processo tome os impulsos necessários, não podendo se partir do princípio de que houve uma nova reanálise técnica antes de sua assinatura, mas que este partiu do princípio que tudo estaria correto diante da análise realizada por quem detinha capacidade técnica para tal.

A segregação de funções se sobressai como um princípio do controle administrativo conferindo mais eficiência, racionalidade, imparcialidade, transparência e eficácia sobre os processos de execução das despesas públicas. Se não houver segregação de funções, certamente haverá fragilidade administrativa, politicagens, ingerências indevidas, leniência nos controles, favorecimentos e todo tipo de disfunções. [grifo nosso]

Sendo assim, entendo como suficiente a expedição de
DETERMINAÇÃO ao atual gestor da Secretaria Municipal
de Obras no sentido de que, em editais cujo tipo de licitação seja técnica e preço, se abstenha de inserir exigências que dificultem a aferição, por parte da equipe
julgadora das propostas, primando sempre pela objetividade para fins de pontuação dos participantes na
prestação do serviço ou cumprimento da obrigação,
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afastando, assim, a reponsabilidade do Senhor Evilásio
de Angelo.
3.2
EXIGÊNCIAS RESTRITIVAS PARA A HABILITAÇÃO TÉCNICA E PROPOSTA TÉCNICA DOS LICITANTES:
Quanto a este item, filio-me ao entendimento trazido
pela área técnica no sentido de que, para fins de qualificação técnica profissional, o Tribunal de Contas da
União – TCU já pacificou o entendimento de que não há
necessidade de vínculo permanente entre a empresa e
o responsável técnico no momento da apresentação da
proposta, bastado que o profissional apresente Declaração se comprometendo a integrar o quadro da licitante em caso de eventual contratação.
Assim como na irregularidade tratada anteriormente, a
área técnica por meio MT 1465/2017-3 (fl. 994) traz como conduta/nexo o fato do Secretário “encaminhar junto à solicitação de contratação dos serviços, termo de referência que serviu de base para a elaboração do edital”.
No termo de referência constam exigências que restringem a participação de licitantes, resultando na realização de certame com condições que prejudicam o caráter competitivo e a obtenção da proposta mais vantajosa
para a Administração.
Reitero, pois, os argumentos trazidos no item anterior
e entendo como suficiente a expedição de DETERMINAÇÃO dirigida ao atual Secretário Municipal de Obras, na
pessoa do atual secretário, a fim de que se abstenha de
exigir em editais tempo de experiência dos profissionais
que prestarão os serviços, bastando para tanto a comprovação de experiência, a apresentação de atestados
que comprovem que já tenham prestado serviços de natureza semelhante, relativamente ao Senhor Evilásio de
Angelo.
Posto isto, mantenho as irregularidades descritas nos
itens 3.1 e 3.2 deste voto, todavia, sem macular os atos
de gestão, em razão da baixa materialidade apresentada, e por conta disso, deixo de cominar a penalidade de
Quarta-feira, 2 de maio de 2018

145

ATOS DO PLENÁRIO

multa, divergindo do Eminente Conselheiro relator, entendendo como suficiente as determinações endereçadas ao atual Secretário Municipal de Obras.
4. DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, divergindo do posicionamento da área
técnica, do Ministério Público Especial de Contas e do
Eminente Relator dos autos, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão do Colegiado, ante as razões
expostas no VOTO DE VISTA:

tário municipal de obras:
5.1. – Em editais cujo tipo de licitação seja técnica e preço, se abstenha de inserir exigências que dificultem a
aferição, por parte da equipe julgadora das propostas,
primando sempre pela objetividade para fins de pontuação dos participantes na prestação do serviço ou cumprimento da obrigação;
5.2 – Se abstenha de exigir em editais tempo de experiência dos profissionais que prestarão os serviços. Bastando para a comprovação de experiência a apresentação de atestados que comprovem que já tenham prestado serviços de natureza semelhante.
6. DAR ciência aos responsáveis.

1. Pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da presente representação em razão da manutenção das seguintes irregularidades, sem o condão de macular os atos de gestão:

7. ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em julgado.

3.1. Estabelecimento de critérios subjetivos para análise das propostas técnicas e limitação para a nota da proposta de preço.

Relator

3.2. Exigências restritivas para a habilitação técnica e
proposta técnica dos licitantes.
2. Pelo afastamento da seguinte irregularidade:
2.1. Terceirização ilegal de atividades típicas e essenciais da administração municipal, em detrimento do necessário concurso público da Manifestação Técnica nº
1019/2017-2;
3. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Evilásio de
Ângelo – Ex-Secretário Municipal de Obras, em relação
as irregularidades constantes dos itens 3.1 e 3.2 deste
voto, sem cominação de multa, vez que não maculam os
atos de gestão;
4. Acolher as razões de justificativas do Sr. Edmo Pires
Martins – Secretário Municipal de Obras, em relação à
irregularidade descrita no item 2.1 indicado neste voto;
5. Expedir as seguintes DETERMINAÇÕES dirigidas à
Prefeitura Municipal de Serra, na pessoa do atual secreDiário Oficial de Contas

MARCO ANTONIO DA SILVA
1. ACÓRDÃO TC- 220/2018 – PLENÁRIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar parcialmente Procedente a presente Representação.
1.2. Manter as irregularidades
1.2.1. 3.1.1 Estabelecimento de critérios subjetivos para análise das propostas técnicas e limitação para a nota da proposta de preço.
1.2.2. 3.1.2 Exigências restritivas para a habilitação técnica e proposta técnica dos licitantes.
1.3. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
do Sr Evilásio de Ângelo – Ex-Secretário Municipal de
Obras, em relação ás irregularidades 2.1 Estabelecimento de critérios subjetivos para análise das propostas
técnicas e limitação para a nota da proposta de preço
e 2.2 Exigências restritivas para a habilitação técnica e
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proposta técnica dos licitantes, aplicando-lhe multa no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Acolher em relação
à irregularidade 2.1.1 – Terceirização ilegal de atividades
típicas e essenciais da administração municipal, em detrimento do necessário concurso público.
1.4. Acolher as razões de justificativas do Sr Edmo Pires
Martins – Secretário Municipal de Obras, em relação ás
irregularidades 2.1.1 – Terceirização ilegal de atividades
típicas e essenciais da administração municipal, em detrimento do necessário concurso público.
1.5. Expedir as seguintes Determinações à Prefeitura
Municipal de Serra:
1.5.1. – Em editais cujo tipo de licitação seja técnica e
preço, se abstenha de inserir exigências que dificultem
a aferição, por parte da equipe julgadora das propostas.
Primando sempre pela objetividade para fins de pontuação dos participantes na prestação do serviço ou cumprimento da obrigação;
1.5.2 – Se abstenha de exigir em editais tempo de experiência dos profissionais que prestarão os serviços. Bastando para a comprovação de experiência a apresentação de atestados que comprovem que já tenham prestado serviços de natureza semelhante.
1.6. Dê ciência aos responsáveis.
1.7. Após os trâmites legais, arquivem-se os presentes
autos.
2. Por maioria, nos termos do voto reformulado do relator. Vencido o conselheiro em substituição João Luiz que
subscreveu os pareceres técnico e ministerial, com aplicação de multa de R$ 10.000,00 para Evilásio De Angelo e R$ 3.000,00 para Edmo Pires Martins. Durante a sessão plenária o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva se alinhou ao voto do relator.
3. Data da Sessão: 13/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
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4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 24/04/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 357/2018 – PLENÁRIO
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Processo: 06536/2017-4
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Acompanhamento

Macroavaliação Governamental, consubstanciada no
Relatório de Acompanhamento 00002/2018-3 apresenta a seguinte conclusão:

UG: ES - Governo do Estado do Espírito Santo

9 CONCLUSÃO

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

A primeira seção do relatório apresenta estudo realizado
no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda, com o objetivo de conhecer como é realizada a previsão das receitas estaduais constantes da LOA 2017, bem como a metodologia utilizada para o cálculo das metas fiscais constantes do Anexo I da LDO 2017.

Parte: Paulo Cesar Hartung Gomes
ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS RESUMIDOS DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RELATÓRIOS DE GESTÃO
FISCAL – GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
EXERCÍCIO DE 2017 – DETERMINAÇÃO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Cuidam os autos da análise da gestão fiscal e orçamentária do Estado do Espírito Santo no período de julho a dezembro de 2017, formados pelo instrumento de fiscalização denominado “acompanhamento” (previsto no artigo
188, inciso IV, do Regimento Interno).
O relatório tem como referência o Relatório Resumido
de Execução Orçamentária (RREO) do 4º, 5º e 6º bimestres de 2017, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do 2º e
3º quadrimestres de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2017 (Lei 10.566/2016), a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017 (Lei 10.614/2016), no tocante ao cumprimento das disposições legais, em especial
a LRF, com ênfase no seu artigo 59, principalmente com
relação às alterações orçamentárias, à execução das receitas e despesas, ao atingimento das metas de Resultado Primário e Nominal estabelecidas na LDO e aos limites constitucionais.
O exame do acompanhamento da gestão fiscal do Estado do Espírito Santo consta no Relatório de Acompanhamento 2/2018 deste Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação Governamental (NMG).
II FUNDAMENTAÇÃO
A manifestação da Secretaria de Controle Externo de
www.tce.es.gov.br

Na seção 1.1, que trata sobre a metodologia de previsão da receita utilizada na LDO e LOA 2017, observou-se que o processo de projeção de receitas orçamentárias da LDO e LOA, não se encontra documentado de forma organizada e normatizada, formando uma memória
institucional dos instrumentos normativos legais e procedimentais utilizados na previsão da receita ao longo
do tempo. Tal situação ensejou proposta ao Conselheiro
Relator de determinação para que o Governo do Estado
apresentasse cronograma de elaboração de normas, rotinas e/ou manuais de procedimentos de previsão de receitas sob a gestão da Secretaria de Estado da Fazenda,
em cumprimento ao que estabelece a Lei Complementar
101 em seu artigo 12 (vide seção 1.1).
Diante dessa constatação, foi realizada submissão prévia, por e-mail, e a Sefaz manifestou-se com a expectativa de elaboração de uma norma, sem previsão de sua
conclusão, ficando mantida assim a sugestão de determinação ao Conselheiro Relator (vide seção 1.1).
Na seção 1.4, que trata da renúncia de receita na LDO e
LOA 2017 foi verificada a ausência, por parte da Secretaria de Estado da Fazenda, de formalização de regras que
subsidiam a evidenciação numérica dos valores renunciados de receita, tendo por fundamento o art. 12, combinado com o inciso I do art. 14 da LRF (vide seção 1.4.2).
Diante desta constatação, foi realizada submissão prévia,
informando que caberia proposição ao Conselheiro ReQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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lator de determinação, tendo por fundamento o art. 12
combinado com o inciso I do art. 14 da LRF, de que a Secretaria de Estado da Fazenda formalize, dentro de prazo a ser estabelecido pelo Conselheiro Relator, uma metodologia sobre o cálculo que envolve a estimativa de renúncia de receita (vide seção 1.4.2).

visto no § 6º do art. 165 da Constituição Federal, não
está regionalizado na LOA 2017 e, embora a LOA 2018
apresente a regionalização, não se encontra de acordo
com o mapa da divisão regional do Espírito Santo, mencionando a Lei. 9768/2011 para fins de regionalização
(vide seção 1.4.3).

Em resposta, a Sefaz esclareceu que será elaborada uma
Nota Técnica que verse sobre a metodologia empregada para o cálculo que envolve a estimativa de renúncia
de receita, à qual será dada publicidade mediante Portaria. Considera-se atendida a proposta de determinação,
sujeitando-se a futura verificação por este Tribunal (vide
seção 1.4.2).

Diante dessa constatação, foi realizada submissão prévia, informando que caberia proposição ao Conselheiro
Relator de determinação, para que a Secretaria de Estado da Fazenda, elabore o “Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes
de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios
de natureza financeira, tributária e creditícia”, no tocante à regionalização, em consonância com a Lei Estadual
9.768/2011, alterada pela Lei Estadual 9.800/2012 (vide
seção 1.4.3).

Ainda na seção 1.4, o Projeto de Lei Orçamentária 2017
do Governo do Estado, independentemente da existência de regulamentação, não tratou dos efeitos sobre as
receitas e despesas decorrentes dos subsídios e benefícios de natureza financeira e creditícia, nos termos do
§ 6º do art. 165 da Constituição Federal, tal situação foi
submetida a apreciação do jurisdicionado, informando
que caberia proposição ao Conselheiro Relator de determinação, para que a Secretaria de Estado de Fazenda passe a incluir no “Demonstrativo regionalizado do
efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia”, do Projeto de
Lei Orçamentária, os benefícios que envolvam subsídios
e benefícios de natureza creditícia e financeira (vide seção 1.4.3).
Em resposta, por e-mail, à segunda submissão prévia,
não houve uma opinião do jurisdicionado a respeito da
sujeição da possível determinação, o que enseja a manutenção de proposta de encaminhamento ao Conselheiro Relator.
Também foi verificado que o “Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia”, preDiário Oficial de Contas

Em resposta, o jurisdicionado ponderou que “tais informações regionalizadas, conforme previsto na LRF, talvez
façam mais sentido em âmbito nacional, com regiões de
maior abrangência”. Contudo, entendeu que a melhor
opção para atender o comando será detalhar por macrorregiões (Metropolitana, Norte, Central e Sul). Considera-se atendida a proposta de determinação, sujeitando-se a futura verificação por este Tribunal (vide seção
1.4.3).
A seguir, destacam-se os principais resultados relativos à
análise do acompanhamento da Execução Orçamentária
e Gestão Fiscal do Estado no período de julho a dezembro de 2017.
Os relatórios Resumidos de Execução Orçamentária
(RREO) do 4º, 5º e 6º bimestres de 2017 e os Relatórios
de Gestão Fiscal (RGF) do 2º e 3º quadrimestres de 2017
foram elaborados conforme os artigos 52 a 55 da LRF, c/c
o § 3°, do art. 165 da Constituição Federal e o art. 150, §
3º, da Constituição Estadual (vide seção 2).
Os RREO do 4º, 5º e 6º bimestres de 2017 e o RGF do 2º
e 3º quadrimestres de 2017 foram publicados tempestivamente no Diário Oficial do Estado e encaminhados ao
www.tce.es.gov.br

Tribunal de Contas dentro do prazo estabelecido pelo artigo 2º da Resolução TC 162/2001, bem como apresentaram todas as assinaturas exigidas na LRF (vide seção 2).
Em consulta ao site da STN, observou-se que o Poder
Executivo disponibilizou os RREOs do 4º e 5º bimestres
de 2017 e o RGF do 2º quadrimestre de 2017 no Siconfi,
dentro do prazo estabelecido na Portaria STN 841/2016.
Entretanto, em relação ao RREO do 6º bimestre e ao RGF
do 3º quadrimestre apenas consta no Sinconfi a data de
retificação de ambos os relatórios, em 28/02/2018, não
sendo possível conhecer quando houve a primeira disponibilização (vide seção 2).
Conforme o Balanço Orçamentário referente ao 6º bimestre/2017, a previsão inicial da receita para o exercício de 2017, no montante de R$ 16.192.127.881,00, foi
alterada pela abertura de crédito adicional no montante de R$ 109.843.724,85. Até dezembro/2017, foram realizadas receitas no montante de R$ 15.138.080.942,50,
que representam 92,86% da previsão atualizada (vide seção 3.1).
Até o 6º Bimestre do exercício, as alterações orçamentárias elevaram as despesas em 7,82% (R$
1.245.190.656,06), totalizando R$ 17.437.318.537,06 de
despesas autorizadas para o exercício. Ressalta-se que
foram abertos créditos adicionais no montante de R$
1.699.134.270,34, que não implicaram no aumento da
despesa autorizada, financiados pela anulação total ou
parcial de dotação, que representam 10,49% da programação orçamentária inicialmente estabelecida na LOA
(vide seção 3.2).
Em relação ao resultado orçamentário, a análise do Balanço Orçamentário constatou superávit na execução orçamentária no valor de R$ 745.742.940,626 até dezembro/2017 (vide seção 3.2.3).
Destaca-se que a execução orçamentária do Estado do
Espírito Santo continua sendo afetada pelo registro dos
recursos para cobertura do déficit financeiro do RPPS
(“Aporte”) em desacordo com as Normas Brasileiras
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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de Contabilidade, ao Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e ao Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), conforme relatado no Relatório
de Acompanhamento da Gestão Fiscal 1/2016 (Processo TC 4733/2016), 04/2016 (Processo TC 5948/2016) e
05/2016 (Processo TC 8812/2016). Como reflexo, as receitas e despesas orçamentárias foram elevadas no mesmo patamar, no montante de R$ 1.787.810.632,32 até o
6º bimestre de 2017 (vide seção 3.1.1 e 3.2.2).

foi superavitário em R$ 512.323.201,57, enquanto a meta prevista na LDO era de déficit de R$ 807.289.000,00.
O Resultado Nominal, no mesmo período, foi negativo
(- R$ 755.571.948,17), enquanto a meta anual prevista
na LDO indicava um valor positivo de R$ 815.909.000,00.
Assim, embora em sentido contrário à previsão do Governo do Estado, ambos os indicadores respeitaram o
limite máximo estabelecido como meta na LDO para o
exercício de 2017 (vide seção 4.2).

Constatou-se que, até o 6º bimestre do exercício de
2017, foi realizada 98,03% da Receita Total e 93,20% da
Despesa Total dos valores estipulados no Anexo de Metas Fiscais da LDO de 2017 (vide seção 4.1).

A Receita Corrente líquida do Estado do Espírito Santo
atingiu o montante de R$ 12.193.441.015,92 no 6º bimestre de 2017, apresentando um aumento nominal de
R$ 309.005.688,93, em relação aos valores apurados no
mesmo bimestre em 2016, equivalente a 2,60% (vide seção 4.4).

Quanto às metas de arrecadação, constatou-se que o resultado apresentado foi inferior ao que havia sido projetado. Destaca-se que a receita atingiu 93,49% da meta
de arrecadação para o período, sendo o não ingresso das
receitas de capital, destacadamente quanto à receita de
operação de crédito, a principal causa para o não cumprimento da meta (vide seção 4.1).
No que tange ao cumprimento das metas previstas na
LDO para o exercício de 2017, para fins de atendimento
ao disposto no art. 9º e art. 59, I, da LRF, em que pese o
não atingimento das metas de arrecadação até o 6º bimestre/2017, verificou-se a obtenção de resultados superavitários nos Balanços Orçamentários publicados, indicando o controle da despesa executada, frente à frustração da receita.
Os Resultados Primário e Nominal não ultrapassaram o
parâmetro estabelecido pelas respectivas metas fiscais
na LDO, não sendo necessário, portanto, a emissão de
alerta fundado no art. 59, §1º, inciso I, c/c art. 9º e art.
13 da LRF. Por fim, o montante da Dívida Pública, apurado até o terceiro quadrimestre de 2017, se enquadra
dentro do parâmetro estabelecido para a meta fiscal,
cumprindo, portanto, o disposto no art. 59, inciso I, da
LRF (vide seção 4.1).
O Resultado Primário realizado até o 6º bimestre de 2017
Diário Oficial de Contas

A Dívida Consolidada, até o 3º quadrimestre de 2017, alcançou o montante de R$ 6,75 bilhões e a Dívida Consolidada Líquida totalizou R$ 2,11 bilhões, correspondendo
a 17,34% da RCL, dentro do limite geral de comprometimento de 200% da RCL definido pela Resolução 40/2001
do Senado Federal (vide seção 4.3.1).
As receitas de operações de crédito, até o terceiro quadrimestre de 2017, totalizaram R$ 88.870.091,22, correspondendo a 0,73% da RCL, abaixo do limite máximo
de 16% definido pela Resolução 43/2001 do Senado Federal (vide seção 4.3.2). E, as garantias concedidas pelo Estado representaram, no mesmo período, 0,38% da
RCL, ficando abaixo do limite de 22% definido pela Resolução 43/2001 do Senado Federal (vide seção 4.3.3).
No 2º quadrimestre de 2017, a apuração do percentual
da despesa total com pessoal do Poder Executivo atingiu o montante de R$ 5.401.249.997,02, que corresponde a 43,45% da Receita Corrente Líquida ajustada, estando abaixo do limite de alerta da LRF (vide seção 4.5).
No 3º quadrimestre de 2017, a apuração do percentual
da despesa total com pessoal do Poder Executivo atingiu
o montante de R$ 5.506.659.157,69, que corresponde a
45,16% da Receita Corrente Líquida ajustada, acima do
www.tce.es.gov.br

limite de alerta e abaixo do limite prudencial da LRF. Foi
proposto a emissão de alerta em processo específico (TC
3974/2017) (vide seção 4.5).
A disponibilidade de caixa líquida antes da inscrição em
restos a pagar não processados do exercício atingiu o
montante de R$ 5.452.359.669,10, e o total de restos a
pagar não liquidados do exercício alcançou o valor de R$
316.273.143,59, mesmos valores apurados pelo Poder
Executivo. Por sua vez, a disponibilidade de caixa líquida
após a inscrição em restos a pagar não processados totalizou R$ 5.136.086.525,51 (vide seção 4.6).
A verificação do Anexo 5 (Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar) quanto à segregação dos valores como “Recursos Vinculados” e “Recursos não Vinculados” está na dependência do pronunciamento conclusivo do Plenário deste Tribunal nos autos
próprios do incidente de prejulgado supracitado (Processo TC 4688/2016) (vide seção 4.6).
Considerando a limitação de escopo quanto à segregação dos valores como “Recursos Vinculados” e “Recursos não Vinculados”, contatou-se que com base nos dados publicados pelo Poder Executivo, relativos ao total
da disponibilidade de caixa líquida antes da inscrição em
restos a pagar não processados e ao total da inscrição
em restos a pagar empenhados e não liquidados do exercício, e nos valores apurados pelo TCEES, que, do ponto
de vista estritamente fiscal, o Poder Executivo possui liquidez para arcar com seus compromissos financeiros
(vide seção 4.6).
Em relação ao exercício de 2017, constata-se na análise
do Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e
Aplicação de Recursos, a observância quanto ao que determina o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que
veda aplicação de receita de capital derivada da alienação de ativos e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente (vide seção 4.7).
Quanto ao Demonstrativo das Receitas de Operações de
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Crédito e Despesas de Capital, constata-se que o montante executado da Despesa de Capital Líquida, no valor de R$ 904.844.481,78, manteve-se acima das Receitas de Operações de Crédito realizadas, que foram na ordem de R$ 88.870.091,22, atendendo à regra estabelecida no art. 167, inciso III, da CF, conhecida como “regra
de ouro” (vide seção 4.8).
No exercício de 2017, quanto ao cumprimento dos limites constitucionais de aplicação das receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais, apurou-se na Educação: o percentual de 27,69% na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (mínimo estipulado de 25%); o percentual de 66,33% na Remuneração
do Magistério (mínimo estipulado de 60%) e o percentual legal de aplicação de 97,67% das Receitas Recebidas no Fundeb no exercício de 2017, restando o saldo de
R$ 21.120.981,21, a ser aplicado no primeiro trimestre
de 2018 (mínimo estipulado para 2017, 95%; total mínimo para 2017 e primeiro trimestre de 2018, 100%) (vide seção 5.1).
Em Ações e Serviços Públicos de Saúde, verificou-se a
aplicação de 18,24% daquelas receitas, em relação a um
percentual constitucional mínimo de 12% (vide seção
5.2).

ra não comprometendo o cumprimento do limite constitucional de aplicação mínimo de 12% em Ações e Serviços Públicos de Saúde, foi submetida ao jurisdicionado,
que, acatando a submissão, republicou o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde com as devidas correções, em 28/02/2018.
Foi finalizado o monitoramento da Decisão TC 3553/2016
(vide seção 7).
A fiscalização da gestão fiscal (art. 59 da LRF) ocorreu
mensalmente no período de Julho a Dezembro mediante o PAINEL DE CONTROLE DA MACROGESTÃO GOVERNAMENTAL DO ESTADO, constantes dos Apêndices I a N.
Por fim, verificou-se que o Poder Executivo não se encontra em nenhuma hipótese dos incisos do artigo 5º da
Lei 10.028/2000, que estabelecem os casos de infração
administrativa contra as leis de finanças públicas.
Na Manifestação Técnica 00193/2018-3, houve uma divergência quanto à determinação expedida pelo Relatório de Acompanhamento 00002/2018-3, a seguir transcrito:
Divirgimos do encaminhamento do Relatório de Acompanhamento 2/2018, a seguir transcrito:
DETERMINAR ...

Cabe registrar, que na Educação, embora sem comprometer o limite legal previsto, este Tribunal apurou o saldo de R$ 21.120.981,21 das Receitas Recebidas no Fundeb a ser aplicado em 2018, divergente do apurado pelo Governo do Estado (R$ 20.914.873,60, equivalente ao
percentual de 2,33%). Tal divergência não foi submetida ao jurisdicionado, tendo em vista a abertura de crédito adicional mediante a publicação do Decreto 159-S
de 07/02/2018 (DOE de 08/02/2018) (vide seção 5.1.1).

[...]

Na Saúde, constatou-se divergência na despesa total
apurada por este Tribunal e a publicada pelo Governo
do Estado, no montante de R$ 3.602.479,27, correspondente à despesa de aporte liquidada no Fundo Estadual
de Saúde, fonte de recursos 0104000003, a qual, embo-

Inicialmente, a competência deste Tribunal para “determinar” se atém ao “exato cumprimento da lei”, conforme artigo 1º, inciso XI, da LC 621/2012 c/c o artigo 329, §
7º, do Regimento Interno do TCEES. Portanto, o comando de se determinar deve indicar o dispositivo legal que
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c. Que a Secretaria de Estado da Fazenda, ajuste o saldo
do quadro “Saldo Financeiro a Aplicar” no Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos, quanto aos recursos decorrentes de alienação de
ativos de exercícios anteriores contabilizados como recursos ordinários, apresentando em notas explicativas
os montantes ajustados por fonte de recursos, para fins
de controle e verificação do disposto no art. 44 da LRF.

www.tce.es.gov.br

obriga o jurisdicionado, o que não ocorreu na presente
proposta. Não obstante, dado o relevante assunto destacado, caberia a “recomendação” ao jurisdicionado com
base no artigo 329, §7º, do Regimento Interno desta Corte.
Contudo, como bem destacado pelo Relatório de Acompanhamento 2/2018, na sua seção 4.7, a diferença encontrada entre o Anexo 11 do RREO e o Anexo 5 do RGF
consta da nota explicativa do demonstrativo publicado
pelo governo, in verbis:
Destaca-se que a nota explicativa nº 2, que integra o Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos (Anexo 11 do RREO), informa que o
saldo atual financeiro a aplicar de R$ 1.704.889,98, diverge do saldo da disponibilidade de caixa bruta (R$
5.019.647,63), referente a recursos de alienação de ativos apresentado no Demonstrativo Consolidado de Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo 5 do
RGF), em decorrência de que em exercícios anteriores
não ter havido a abertura dessa fonte, e esses recursos
terem sido contabilizados como recursos ordinários.
Assim, realizamos uma investigação preliminar com os
técnicos da Sefaz. Em resposta à solicitação de esclarecimento adicional por este Núcleo (Anexo Único), ocorrida em 16 de março (após a data do Relatório de Acompanhamento 2/2018: 7 de março), a Sefaz justificou que
a diferença se trata essencialmente de rendimentos financeiros inerentes à remuneração dos depósitos bancários de alienações de ativos (que são receitas correntes), portanto, não inclusos no Anexo 11 que trata de receitas de capital.
A Sefaz apurou que, só nos últimos três anos, o montante de receita de rendimentos financeiros das alienações
de ativos totaliza R$ 1.779.551,19, equivalente a mais da
metade (54%) da diferença encontrada (3.314.757,65 =
5.019.647,63 - 1.704.889,98). A seguir, transcreve-se a
resposta que inclui arquivos anexos com relatórios do Sigefes:
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Informo que a razão do Anexo 11 do RREO – Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos apresentar um “saldo financeiro a aplicar” menor
do que a disponibilidade bruta constante na fonte de recursos “15 – Alienação de Ativos” é em virtude – essencialmente - da receita de rendimentos financeiros.
Como é cediço, mediante a Metodologia preconizada no
Manual de Demonstrativos Fiscais – 7ª edição, o Anexo
11 do RREO, no campo destinado às receitas, contempla
apenas as receitas de capital pertinentes às alienações
de ativos, não considerando, portanto, as receitas correntes de rendimentos financeiros inerentes à remuneração dos depósitos bancários de tais valores.
Assim, enquanto a disponibilidade financeira bruta classificada nas fontes de recursos pertinentes às alienações
de ativos sofre aumento de saldo em virtude da auferição de rendimentos financeiros, o mesmo não ocorre
com o “saldo a aplicar” que é demonstrado no Anexo 11
do RREO, uma vez que o referido saldo é a diferença entre as receitas de capital de alienação de ativos arrecadas e as despesas de capital pagas com os referidos recursos.
Para melhor compreensão, encaminho o relatório da Receita por fonte de alienação de ativos, no qual é demonstrado que nas referidas fontes não ocorrem apenas receitas de capital, mas também receitas correntes – não
captadas pela metodologia pertinente ao Anexo 11 do
RREO.
Percebam que, apenas no 03 últimos exercícios o valor
da receita de rendimentos financeiros das alienações de
ativos totaliza R$ 1.779.551,19.
Por fim, informo que tal demonstrativo encontra-se
compartilhado com a equipe técnica do Tribunal de Contas, no caminho indicado abaixo:
Portanto, percebe-se que a diferença carece de apuração
final por parte deste Tribunal e por parte da Sefaz, o que
será promovido por este Núcleo ao longo de 2018, junDiário Oficial de Contas

tamente à Sefaz, permitindo o esclarecimento da questão até a próxima publicação, relativa ao 6º bimestre de
2018, e possibilitando a evidenciação em nota explicativa do demonstrativo (Anexo 11 do RREO).
Diante do exposto, e tendo em vista que o Poder Executivo não se enquadra em nenhuma hipótese dos incisos
do artigo 5º da Lei 10.028/2000, que estabelecem os casos de infração administrativa contra as leis de finanças
públicas, tampouco na hipótese prevista no inciso II do
§ 1º do art. 59 da LRF (alertar) acolho na integra a Manifestação Técnica 0193/2018-3, como fundamento para minha decisão.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 DETERMINAR, com fundamento no artigo 329,
§7º, do Regimento Interno do TCEES (Resolução
TC 261/2013), c/c o artigo 1º, inciso XVI, da Lei complementar 621/2012:
1.1.1 Que a Secretaria de Estado da Fazenda, dentro de
prazo de 90 (noventa dias), apresente cronograma de
elaboração de normas, rotinas e/ou manuais de procedimentos de previsão de receitas sob a gestão daquela Secretaria, em cumprimento ao que estabelece a Lei Complementar 101 em seu artigo 12;
1.1.2 Que a Secretaria de Estado de Fazenda do Espírito
Santo, tendo por fundamento o § 6º do art. 165 da Conswww.tce.es.gov.br

tituição, passe a incluir no “Demonstrativo regionalizado
do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de
natureza financeira, tributária e creditícia”, do Projeto de
Lei Orçamentária, os benefícios que envolvam subsídios
e benefícios de natureza creditícia e financeira;
1.2 CONSIDERAR finalizado o monitoramento constante na Decisão TC 3553/2016 (Processo TC 4733/2016);
1.3 ENCAMINHAR cópia do Relatório de Acompanhamento 00002/2018-3 e da Manifestação Técnica
0193/2018-3 ao chefe do Poder Executivo Estadual, à
Secretaria de Estado de Controle e Transparência, à Secretaria de Estado da Fazenda, à Secretaria de Estado de
Economia e Planejamento, e à Comissão de Finanças,
Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada
de Contas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 53, § 2º, da Lei Estadual
10.566/2016 (LDO do exercício 2017);
1.4 Por fim, RETORNAR os presentes autos ao Núcleo
de Controle Externo de Macroavaliação Governamental (NMG), para ser apensado, futuramente, à Prestação de Contas Anual do Governador, em atendimento
ao art. 277, § 1º, do Regimento Interno (Resolução TC
261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: Marco João Luiz Cotta Lovatti (em substituição) e Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 411/2018 – PLENÁRIO

Processo: 06942/2017-1

Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Representação
Representante: Elio Rodrigues Dias
UG: SESA - Secretaria de Estado da Saúde
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: Ricardo de Oliveira
Ementa: REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de representação encaminhada por um cidadão, basicamente questionando o item 4.9 do Edital nº
Diário Oficial de Contas

001/2017, que se refere a processo seletivo público para obtenção de melhor proposta apresentada por Organização Social para gerenciar, mediante contrato de gestão, o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino
Alves – HIMABA.
Para o representante, o item 4.9, que estipula que “será
descontado do valor total do contrato, mensalmente, o
montante correspondente ao número de servidores efetivos disponibilizados pela SESA, tomando como referência os valores correspondentes ao salário base efetivamente pago a cada categoria de empregados da organização social contratada, independentemente do valor
pago pelo Estado aos servidores públicos cedidos”.
Para o representante, a incongruência residira no fato
de que enquanto a entidade ganhadora licitação teria
dimensionado o valor do seu contrato a ser futuramente assinado no valor necessário ao usteio de 100% do
pessoal indispensável à execução de ações e serviços de
saúde referidos no edital, tomando-se por base os valores de mercado nas contratações das relações de trabalho no âmbito da CLT, mencionando o representante custos como FGTS, Contribuições sociais, futuras rescisões
etc., o Estado, quando da opção do servidor em prestar
os serviços junto à organização social, descontaria o” valor correspondente ao salário base do trabalhador e não
o quanto efetivamente cobrado pela Entidade no momento da licitação”, o que, no seu entender, configuraria
uma margem de lucro à organização social.
Por meio da Decisão Monocrática Preliminar, decidiu-se
pela notificação do Secretário de Estado da Saúde, para
que prestasse informações.
Após devidamente notificado, a autoridade competente
remeteu a esta Corte o ofício OF/SESA/GS/Nº 703/2017,
por meio do qual encaminha arrazoado da Chefe de Núcleo de Contratualização do Terceiro Setor, e da Gerente
de Contratualização de Serviços de Saúde, que, após relatos gerais acerca da contratação, informam que o item
4.9 do edital refere-se à glosa de todo o montante corwww.tce.es.gov.br

respondente aos servidores cedidos pela SESA, sendo
calculado o valor com base no salário-base da categoria, levando-se em consideração todos os encargos trabalhistas e fiscais, não integrando tão somente a remuneração, mas todos os encargos devidos para cômputo
do cálculo do valor que deverá ser devolvido/descontado da contratada, sendo que o valor devido à SESA pelo pessoal disponibilizado será exatamente igual ao valor
que seria gasto pela Organização Social, caso tivesse sido
contratado por ela.
Em seguida, foram os autos encaminhados à SecexDenúncias, onde, por meio da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 4667/2017-3, opinou-se pela recebimento e improcedência da representação.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer PPJC 747/2018-1, se manifestou no sentido de considerar
procedente a representação, com expedição de determinações.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.
É o relatório.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Acerca dos requisitos de admissibilidade da representação, a LC nº 621/2012 em seus artigos 94 c/c 99, §2º estabelecem, verbis:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
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.
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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(...)
Art. 99.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Trouxe aos autos o representante, elementos quanto a
possíveis irregularidades contidas no item 4.9 do Edital
nº 001/2017, que se refere a processo seletivo público
para obtenção de melhor proposta apresentada por Organização Social para gerenciar, mediante contrato de
gestão, o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA.
Conforme observado na ITC 4667/2017-3:
A presente representação é redigida com clareza. Porém,
o representante em momento nenhum procede à juntada do edital do certame, carecendo, portanto, a exordial,
de elementos mínimos.
Resta também não atendido o artigo 177, inciso IV do RITCEES em sua plenitude, já que ausente o endereço do
denunciante.
Entretanto, considerando que a questão trazida pelo representante encontra-se, após a oitiva da autoridade representada, madura nos autos para ser analisada, sem
maiores dilações probatórias, e considerando que o Novo Código de Processo Civil trouxe como uma de suas novidades o que parte da doutrina vem chamando de princípio da primazia da decisão de mérito, entendemos pela
possibilidade do recebimento da representação.
Diante disso, deve a representação ser recebida e processada.
FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, consoante trecho extraído da ITC
4667/2017-3, elaborada pela área técnica deste Tribunal de Contas, o Representante indica a existência de supostas irregularidades contidas no item 4.9 do Edital nº
001/2017, que se refere a processo seletivo público para obtenção de melhor proposta apresentada por OrgaDiário Oficial de Contas

nização Social para gerenciar, mediante contrato de gestão, o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino
Alves – HIMABA.
Após a manifestação preliminar do responsável, no âmbito da área técnica deste TCEES, assentou-se o entendimento, externado por meio da ITC 4667/2017-3, no sentido de que:
A questão trazida pelo representante é de simples deslinde. Como já afirmado, seu questionamento é no sentido de o Estado, ao disponibilizar o servidor público para o exercício de suas atribuições junto à Organização Social, descontaria do montante devido à Organização Social a título de repasse apenas o valor relativo ao seu salário-base, repassando a ela, entretanto, os valores relacionados aos encargos do trabalhador, valores esses que
já seriam pagos pelo próprio Estado, o que, em seu entender, geraria lucro por parte da entidade.
Entretanto, a equipe da SESA informou a esta Corte que
o item 4.9 do edital refere-se à glosa de todo o montante, não integrando apenas a remuneração, mas todos
os encargos devidos para cômputo do cálculo do valor.
É preciso destacar também que o fato de o Estado remunerar seu servidor de uma forma, mas, ao disponibilizá-lo à Organização Social, proceder ao desconto no repasse tendo como referência o valor de mercado, o que
poderia gerar um maior custo caso diante de um grande número de servidores disponibilizados dessa forma,
é sistemática que, ao mesmo tempo em que faz justiça diante do que a Organização Social despenderia junto
ao mercado para contratar a mão de obra, é medida que
proporciona a expertise do servidor público no desempenho das atividades, que, apesar de prestadas por uma entidade não estatal, continuam sendo públicas.
Diante desse fato, não se faz presente a irregularidade
afirmada, merecendo os presentes autos a extinção do
processo com resolução do mérito, por improcedência
da representação.
www.tce.es.gov.br

(grifei)
Em sentido contrário, manifestou-se o Ministério Público
de Contas pela procedência da representação, argumentando que no item 4.9 do Edital deveriam constar expressamente os possíveis descontos mensais, na hipótese de
cessão de servidores públicos, e não somente a previsão
de desconto do salário base de cada categoria.
Nada obstante, encampo o entendimento explicitado por
meio da ITC 4667/2017-3, cujo entendimento se baseou
nos documentos e informações apresentados pela SESA,
com a conclusão de que os valores descontados englobariam não só a remuneração, mas todos os demais encargos devidos.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica e em parte o Parecer do Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada
a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar improcedente a representação, na forma do
art. 178, I, do RITCEES, tendo em vista a não constatação
de irregularidades;
1.2. Determinar à Secretaria de Estado da Saúde – SESA,
com fundamento no inciso XXXVI do artigo 1º e inciso II
do artigo 114, ambos da Lei Complementar 621/2012, no
sentido de que promova a readequação, expressamente, do item 4.9 do Edital nº 001/2017 e respectivo Contrato de Gestão nº 001/2017, celebrado com o Instituto
de Gestão e Humanização – IGH, diante do poder-dever
conferido à administração pública em corrigir seus próprios atos em defesa do erário, formalizando com a refeQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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rida Organização Social o direito de a administração descontar, dos valores repassados, além do que permite o
referido item editalício, todos os encargos decorrentes;
1.3. Dar ciência ao Representante do teor da decisão final a ser proferida conforme art. 307, §7º, da Res. TC
261/2013;
1.4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (em
substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Diário Oficial de Contas
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara

ACÓRDÃOS

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

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.

ACÓRDÃO TC- 017/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: 03723/2014-2

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Assunto: Tomada de Contas Especial
Exercícios: 2009 a 2012
Responsáveis: Francisco Alcemir Rosseto, Ruy Roberto
Ribeiro, José Roberto Baptista Louvem, Neuzedino Domingos de Souza, Keyla do Nascimento Oliveira Lopes
Advogados: Alfredo Ângelo Cremaschi – OAB/ES 6.050
Bruna Garcia Carvalho – OAB/ES 23.899
Deiclessuel Lima Dan – OAB/ES 9.966
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – EXERCÍCIOS DE 2009 A
2012 – DECLARAR PRESCRIÇÃO ANTERIORMENTE A 09
DE AGOSTO DE 2012 – CONTAS IRREGULARES – RESSARCIMENTO – MULTA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial determinada nos autos do processo TC 6715/2013,
(Decisão TC 7099/2103), para apurar possíveis irregularidades na execução de despesas da Prefeitura Municiwww.tce.es.gov.br

pal de Jerônimo Monteiro nos exercícios de 2009 a 2012.
Após envio de documentos pelo então Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, senhor Sebastião Fosse, os
autos foram encaminhados à 6ª Secretaria de Controle
Externo, a qual exarou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 170/2015 (fls. 1216/ 1223), sugerindo a notificação do gestor para complementação da Tomada de
Contas Especial, bem como para encaminhamento de
seus autos originais.
A Manifestação Técnica Preliminar 896/2015 (fls.
1287/1288) recomendou a notificação do Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro para identificar e quantificar
o dano ao erário, individualizando-o no tocante a cada
um dos responsáveis, bem como encaminhar o Processo
Administrativo original.
A Manifestação Técnica 411/2017 (fls. 1345/1362) relatou sobre irregularidades na Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro, no período de 01.01.2009 a
31.12.2012, recomendando a apuração do possível dano, relacionado a: 1) execução orçamentária de despesas nas contas bancárias, 2) arrecadação, contabilização
e registro bancário das receitas, e 3) empréstimos por
consignações e os pagamentos dos débitos ocorridos em
folha de pagamento (consignações).
Dessa forma, notifiquei o gestor para encaminhamento
a esta Corte dos autos originais da Tomada de Contas Especial (Decisão Monocrática Preliminar 2209/2015 - fls.
1290/1291).
Diante do não atendimento da Decisão em tela pelo gestor, foi aplicada pena de multa de R$ 1.000,00 e reiterada a notificação para encaminhamento da documentação faltante, sob pena de nova multa (Voto do Relator
140/2016 - fls. 1300/1304 e Acórdão TC 491/2016 - Primeira Câmara - fls. 1305/1310).
Devidamente notificado, o agente responsável fez juntar
cópia do DUA 21960172040-2 relativo ao recolhimento
da multa (fls. 1322/1323); e às fls. 1325/1326 justificou
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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a demora pela ausência de servidores com experiência
na condução desse tipo de processo, solicitando prorrogação do prazo para efetiva conclusão do processo pela
Administração Municipal, a responsabilização daqueles
que causaram dano ao erário e a remessa dos autos a este Tribunal, o que foi acolhido na Decisão Monocrática
1441/2016 (fls. 1328/1329).
Após o encaminhamento dos 06 (seis) volumes do Processo Administrativo nº 2538/2016 pelo gestor, os autos
foram encaminhados à Secex Denúncias, a qual elaborou a Manifestação Técnica 411/2017 (fls. 1345/1362)
e a Instrução Técnica Inicial 261/2017 (fls. 1363/1381),
opinando pela citação dos responsáveis para apresentação de justificativas e/ou recolhimento da importância
devida.
Sugeriu, ainda, a determinação ao atual gestor no sentido de que:
Apure todas as irregularidades na execução orçamentária de despesas da Prefeitura Municipal de Jerônimo
Monteiro, de todas as contas bancárias, do período de
01.01.2009 a 31.12.2012, (exceto quanto a execução orçamentária de despesas de 01.01.2012 a 30.09.2012, da
conta bancária nº 2.942.423 do Banco Banestes, que foi
objeto de TCE), conforme item 2.2.1 da Manifestação
Técnica nº 411/2017, e se restar ao final das apurações a
comprovação de dano ao erário, que seja instaurada Tomada de Contas Especial, nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014.
Apure todas as irregularidades na arrecadação, contabilização e registro bancário das receitas da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, do período de 01.01.2009
a 31.12.2012, conforme item 2.2.2 da Manifestação Técnica nº 411/2017, e se restar ao final das apurações a
comprovação de dano ao erário, que seja instaurada Tomada de Contas Especial, nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014.
Apure as irregularidades relacionadas aos empréstimos
por consignações, os pagamentos dos débitos ocorridos
Diário Oficial de Contas

em folha de pagamento (consignações), pois tais pagamentos não conferem com os valores efetivamente retidos das folhas de pagamento, do período de 01.01.2009
a 31.12.2012, conforme descrito no item 2.2.3 da Manifestação Técnica nº 411/2017, e se restar ao final das
apurações a comprovação de dano ao erário, que seja
instaurada Tomada de Contas Especial, nos termos da
Instrução Normativa TC 32/2014.
Tal proposta foi acolhida no Voto 2755/2017 (fls.
1385/1392) e na Decisão TC 1832/2017 (1393/1395),
que determinou a citação dos responsáveis e determinou, ainda, ao atual Prefeito de Jerônimo Monteiro, senhor Sérgio Farias Fonseca que:
2.1 – Apure as irregularidades na execução orçamentária de despesas da Prefeitura de Jerônimo Monteiro, de
todas as contas bancárias, do período de 01/01/2009
a 31/12/2012, (exceto quanto a execução orçamentária de despesas de 01/01/2012 a 30/09/2012, da conta
bancária nº 2.942.423 do Banco Banestes, que foi objeto do TCE), conforme item 2.2.1da Manifestação Técnica 411/2017, e se restar ao final das apurações a comprovação de dano ao erário, que seja instaurada Tomada de Contas Especial, nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014;
2.2 – Apure todas as irregularidades na arrecadação,
contabilização e registro bancário das receitas da Prefeitura, do período de 01/01/2009 a 31/12/2012, conforme
item 2.2.2 da Manifestação Técnica 411/2017, e se restar
ao final das apurações a comprovação de dano ao erário,
que seja instaurada Tomada de Contas Especial, nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014;
2.3 – Apure as irregularidades relacionadas aos empréstimos por consignações, os pagamentos dos débitos ocorridos em folha de pagamento (consignações), pois tais
pagamentos não conferem os valores efetivamente retidos das folhas de pagamento, do período de 01/01/2009
a 31/12/2012, conforme descrito no item 2.2.3 da Manifestação Técnica 411/2017, e se restar ao final das apurawww.tce.es.gov.br

ções a comprovação de dano ao erário, que seja instaurada Tomada de Contas Especial, nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014;
3.1 – A imediata adoção das medidas administrativas necessárias para caracterização ou elisão do dano no prazo
de até 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 2º da
Instrução Normativa TC 32/2014;
3.2 – Caso as medidas administrativas adotadas pela autoridade competente não forem suficientes para elidir o
dano, seja imediatamente instaurada Tomada de Contas
Especial, mediante autuação de processo específico, comunicando o fato ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o art. 5º da Instrução Normativa TC
32/2014;
3.3 – Que encaminhe ao Tribunal o processo de Tomadas de Contas Especial, no prazo de até 90 (noventa dias)
contados a partir do ato de sua instauração, conforme
arts. 13 e 14 da Instrução Normativa TC 32/2014, o qual
deverá ser formalizado por esta Egrégia Corte de Contas
em autos apartados.
Devidamente citados, os responsáveis Francisco Alcemir
Rosseto, Ruy Roberto Ribeiro, e Keyla do Nascimento Oliveira Lopes apresentaram suas alegações de defesa (fls.
1413/1426, 1429/1440 e 1443/1473, respectivamente).
Os senhores José Roberto Baptista Louvem e Neuzedino Domingos de Souza se quedaram inertes, razão pela qual foi declarada sua revelia (Decisão Monocrática
1500/2017 – fls. 1479/1481).
Os autos foram encaminhados à Secex Denúncias, que
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 5013/2017 (fls.
1484/1531), concluindo pela manutenção da irregularidade relativa ao desvio de recursos públicos, e, consequentemente, pela irregularidade das contas com imputação de débito aos responsáveis e aplicação de multa.
O opinamento técnico foi inteiramente corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique AnasQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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tácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas
5477/2017 - fls. 1535/1538).
Tendo os autos integrado a pauta da 44ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, em 20 de dezembro de 2017, a defesa apresentou, em sede de sustentação oral, argumentos no intuito de suprimir as irregularidades apontadas,
conforme Notas Taquigráficas (fls. 1547/1550). Não foram apresentados documentos, tendo o patrono da defendente, Dr. Alfredo Ângelo Cremaschi, afirmado que
toda a documentação já havia sido anexada aos autos.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, no tocante aos argumentos trazidos pela
defesa em sede de sustentação oral, ressalto que o patrono da senhora Keyla do Nascimento de Oliveira Lopes
apenas reitera a tese já apresentada pela responsável de
que foi levada a erro pelo responsável pela Tesouraria da
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, senhor José
Roberto Baptista Louvem. A análise de tal justificativa foi
realizada pela área técnica na Instrução Técnica Conclusiva 5013/2017.
Tendo em vista que todos os argumentos e documentos
técnicos e de defesa já foram objeto de análise pela área
técnica e pelo douto Órgão Ministerial, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Relativamente à prescrição, a área técnica conclui que
houve a perda da pretensão punitiva desta Corte de Contas apenas no tocante aos senhores Neuzedino Domingos de Souza e a Srª Keyla do Nascimento Oliveira Lopes,
nos seguintes termos da Proposta de Encaminhamento
constante da Instrução Técnica Conclusiva 5013/2017:
4.1.2 Sugere-se, também, a aplicação de multa individual aos responsáveis ora citados na medida de sua culpabilidade e do dano causado ao erário, com amparo no
art. no art. 135, III, da Lei Complementar 621/2012, exDiário Oficial de Contas

ceto em relação aos citados Sr. Neuzedino Domingos de
Souza e a Srª Keyla do Nascimento Oliveira Lopes, pois a
compensação dos cheques pagos em duplicidade ocorreu nos meses de março e maio de 2012 e a citação deles
no presente processo ocorreu em junho de 2017, portanto, prescrita a pretensão punitiva, conforme art. 71,
da LC 621/2012.
Vê-se, portanto, que, no cômputo do prazo prescricional, a área técnica considera os citados individualmente.
Dessa forma, há incidência da prescrição em datas diversas para cada citado.
Ocorre, entretanto, que, nos termos do art. 362, inciso
VI do Regimento Interno desta Corte de Contas, quando houver mais de um responsável, a contagem do prazo prescricional deve se dar a partir da juntada aos autos
do último aviso de recebimento ou da certidão de cumprimento da citação.
Verifica-se que o último ato citatório a ser juntado aos
presentes autos é referente ao aviso de recebimento do
termo de citação expedido ao senhor Ruy Roberto Ribeiro, o qual foi anexado aos autos em 09 de agosto de 2017
(fl. 1409).
Nesse sentido, aplicando-se a regra regimental acima explicitada, há incidência da prescrição da pretensão punitiva no tocante aos atos praticados por todos os responsáveis anteriormente a 09 de agosto de 2012.
No mérito, ratifico integralmente o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas
para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada na Instrução Técnica Conclusiva 5013/2017 (fls.
1484/1531), abaixo transcrita:
DO INDÍCIO DE IRREGULARIDADE APONTADO NA ITI Nº
261/2017
2.1 – DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
Critérios: Inobservância ao art. 37, caput, da Constituição Federal (Princípios da Legalidade e Moralidade); do
art. 62 c/c art. 63 da Lei 4.320/64 e art. 10, incisos I, IX,
www.tce.es.gov.br

XII da Lei 8.429/92.
Responsáveis:
a) José Roberto Baptista Louvem (Assistente Administrativo, Chefe de Departamento – Tesouraria da Prefeitura Municipal Jerônimo Monteiro).
Conduta: Responsável pelo setor de tesouraria, que elaborou cheques em duplicidade para pagamento de uma
mesma despesa, preenchia cheques, fazia a conciliação
bancária da conta objeto dos desvios e realizava registros fictícios na conciliação bancária, elaborava e formalizava a documentação relativa a pagamentos fictícios
em nome da municipalidade.
Nexo: A conduta do agente responsável possibilitou a
elaboração e o saque de cheques da municipalidade,
sem os respectivos processos administrativos de pagamentos, violando norma constitucional e infraconstitucional.
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, visto que cabe a todos servidores públicos zelar pela boa e regular
aplicação dos recursos públicos, sendo vedada sua utilização em benefício próprio ou de terceiros, pois a formalização processual dos pagamentos é uma determinação
da Lei nº 4.320/64, no art. 62, c/c o art. 63.
b) Francisco Alcemir Rosseto (Ex-Prefeito do Município
de Jerônimo Monteiro).
Conduta: Como ordenador de despesas, assinou cheques que foram emitidos em duplicidade, para pagamentos fictícios/indevidos a terceiros, sem suporte de
documentação contábil-financeira, processos administrativos de pagamento ausentes, bem como assinar no
verso dos cheques possibilitando o saque dos cheques
por terceiros.
Nexo Causal: Tal conduta permitiu que terceiros se beneficiassem indevidamente de recursos públicos, causando grande dano ao erário, violando norma constitucional e infraconstitucional.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, vez que o
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Ex-Prefeito possuía, à época, atribuições que exigem
bastante atenção como responsável pelo pagamento de
despesas, no entanto, assinou cheques nominais à própria Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro e ainda
assinou tanto no verso quanto no anverso, sem a existência de processo de pagamento da despesa, sem a observância da formalização processual dos pagamentos
que é uma determinação da Lei 4.320/64, no art. 62, c/c
o art. 63.
c) Ruy Roberto Ribeiro (Ex-Secretário Municipal de Fazenda de Jerônimo Monteiro)
Conduta: Ocupava o cargo de Secretário Municipal de
Fazenda e assinou os cheques emitidos para pagamentos fictícios a terceiros, ou seja, assinou cheques que foram elaborados em duplicidade, sem suporte de documentação contábil-financeira, sem processos administrativos de pagamento, assinando tanto no verso quanto no anverso de Cheques nominais a própria Prefeitura
Municipal de Jerônimo Monteiro, possibilitando o saque
dos cheques por terceiros.
Nexo Causal: Tal conduta permitiu que terceiros se beneficiassem indevidamente de recursos públicos, causando grande dano ao erário, violando norma constitucional e infraconstitucional.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, vez que o
Ex-Secretário Municipal de Fazenda possuía, à época,
atribuições que exigem bastante atenção como responsável pelo pagamento de despesas, no entanto, assinou
cheques nominais à própria Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro e ainda assinou tanto no verso quanto
no anverso, sem a existência de processo de pagamento da despesa, sem a observância da formalização processual dos pagamentos que é uma determinação da Lei
4.320/64, no art. 62, c/c o art. 63.
d) Neuzedino Domingos de Souza (Presidente da Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro).
Conduta: Receber pagamentos por meio de cheques
Diário Oficial de Contas

emitidos pela Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, nominais à Associação Pestalozzi de Jerônimo Monteiro e não depositar os cheques na conta bancária da
associação, mas sim assinar no verso do cheque possibilitando que o mesmo fosse sacado no caixa do Banco Banestes por terceiros.
Nexo Causal: O recebimento de cheques de um ente público, por representante da Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro, não depositando o cheque na conta
bancária desta Sociedade e nem destinando o recurso financeiro ao fim a que se destina, configura fraude objetivando desvio de recursos públicos.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, vez que o representante legal da associação não pode receber cheque do Poder Público, assinar no verso do referido cheque e não depositá-lo na conta bancária da associação.
e) Keyla do Nascimento Oliveira Lopes (Secretária da
Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro)
Conduta: Receber pagamentos por meio de cheques
emitidos pela Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, nominais à Associação Pestalozzi de Jerônimo Monteiro e não depositar os cheques na conta bancária da
associação, mas sim assinar no verso do cheque possibilitando que o mesmo fosse sacado no caixa do Banco Banestes por terceiros.
Nexo Causal: O recebimento de cheques de um ente público, por representante da Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro, não depositando o cheque na conta
bancária desta Sociedade e nem destinando o recurso financeiro ao fim a que se destina, configura fraude objetivando desvio de recursos públicos.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, vez que a secretária da associação não pode receber cheque do Poder Público, assinar no verso do referido cheque e não
depositá-lo na conta bancária da associação.
NARRATIVA DA ITI nº 261/2017:
O Relatório Final da Comissão de Tomada de Contas Eswww.tce.es.gov.br

pecial, fls. 1064/1079 do processo administrativo nº
2538/2016, concluiu que houve desvio de recursos públicos na conta corrente nº 2.942.423, no Banco do
Estado do Espírito Santo, de titularidade da Prefeitura
Municipal de Jerônimo Monteiro, no período de janeiro
a setembro de 2012, supostamente realizados pelas seguintes pessoas:
Nome:
Francisco Alcemir Rosseto
Ruy Roberto Ribeiro
José Roberto Baptista Louvem

Cargo/Função:
Prefeito Municipal
Secretário Municipal de Fazenda
Assistente Administrativo
Chefe de Departamento – Tesouraria
Neuzedino Domingos de Souza Presidente da Sociedade Pestalozzi
de Jerônimo Monteiro
Keyla do Nascimento Oliveira Secretária na Sociedade Pestalozzi
Lopes
de Jerônimo Monteiro

Analisando os autos, foi verificado que tanto o Prefeito
quanto o Secretário de Fazenda do Município de Jerônimo Monteiro, Sr. FRANCISCO ALCEMIR ROSSETO e Sr.
RUY ROBERTO RIBEIRO, respectivamente, no período de
janeiro a setembro de 2012, endossaram vários cheques
que supostamente seriam destinados ao pagamento de
despesas, possibilitando a transmissão a outrem do direito ao saque ou depósito destes cheques endossados,
demonstrando ausência de controle no destino correto
do recurso público, qual seja, o pagamento de despesas
da Municipalidade.
Tanto a Auditoria Externa contratada pela Municipalidade quanto a Comissão de TCE constataram que foram
emitidos vários cheques em duplicidade para o pagamento de uma mesma despesa, demonstrando ausência
de efetivo controle tanto por parte do Prefeito quanto do
Secretário de Fazenda, à época, pois um dos cheques era
utilizado para o pagamento da despesa e o outro cheque
era utilizado para desviar os recursos públicos, mediante saque no banco (furto de recursos financeiros públicos) e não para o pagamento de despesas do município,
possibilitado pelas assinaturas dos Srs. Francisco Alcemir
Rosseto e Ruy Roberto Ribeiro, no verso dos cheques.
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Portanto, o ex-prefeito e ex-secretário de fazenda contribuíram efetivamente para que os recursos públicos fossem extraviados, pois além de assinar dois cheques para
o pagamento de uma mesma despesa, ainda, assinaram
no verso dos cheques possibilitando o saque dos cheques por terceiros que não o favorecido que deveria ser
nominado/indicado no anverso do cheque.
Os Srs. Francisco Alcemir Rosseto e Ruy Roberto Ribeiro
realizaram pagamento do segundo cheque emitido em
duplicidade, sem regular liquidação da despesa, ferindo
os artigos 62 e 63, da Lei nº 4.320/64.
Inclusive no ofício 05/2012/SEMFA, de fls. 1096/1097, o
próprio Sr. Ruy Roberto Ribeiro, Secretário Municipal de
Fazenda, à época, comunicou ao então Prefeito Sr. Francisco Alcemir Rosseto, que era realizada a emissão de
cheques sem o competente processo, cheques estes nominais à própria municipalidade que ambos assinavam
tanto no anverso quanto no verso do cheque.
Na oitiva realizada com o Sr. Ruy Roberto Ribeiro, este
confirmou que assinava no verso dos cheques, fls. 47/49
do processo administrativo nº 2538/2016.
O Sr. JOSÉ ROBERTO BAPTISTA LOUVEM, ocupante de
cargo efetivo de Assistente Administrativo, na função
gratificada de Chefe de Departamento, foi o responsável pelo Setor de Tesouraria no período de janeiro a setembro de 2012, elaborou a conciliação bancária da conta bancária que emitiu os cheques em duplicidade, a tesouraria era a responsável pela emissão de cheques nominais à Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro e
não aos efetivos credores do município, cuja emissão em
duplicidade gerou um pagamento de despesa do município e outro saque para desviar o recurso financeiro do
município.
Conforme o artigo 65, da Lei nº 4.320/64 “Art. 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por estabelecimentos
bancários credenciados e, em casos excepcionais, por
meio de adiantamento.”
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Por exigência do Banco Central do Brasil, o cheque de valor superior a R$100,00 (cem reais) tem que ser nominal,
ou seja, trazer a identificação do beneficiário.
No entanto, os cheques emitidos em duplicidade pelo responsável pela tesouraria, Sr. José Roberto Baptista
Louvem, não foram nominados a quem deveria ser paga
a importância, pois os cheques estavam nominais à Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro e foram assinados no verso do cheque tanto do Prefeito quanto do Secretário de Fazenda, ferindo a exigência do Banco Central do Brasil, pois o próprio município não deveria ser
o beneficiário do cheque e sim o credor do município.
O Sr. José Roberto Baptista Louvem foi o responsável por
efetuar os pagamentos, conforme relatado no documento denominado de “pedido de impugnação” de autoria
do Sr. Ruy Roberto Ribeiro (Secretário de Fazenda no período 01.01.2012 a 31.12.20129), conforme consta às fls.
1088/1091 do processo administrativo de TCE.
O Sr. José Roberto Baptista Louvem, como responsável
pela tesouraria, realizava a emissão de cheques sem o
competente processo, conforme consta no Of. 05/2012/
SEMFA, de fls. 1096/1097 do processo administrativo de
TCE.
Confirmando as atividades com indícios de irregularidades desenvolvidas pelo Sr. José Roberto Baptista Louvem, como responsável pelo Setor de Tesouraria, os depoentes no processo de TCE afirmaram que:
A informação da necessidade da assinatura no verso dos
cheques era passada pelo chefe da tesouraria José Roberto e que “dentro da tesouraria os documentos estavam dispostos de maneira desorganizada” e que quando
“a Auditora Franciane estava executando a auditora pediu vários comprovantes de pagamentos e que não foram localizados” e complementou, ainda, que “na festa,
vários pagamentos foram pagos em dinheiro e que algumas outras vezes também alguns cheques quando pago
a empresa eram assinados no verso e trocados nos bancos sempre levados pelo chefe da tesouraria ou outro
www.tce.es.gov.br

funcionário da mesma”. (Rui Roberto Ribeiro, Secretário
Municipal de Fazenda, à época, fls. 47/49).
O “José Roberto Baptista Louvem conhecido como Beto,
quem fazia os cheques, e ele dizia pra assinar o verso e
que ela nunca levou os cheques referentes ao pagamento do depósito judicial trabalhista, que ficavam todos na
tesouraria e era ele quem fazia os procedimentos”, mas
“às vezes levava o cheque pro presidente Neuzedino assinar na Pestalozzi e depois trazia o cheque assinado e
entregava pro tesoureiro Beto, diz que até os cheques da
subvenção o Beto pedia pra assinar no verso”. (Keyla do
Nascimento Oliveira Lopes, Secretária da Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro, à época, fls. 57/58).
Em “JULHO/2012 houve a primeira surpresa, com a constatação de pagamentos efetuados pelo Sr. Tesoureiro
que levantaram a suspeita de desvio de recursos públicos”. O “Sr. Tesoureiro LOUVEM costumeiramente protelava a entrega das conciliações bancárias” (Rui Roberto Ribeiro, Secretário Municipal de Fazenda, à época, fls.
1088/1091).
“quando a tesouraria passou para sua responsabilidade
encontrou muitos processos espalhados, documentos
soltos e que deveriam estar dentro dos processos”. (Neide Cabanez de Castro, Chefe de Departamento no Setor
de Contabilidade em 2012, fls. 61/62).
Quanto ao funcionamento da tesouraria “o setor era
muito desorganizado. Os processos e cheques ficavam
em locais aleatórios dentro do Setor e que os serviços
externos, algumas vezes, eram feitos por servidores que
não pertenciam ao Setor de tesouraria. Não havia controle muito rígido das pessoas que entravam na sala e
que todos faziam de tudo um pouco e que muitos comprovantes de pagamentos não estavam arquivadas. Também encontrou receitas erroneamente contabilidades e
algumas contas bancárias não cadastradas”. (Lucas Mire
Mofati, Agente de Administração que passou a trabalhar
em dezembro de 2012 no Setor de Tesouraria da PM de
Jerônimo Monteiro, fls. 63/64).
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Existia “processo na prateleira, em cima da mesa do tesoureiro José Roberto Baptista Louven, conhecido como
Beto, e ficavam expostos e de fácil acesso a todos que
entravam na tesouraria” (Maria Angélica Ribeiro Mendes, fls. 66/67).
O Sr. NEUZEDINO DOMINGOS DE SOUZA, Presidente da
Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro, assinou no
verso dos cheques emitidos pela Prefeitura Municipal de
Jerônimo Monteiro e nominais à Sociedade Pestalozzi de
Jerônimo Monteiro, possibilitando que os cheques fossem sacados diretamente no caixa do Banco Banestes.
Cheques estes que deveriam ser destinados ao pagamento de despesa com processo judicial trabalhista da
referida sociedade. Concorrendo assim o Presidente da
Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro de forma solidária para o desvio dos recursos públicos municipais, já
que tais recursos não foram utilizados em prol da Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro e sim sacados diretamente no caixa do Banco Banestes e desviados da
municipalidade.
Inclusive o Sr. Neuzedino Domingos de Souza reconheceu, em oitiva realizada às fls. 59/60, a sua assinatura no
verso do cheque e afirma que a secretária da Sociedade
Pestalozzi de Jerônimo Monteiro, Srª Keyla do Nascimento Oliveira Lopes “levava os cheques e a ordem de Pagamento para ele assinar na Pestalozzi”.
Conforme apurado pela Comissão de TCE, fls. 1064/1079,
e devidamente comprovado pelos documentos juntados
aos autos do processo administrativo nº 2538/2016, o
Sr. José Roberto Baptista Louvem era o responsável pela
tesouraria e esta efetuou o preenchimento de todos os
cheques abaixo relacionados que foram emitidos nominais à Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro e assinados no verso e no anverso tanto pelo Prefeito quanto pelo Secretário de Fazenda do Município de Jerônimo
Monteiro, Sr. Francisco Alcemir Rosseto e Sr. Ruy Roberto Ribeiro, respectivamente.
Os cheques foram sacados no caixa do Banco Banestes
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S/A da conta corrente de titularidade do Município de Jerônimo Monteiro, de nº 2.942.423, e não foram apresentados os comprovantes de despesa da municipalidade,
pois os valores já haviam sido pagos pela municipalidade
através de outros cheques, ou seja, os valores foram extraviados do Município de Jerônimo Monteiro e os três
(Sr. José Roberto Baptista Louvem, Sr. Francisco Alcemir
Rosseto e Sr. Ruy Roberto Ribeiro) são responsáveis solidariamente pelos seguintes valores:
Item:

Nº do cheque: Nº das folhas Data que o
no processo: cheque compensou:
3.2.4
20785
928
03.01.12
3.2.4
20863
929
17.01.12
3.3.10 20955
931
16.02.12
3.4.52 21190
939 a 941
28.03.12
3.4.57 21206
944 a 950
29.03.12
3.5.6
21251 (*1)
951 a 952
10.04.12
3.5.12 21295
953 a 956
17.04.12
3.5.21 21362
957 a 964
27.04.12
3.5.23 21360
965 a 967
27.04.12
3.6.24 21481
968 a 969
18.05.12
3.6.32 21482
970 a 971
18.05.12
3.7.7
21584
972 a 973
05.06.12
3.7.8
21585
974
05.06.12
3.8.14 21755
975 a 976
09.07.12
3.9.14 21944 (*2)
980 e 981
13.08.12
3.10.02 22057
982 a 984
03.09.12
Total

Valor original (R$):
6.111,49
4.542,29
5.893,12
1.567,60
4.667,81
2.651,29
3.211,84
4.273,15
752,94
3.037,25
2.986,48
1.287,36
51,10
1.000,00
1.000,00
2.987,60
46.021,32

(*1) No mesmo dia 10.04.12 foi compensado o cheque
nº 000263, no valor de R$2.658,89, da conta corrente nº
11.664.703, nominal à Construtora Porto Bello, destinado ao pagamento de ISSQN, estando o cheque assinado
no verso pelo ex-Prefeito e pelo ex-Secretário Municipal
de Fazenda de Jerônimo Monteiro.
(*2) No dia 18.09.12 o cheque nº 21944 foi contabilizado como transferência para a conta nº 2.942.456 (MDE),
como referente ao repasse dos 25% do gasto com educação. No entanto, o cheque foi compensado no dia
13.08.12 e consta o carimbo do Banco de Brasil (o mesmo fato ocorre no pagamento do Depósito Judicial Trawww.tce.es.gov.br

balhista da Sociedade Pestalozzi em nome de Renata
Massaroni e outros – não foi localizado o comprovante do pagamento). Const também que um cheque de nº
21941, foi contabilizado como pagamento do Depósito
Judicial Trabalhista da Sociedade Pestalozzi e está assinado no verso pelo Ex-Prefeito e pelo Ex-secretário de Fazenda Municipal de Jerônimo Monteiro.
A Comissão de TCE não identificou a suposta finalidade da emissão do cheque de nº 21585, de valor R$51,10
(cinquenta e um reais e dez centavos), mas os demais
cheques relacionados na tabela anterior foram emitidos para supostamente efetuar o pagamento de despesas orçamentárias da municipalidade (Escelsa), pagamento de despesas extra orçamentárias (pensão judicial), transferência referente ao repasse dos 25% do gasto com educação (MDE), e ainda para o pagamento de
DAM referente à retenção de impostos de prestadores
de serviços (Potência Comércio e Empreendimentos Artísticos Ltda. e EBM Produções E Promoções Artísticas Ltda.), mas inexiste a comprovação documental que dê suporte a emissão de tais cheques.
Esses cheques foram utilizados para retirar o dinheiro
da conta bancária do município, furtando o recurso financeiro do erário, tendo em vista que havia ocorrida
a emissão de outros cheques para a mesma finalidade,
tudo conforme minuciosamente relatado pela Comissão
de TCE e comprovado através dos documentos juntados
ao processo de TCE.
Conforme relatado também pela Comissão de TCE, fls.
1064/1079, e comprovado pelos documentos do processo administrativo nº 2538/2016, o Sr. José Roberto Baptista Louvem era o responsável pela tesouraria e esta
efetuou o preenchimento de todos os cheques a seguir
relacionados, que foram assinados no verso e no anverso tanto pelo Prefeito quanto pelo Secretário de Fazenda
do Município de Jerônimo Monteiro, Sr. Francisco Alcemir Rosseto e Sr. Ruy Roberto Ribeiro, respectivamente.
Os cheques a seguir relacionados foram sacados no caixa
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do Banco Banestes S/A da conta corrente de titularidade do Município de Jerônimo Monteiro de nº 2.942.423
e não foram apresentados os comprovantes de despesa da municipalidade, ou seja, os valores foram extraviados do Município de Jerônimo Monteiro e os três (Sr. José Roberto Baptista Louvem, Sr. Francisco Alcemir Rosseto e Sr. Ruy Roberto Ribeiro) são responsáveis solidariamente pelos seguintes valores:
Item:

Nº do cheque: Nº das folhas Data
que
no processo:
o
cheque
compensou:
3.3.2 20894 (*1)
930
08.02.12
3.4.20 21086 (*2)
932 a 938
08.03.12
Total:

Valor original (R$):
3.007,20
1.378,75
4.385,95

(*1) – Cheque contabilizado como despesa com a Escelsa, mas emitido nominalmente à empresa G.L.E Construtora, mas inexistindo documentação comprobatória da
despesa realizada pela municipalidade.
(*2) – Cheque emitido supostamente para o pagamento de DAM nos valores de R$397,10 e de R$981,65. No
entanto, tais valores foram pagos por meio do cheque
nº 253, da conta corrente nº 11.664.703 e do cheque nº
21073, da conta corrente nº 2.942.423, respectivamente.
Somando-se os valores das duas tabelas anteriores, de
R$ 46.021,32 (quarenta e seis mil, vinte e um reais e trinta e dois centavos) e de R$ 4.385,95 (quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) de
responsabilidade solidária do Sr. José Roberto Baptista
Louvem, do Sr. Francisco Alcemir Rosseto e do Sr. Ruy Roberto Ribeiro, totaliza o montante de R$ 50.407,21 (cinquenta mil, quatrocentos e sete reais e vinte e um centavos), que atualizado pela VRTE para o exercício de 2017,
perfaz o total de R$ 109.881,38 (cento e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos).
O Sr. José Roberto Baptista Louvem era o responsável
pela tesouraria e esta efetuou o preenchimento de cheques em duplicidade para três pagamentos de uma mesDiário Oficial de Contas

ma despesa orçamentária de subvenção à Sociedade
Pestalozzi de Jerônimo Monteiro, estando inclusive os
cheques de números 021087 e 021479 nominais à Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro e não nominais
à referida Sociedade.
Todos os cheques foram assinados tanto pelo Ex-Prefeito quanto pelo Ex-Secretário de Fazenda do Município de Jerônimo Monteiro, Sr. Francisco Alcemir Rosseto e Sr. Ruy Roberto Ribeiro, respectivamente, cujos cheques emitidos em duplicidade foram sacados no caixa
do Banco Banestes S/A da conta corrente de titularidade do Município de Jerônimo Monteiro de nº 2.942.423
e não foram apresentados os comprovantes de despesa
da municipalidade, ou seja, os valores foram extraviados
do Município de Jerônimo Monteiro.
Os cheques de números 020972, 021125, 021318, emitidos nominais à Associação Pestalozzi de Jerônimo Monteiro, foram assinados no verso pelo Sr. Neuzedino Domingos de Souza e pela Srª Keyla do Nascimento Oliveira Lopes, Presidente e Secretária da Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro, respectivamente, possibilitando que mesmos fossem sacados no caixa do Banco Banestes S/A da conta corrente de titularidade do Município de Jerônimo Monteiro de nº 2.942.423 e não foram
apresentados os comprovantes de despesa da municipalidade, ou seja, os valores foram extraviados do Município de Jerônimo Monteiro.
Tanto o Presidente quanto a Secretária da Sociedade
Pestalozzi de Jerônimo Monteiro possuíam como atribuição destinar os recursos financeiros dos cheques aos fins
a que se destinavam, ou seja, efetuar pagamento de despesa da Sociedade Pestalozzi e não assinar no verso do
cheque, possibilitando o saque do cheque por terceiros.
Portanto, o Sr. José Roberto Baptista Louvem, o Sr. Francisco Alcemir Rosseto, o Sr. Ruy Roberto Ribeiro, o Sr.
Neuzedino Domingos de Souza e a Srª Keyla do Nascimento Oliveira Lopes, são responsáveis solidariamente
pelos seguintes valores:
www.tce.es.gov.br

Item:

Nº do cheque:

3.4.19
21087 (*1)
3.4.20-A 21125 (*2)
3.6.51
21479 (*3)

Nº das folhas no processo:
985 e 986
987 e 988
990 e 991

Data
que
o
cheque
compensou:
07.03.12
16.03.12
29.05.12
Total:

Valor original (R$):
1.000,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00

(*1) Este cheque foi depositado no Banco do Brasil S/A
e no mesmo dia foi pago um Depósito Judicial Trabalhista da Sociedade Pestalozzi em nome de Renata Massaroni e outros, no entanto, para o pagamento desta dívida havia sido emitido o cheque de nº 20972 que foi sacado no dia 06.03.12 e o cheque está assinado no verso
por Neuzedino Domingos de Souza e Keyla do Nascimento Oliveira Lopes.
(*2) Este cheque foi compensado e não há comprovante de pagamento do Depósito Judicial Trabalhista da Sociedade Pestalozzi em nome de Renata Massaroni e outros, o cheque está assinado no verso por Neuzedino Domingos de Souza e Keyla do Nascimento Oliveira Lopes.
(*3) Este valor foi depositado no Banco do Brasil e no
mesmo dia foi pago um Depósito Judicial Trabalhista da
Sociedade Pestalozzi em nome de Renata Massaroni e
outros. No entanto, para o pagamento desta dívida havia
sido emitido o cheque de nº 21318, que foi sacado no dia
02.05.12 (cheque assinado no verso por Neuzedino Domingos de Souza e Keyla do Nascimento Oliveira Lopes.
O valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atualizado até
2017 pela VRTE perfaz o valor de R$ 8.689,56 (oito mil,
seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).
A Comissão de Tomada de Contas Especial concluiu, que
o Sr. Neuzedino Domingos de Souza e a Srª Keyla do
Nascimento Oliveira Lopes, foram os responsáveis solidariamente pelo desvio dos recursos públicos das contas bancárias da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, resultando em dano ao erário que atualizado para
o exercício de 2017, perfaz o valor total de R$ 8.689,56
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(oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e
seis centavos), equivalentes a 2.726,99 VRTEs.
Também são responsáveis solidariamente pelo valor de
R$ 8.689,56 (oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais
e cinquenta e seis centavos) os Senhores José Roberto
Baptista Louvem, Francisco Alcemir Rosseto e Ruy Roberto Ribeiro, que somado ao valor de R$109.881,38
(cento e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos), resulta em dano ao erário que atualizado para o exercício de 2017, perfaz o valor total de
R$ 118.570,94 (cento e dezoito mil, quinhentos e setenta reais e noventa e quatro centavos), equivalentes a
37.210,40 VRTEs, de responsabilidade solidária dos Senhores José Roberto Baptista Louvem, Francisco Alcemir
Rosseto e Ruy Roberto Ribeiro.
Portanto, os valores - original e atualização - que cabe
a cada um dos responsáveis solidariamente são os seguintes:”
Responsáveis Solidários

Valor Original Valor Atualiza(R$):
do (R$):
50.407,27
109.881,38

- Francisco Alcemir Rosseto
- Ruy Roberto Ribeiro
- José Roberto Baptista Louvem
- Neuzedino Domingos de Souza
4.000,00
- Keyla do Nascimento Oliveira Lopes
- Francisco Alcemir Rosseto
- Ruy Roberto Ribeiro
- José Roberto Baptista Louvem

8.689,56

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS:
O Sr. FRANCISCO ALCEMIR ROSSETO, através de advogado regularmente constituído nos autos, apresentou
as suas justificativas, insertas no arquivo eletrônico
“Justificativa+481-2017-1”.
Inicialmente, ao relatar sobre os fatos, destaca que conforme relatório da Comissão de TCE nº 03723/14, o Defendente, na condição de Prefeito do Município de Jerônimo Monteiro - ES no quadriênio 2009/2012, foi considerado culpado nas modalidades in eligendo e in vigilando, por conduta delituosa praticada durante sua gestão
Diário Oficial de Contas

pelo então servidor José Roberto Baptista Louvem, que à
época ocupou a função de confiança de “Tesoureiro” do
junto à administração municipal.
Explica que é entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência pátria que os agentes públicos não podem
ser responsabilizados por atos alheios às suas funções e
nem por irregularidades cometidas por terceiros, para as
quais não tenham concorrido de forma dolosa.
Prossegue afirmando que os valores tidos como surrupiados pelo servidor José Roberto Baptista Lovem, não
foram usufruídos pelo ora Defendente. Assim, a responsabilidade pela devolução dos valores aparentemente
desviados deve incidir unicamente sobre quem os tenha
desviado e deles tenha se aproveitado, ou seja, sobre o
servidor referido, haja vista a responsabilidade dos administradores públicos (responsabilidade administrativa) seguir a regra da responsabilidade civil, que é subjetiva, tendo como pressuposto para sua caracterização a
existência do elemento dolo/culpa.
Quanto aos fundamentos menciona que conforme salientado anteriormente, o Defendente está sendo cobrado pelos valores aparentemente desviados pelo servidor
José Roberto Baptista Louvem ao argumento de que teria sido omisso em eleger e vigiar o referido servidor no
desempenho da função de “Tesoureiro” da Administração Municipal, ou seja, foi considerado culpado nas modalidades in eligendo e in vigilando, tendo, desse modo,
responsabilidade objetiva com os fatos ocorridos.
Destaca que a questão ora atacada está fundamentada
na teoria da culpa civil quanto à responsabilização do administrador pelos atos de seus servidores, sustentada na
culpa in eligendo e na culpa in vigilando, a qual, como dito acima tem natureza objetiva. Com isso, disse-se então, que se o administrador não possui uma responsabilidade objetiva, por conta do risco administrativo, e sim
sustentaria a culpa por eleger mal (nos casos dos nomeados em cargo em comissão ou dos designados para determinada tarefa ou função) e por vigiar mal o exercício
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das funções designadas, delegadas ou desempenhadas
pelos seus servidores.
Relata que realmente, quanto à teoria objetiva, esta é de
grande valia quando estamos diante de relações jurídicas onde se pretende tutelar interesses de hipossuficientes, tal como acontece nas relações de consumo e nos
contratos de trabalho, onde os consumidores e trabalhadores estão em nítida situação de desvantagem nas relações jurídicas em que figuram nesta condição. O fabricante resonde pelos danos causados aos consumidores
por produtos seus falsificados, por ter obrigação de vigiar a sua marca, assim como o empreiteiro principal responde pelas obrigações trabalhistas do subempreiteiro
para com os seus empregados, por ter escolhido mal e/
ou vigiado mal o seu contratado, acarretando dano aos
trabalhadores.
Afirma que, todavia, no campo da administração pública,
não há como imputar a esta o condão da hipossuficiência, a ponto de ter o administrador tamanha responsabilização, a ponto de considerá-la como uma responsabilidade objetiva.
Destaca que, conforme exposto no tópico anterior, pensar desta forma é atribuir responsabilidade (obligatio) ao
administrador, sem perquirir a existência de dolo/culpa
pela prática do ato lesivo, ou como dizem, culpá-lo pelo
risco in actu exercitu. Tal responsabilização somente pode ocorrer em decorrência expressa da lei, como o fez o
artigo 932 c/c artigo 942, parágrafo único, ambos do Código Civil.
Reforça este entendimento, trazendo à colação importante dispositivo legal insculpido no artigo 80, § 2°, do
Decreto-Lei 20/67, onde está consignado que “o ordenador de despesa, salvo conveniência, não é responsável
por prejuízos causados à Fazenda Nacional decorrentes
de atos praticados por agente subordinado que exorbitar
das ordens recebidas”, o que nos faz pensar que o legislador não albergou a culpa nas modalidades in eligendo
e in vigilando do ordenador.
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Por conta de tais fatos alega que, não há, em princípio,
responsabilidade do ordenador de despesa pelos atos
dos seus subordinados que exorbitem das ordens recebidas, demonstrando que a sua responsabilização decorre da comprovação de dolo/culpa.
O Defendente afirma que neste ponto ainda, vale transcrever a seguir o artigo 6°, da Lei nº 4.717/65 (Lei de
Ação Popular) que assim define os legitimados passivos,
in verbis:
Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que
houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado
oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do
mesmo. (destacado)
Menciona, ainda, que observando o dispositivo acima,
em especial o texto sublinhado, já pode identificar uma
visão excludente da responsabilidade objetiva. Observa-se, ainda, que se tratando de responsabilidade solidária, o dispositivo exige que tais administradores tenham
tomado uma atitude positiva, autorizando, aprovando,
ratificando ou praticando o ato, e quando por omissão,
tenha dado oportunidade à lesão. Concluindo que situações que não se fazem presentes no caso sob exame.
Afirma que a omissão no caso se demonstra pela não-prática de ato que deveria proceder. E nada disso se faz
presente no caso sob exame, eis que tão logo surgiram
indícios suficientes da prática de irregularidades, o servidor José Roberto Baptista Louvem foi afastado da função de confiança que ocupava, iniciando-se, ato contínuo, as primeiras providências investigativas, as quais fizeram chegar ao ponto em que hoje se encontra. Concluindo que assim, não há que se falar em ato comissivo
ou omissivo por parte do Defendente ou do Secretário
de Finanças da época.
Destaca que logo, como não participou de nenhuma foram para a ocorrência do ato danoso e como não pratiDiário Oficial de Contas

cou nenhuma das ações previstas no artigo 6º, o Defendente não pode ser configurado como responsável, razão pela qual não se pode falar em solidariedade.
Acrescenta que neste ponto, vale abaixo transcrever parte do que disse Sérgio Sérvulo da Cunha, em esclarecedor artigo, quando assevera que:
Essa filiação indevida da responsabilidade do administrador público à responsabilidade civil patrimonial (indevida face aos princípios da responsabilidade extradisciplinar, face à sua ilimitação e desproporção) explica-se não
só pela irreflexão decorrente do hábito - que contaminou de direito civil o direito administrativo -, mas pelo
vulto da corrupção na administração pública, e pela negatividade cada vez maior que a imagem da classe política e do administrador público vem assumindo perante a opinião pública. O resultado é paradoxal quando o
que se pretende, na verdade, é a valorização da função
pública.
Por isso, a doutrina não pode ficar alheia a tais distorções; é seu dever configurar de maneira própria a responsabilidade do administrador público; se não houve culpa deste, não se pode responsabilizá-lo; impossível dimensionar-lhe a responsabilidade segundo a capacidade de uma mente omisciente, fazendo-se presumir sua culpa em qualquer ato da administração; e se
não houve enriquecimento ilícito ou o favorecimento
de terceiros, não se pode falar em responsabilidade patrimonial”. (grifos da ITC)
Afirma que conforme se infere da Decisão final exarada
nos autos da Tomada de Constas Especial nº 03724/2014,
imputou-se ao Defendente as condutas previstas nos artigos 10, incisos I, IX e XII da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/92) e 62 e 63 da Lei n° 4.320/60.
Relata, ainda, que reza o artigo 5º, da Lei nº 8.429/92,
que “dar-se-á o integral ressarcimento do dano verificado em decorrência de ação ou omissão dolosa ou culposa de agente ou de terceiro.”
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Reforça que ocorre, porém, que a configuração do ato de
improbidade administrativa necessita, obrigatoriamente, da ocorrência do dolo, não bastando, portanto, a culpa do agente, seno que tal posicionamento doutrinário e
jurisprudencial é majoritário.
Afirma que, com todo efeito, sem a figura do dolo é virtualmente impossível a caracterização de improbidade
administrativa, porque o ímprobo é aquele que teve a
vontade, a intenção, ou o animus de causar lesão ou prejuízo ao erário público, bem como aos princípios constitucionais que norteiam a Administração.
Acrescentando que isso porque “a lei alcança o administrador desonesto, não o inábil.”, conforme já decidiu o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. E a majoritária jurisprudência superior corrobora com tal entendimento,
conforme se lê do r. Acórdão do Egrégio STJ:
Administrativo. Improbidade Administrativa. Cessão de
empregado de empresa estatal. Ônus para a empresa
cedente. Possibilidade. Decreto n. 99.955/90. Verbas indenizatórias. Mudança de domicílio. Percepção por servidor da união ou por nomeado para cargo em comissão ou função pública. Legalidade. Lesão ao erário. Inexistência. Recurso provido. I - A qualificação jurídica das
condutas reputadas ímprobas, ou seja, a subsunção dos
atos praticados à norma de regência, Lei n. 8.429/92,
constitui questão de direito, viabilizadora da análise do
recurso especial. Inaplicabilidade da Súmula 07/STJ. II –
Lei n. 8.429/92. Fixação do âmbito de aplicação. Perspectiva teleológica. Artigos 15, inc. V e 37, § 4º, da CF. O ato
de improbidade, a ensejar a aplicação da Lei n. 8.429/92,
não pode ser identificado tão somente com o ato ilegal.
A incidência das sanções previstas na lei carece de um
plus, traduzido no evidente propósito de auferir vantagem, causando dano ao erário, pela prática de ato desonesto, dissociado da moralidade e dos deveres de boa
administração, lealdade e boa-fé.
O Defendente afirma que conforme visto anteriormente, a obrigação solidária entre administrador e subordiQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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nados, perante a administração é possível, contudo deve estar previamente estabelecida por normas de direito material, não sendo possível adotar-se meramente a
teoria do risco administrativo, pois coloca sobre o ombro do administrador a responsabilidade por atos que,
apesar de ser de sua competência, os tenha delegado.
E mais, impõe a obrigatoriedade de uma onisciência a
qualquer ser humano.
Complementa o Defendente que no mesmo sentido, é o
r. Acórdão do Egrégio STJ, com a seguinte ementa:
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O ato de improbidade, na
sua caracterização, como de regra, exige elemento subjetivo doloso, à luz da natureza sancionatória da Lei de
Improbidade Administrativa. 2. A legitimidade do negócio jurídico e a ausência objetiva de formalização contratual, reconhecida pela instância local, conjura a improbidade. 3. É que “o objetivo da Lei de Improbidade é punir o administrador público desonesto, não o inábil. Ou,
em outras palavras para que se enquadre o agente público na Lei de Improbidade é necessário que haja o dolo,
a culpa e o prejuízo ao ente público, caracterizado pela
ação ou omissão do administrador público.” (Mauro Roberto Gomes de Mattos, em “O Limite da Improbidade
Administrativa”, Edit. América Jurídica, 2ª ed. pp. 7 e 8).
“A finalidade da lei de improbidade administrativa é punir o administrador desonesto” (Alexandre de Moraes,
in “Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional”, Atlas, 2002, p. 2.611).”
De fato, a lei alcança o administrador desonesto, não o
inábil, despreparado, incompetente e desastrado” (REsp
213.994-0/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DOU
de 27.9.1999).” (REsp 758.639/PB, Rel. Min. José Delgado, 1.ª Turma, DJ 15.5.2006)
4. A Lei 8.429/92 da Ação de Improbidade Administrativa, que explicitou o cânone do art. 37, § 4º da ConstituiDiário Oficial de Contas

ção Federal, teve como escopo impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade nos casos
em que: a) importem em enriquecimento ilícito (art.9º);
b) que causem prejuízo ao erário público (art. 10); c)
que atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também compreendida a lesão à
moralidade administrativa.
5. Recurso especial provido.
O Defendente transcreveu, ainda, o r. Acórdão do Egrégio STJ, que trata do Recurso Especial nº 480.387 – São
Paulo (2002/0149825-2), relator Ministro Luiz Fux, julgado em 16.03.04, e publicado no DJ de 24.05.04, afirmando ser no mesmo diapasão.
Foi citado, ainda, o r. Acórdão do Egrégio STJ, que trata
do Recurso Especial nº 939194-RJ, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 21.08.07, e publicado no Dje de
10.04.08, afirmando ser no mesmo sentido.
Conclui que:
A jurisprudência superior é vasta no sentido de que sem
dolo ou má-fé não há ato de improbidade administrativa, motivo pelo qual é somente a ação ou omissão dolosa e que resulte em lesão ao patrimônio público que
pode ensejar a condenação em ressarcimento ao erário;
Desse modo, não se pode aceitar de forma irrestrita a teoria da culpa in vigilando e in eligendo por responsabilizar o administrador com base numa visão civilista objetiva, enquanto no âmbito da administração pública a matéria deve ter regramento próprio; e
Contudo, o administrador público somente será responsabilizado solidariamente, perante a administração, pelos atos dos seus subordinados, quando participa com
dolo para os mesmos, ou no máximo, quando tendo ciência de tais atos, não tome as atitudes devidas para
identificação dos responsáveis e quantificação do dano.
Desse modo, pelo dito acima, a responsabilização passaria pela, no máximo, questão da culpa in procedendo, a
qual não resta demonstrada nos autos, mesmo porque
inexistente in casu.
www.tce.es.gov.br

O defendente requer que seja declarado em relação ao
atribuído a ele, efeito suspensivo à Decisão impugnada e
que seja excluída a sua responsabilidade solidária quanto ao ressarcimento aos cofres do Município dos valores apurados nos autos da Tomada de Constas Especial
n° 03724/2014.
O Sr. RUY ROBERTO RIBEIRO apresentou as suas justificativas e documentação correlata, insertas no arquivo
eletrônico “Justificativa+446-2017-9”
Inicialmente, destaca que para justificar o pedido de impugnação faz as seguintes considerações:
Foi nomeado Secretário de Fazenda (Finanças) da Prefeitura para o exercício de 01/01/2012 a 31/12/2012;
Naquele exercício estava no cargo de Chefe de Tesouraria da entidade o Sr. José Roberto Baptista Louvem, encarregado de executar os serviços atinentes à sua função, inclusive de efetuar pagamentos;
Os trabalhos da Secretaria corriam como o Secretário supunha ser a normalidade absoluta dentro das expectativas esperadas quando em julho/2012 houve a primeira
surpresa, com a constatação de pagamentos efetuados
pelo Sr. Tesoureiro que levantaram a suspeita de desvio
de recursos públicos;
lmediatamente após constatada a irregularidade o Secretário informou ao Sr. Prefeito, Dr. Francisco Alcemir Rosseto, através do ofício SEMFA nº 12/2012, de 17.07.12
(cópia anexa, documento nº 1) a existência desse fato
inusitado. No item final desse ofício completou: “Essa informação é passada ao seu gabinete para que ordene a
tomada de providências no sentido de que sejam apuradas as responsabilidades, se assim for do entendimento
de Vossa Excelência”;
Apesar das suspeitas de que algo maior estivesse acontecendo na Tesouraria o servidor continuou sem ser molestado;
O Tesoureiro, Sr. LOUVEM, costumeiramente protelava a
entrega das conciliações bancárias, fato que já havia enQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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sejado em 17.05.12 uma cobrança do Sr. Prefeito através
do ofício GPM nº 134/2012 (cópia anexa, doc. nº 2), para que o serviço de Contabilidade da Prefeitura não fosse prejudicado;
Imediatamente deu ciência desse ofício do Gabinete ao
Sr. Tesoureiro (Ofício 04/2012, cópia anexa doc. nº 3), e
não suspeitando que os atrasos na entrega de relatórios
por parte do Sr. Tesoureiro pudessem já envolver algum
tipo de manobra solerte, respondeu ao Sr. Prefeito com
o oficio SEMFA nº O5/2012, de 18.05.12 (cópia anexa
doc. nº 4), no fez algumas justificativas para os atrasos;

NA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, deverá imediatamente adotar providências com vistas à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e qualificação do dano, sempre que verificada alguma das hipóteses previstas no art. 83, incisos I a VIl da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCE/ES)./ ... O início do
processo com vistas à exigência de prestação de contas
ou de ressarcimento do erário caberá à Autoridade Administrativa Competente, podendo ocorrer de ofício ou
por solicitação da Câmara Municipal, do Ministério Público ou da Controladoria Municipal.

Meses depois daquele oficio SEMFA nº 12/2012 e nada tendo acontecido oficiei ao senhor Prefeito em
21.08.2012 (ofício que tomou o número de protocolo
2.075/2012, (anexo doc. nº 5) solicitando a contratação
de uma contadora, no caso a Sra. Franciane Balmas Machado, a fim de promover levantamento em nossa Tesouraria para apuração de procedimentos indevidos,
mesmo porque já nessa época, embora tardiamente, o
assunto já fosse do conhecimento do Ministério Público;

E SEGUE = É fundamental ressaltar que, CASO NÃO COMPROVADA A CONIVÊNCIA ENTRE A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA QUE CONSTATOU A IRREGULARIDADE E O
AGENTE CAUSADOR DO DANO, A RESPONSABILIDADE
DAQUELA ESGOTAR-SE-Á COM A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS VISANDO A REPARAÇÃO DO PREJUÍZO.

No dia 27.09.12 enviou o ofício SEMFA nº 21/2012 ao Sr.
Prefeito (cópia anexa doc. nº 6), processo nº 2365/12, no
qual solicitava o afastamento do Sr. José Roberto Baptista Louvem do cargo de Tesoureiro, considerando incoerente a permanência daquele funcionário no cargo, mesmo estando ele sob suspeita, conforme Boletim de Ocorrência Policial do conhecimento de todos; e

§ 2º O ordenador de despesa, salvo conivência, não é
responsável por prejuízos causados à Fazenda Nacional
decorrentes de atos praticados por agente subordinado
que exorbitar das ordens recebidas.

Somente então, já a partir de outubro de 2012, é que o
Sr. Louvem foi afastado, entrando em seu lugar a Contadora Dayse Correa.
Na parte da justificativa denominada de fundamentação jurídica, transcreveu excerto de um trabalho elaborado pela Prefeitura de Santa Maria de Jetibá (ES) que se
encontra na Instrução Normativa nº 007/2013, daquela
municipalidade, conforme a seguir:
PARTE V - item 2 = Do Responsável pela Instauração da
TCE: A autoridade administrativa competente, SOB PEDiário Oficial de Contas

Transcreve o § 2º, do art. 80, do Decreto-Lei nº 200/67,
de 25.02.67, onde para a Contabilidade Federal disciplina que:

Prosseguem afirmando que com as informações prestadas, como comprovado acima, não há possibilidade de
se falar em conivência no presente caso.
E acrescenta que falar na “omissão do dever de fiscalizar” é julgar de maneira ampla sem se aprofundar em
conceitos. O Chefe de Tesouraria da municipalidade é
um servidor cuja atividade tem a característica de cargo
de confiança. Se ele é de confiança deve-se confiar nele; se ele quebra os rigores da lei em seu favor, desviando recursos públicos para atender seus caprichos ou necessidades pessoais ele torna-se o responsável principal.
A responsabilidade do Secretário será a de apurar eventuais desvios.
www.tce.es.gov.br

Afirma que não foi conivente, mesmo porque não levou
qualquer vantagem financeira nesse caso, nem foi omisso, porque deu ciência dos desvios à autoridade maior
do município assim que detectou a primeira suspeita do
problema, e continuou insistindo depois, como está explicitado anteriormente. E a Instrução Normativa TC nº
32, de 04.11.14, artº 2º disciplina que: Ocorrendo uma
das hipóteses previstas no art. 1º - II ocorrência de desfalque, desvio, etc.... deverá providenciar a instauração
de tomada de contas no prazo de 120 dias a contar (art.
2º, inciso I) “da data do evento ou, quando desconhecida, da data da ciência do fato pela autoridade competente.”
Menciona que o oficio SEMFA nº 12/2012, de 17.07.2012
(anexo doc. n° 1) protocolado como processo nº 1802/12
nos registros da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro deveria ter sido o ponto inicial para tomada de contas no prazo de 120 dias, nos termos anteriormente relatado.
Acrescentou o último parágrafo desse ofício: “Esta informação é repassada ao seu gabinete para que ordene a
tomada de providências no sentido de que sejam apuradas as responsabilidades, se assim for do entendimento
de Vossa Excelência”’. E nesse ofício o Secretário de Finanças, que tomou posse em 01.01.12, se referiu a um
cheque emitido em 27.12.2011. Acreditando que era suficiente para se pensar que não se pode acreditar que os
desvios também não hajam ocorrido em anos anteriores; caso isso tenha acontecido os balancetes da Prefeitura teriam sido atingidos em sua acurácia, pois somente
com uma manipulação delituosa poderiam ser apresentadas as conciliações bancárias efetuadas pelo Chefe de
Tesouraria, Sr. Louvem.
Acrescente-se a isso que no caso da emissão de cheques
em duplicidade, e posterior conciliação bancária principalmente da conta movimento, o Sr. Chefe de Tesouraria
usou de artifício e ardil para induzir e manter o Secretário de Fazenda em erro, o que no entendimento jurídico
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significa “estelionato” (art. 171 do CP, caput: Obter, para
si ou para outrem, vantagem incita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: pena...).
Relatou que houve sim certa demora em detectar a
emissão de cheques em duplicidade, mas isso somente aconteceu porque àquela época, quando foi emitido
o oficio doc. nº 1 anexo, 17.07.12, em que informava a
existência de irregularidades que está em consonância
com a IN TC nº 32/2014, artº 2º inciso I, não conhecia o
“modus operandi” utilizado pelo Sr. Louvem para chegar
àquela falcatrua; mesmo assim o Sr. Secretário não ficou
omisso, e foi quando solicitou a intervenção da contadora Franciane Balmas Machado, conforme Já mencionado
anteriormente.
Afirma, por fim, que:
1) Pode ser que haja, mas desconhece que exista proibição de se endossar cheques;
2) O Sr. José Roberto Louvem era o tesoureiro da Prefeitura de Jerônimo Monteiro e nesse posto detinha então
cargo de confiança;
3) É de se supor que a administração que o colocou em
tal cargo confiava que ele o exercia com honestidade;
4) O fato de deter cargo de confiança não dava ao Sr.
Louvem o direito de dispor como quisesse do material
referente a movimentação financeira da entidade (talonários de cheques, principalmente) que ficavam sob sua
guarda.
5) A emissão em duplicidade se dava através da subtração dos cheques emitidos previamente em processos de
pagamento, e a emissão a posteriori de outros de igual
valor, que era a forma utilizada como “modus operandi” para iludir seus superiores hierárquicos, numa ação
ardilosa passiva de ser enquadrada como estelionato
(art. 171 caput, do CPB), tendo sido o Sr. Louvem também responsável pelos descaminhos que esse Tribunal
de Contas debita a Neuzedino Gomes de Souza e a Keyla
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do Nascimento Oliveira Lopes, que não tinham talonários de cheques da Prefeitura em seu poder e muito menos a possibilidade de emiti-los;
6) O Sr. José Roberto Baptista Louvem para sacramentar
os desvios ainda fazia a conciliação bancária da Tesouraria, de modo tal que nem a Contadora da Prefeitura tinha
como aquilatar da sua acurácia.
Destaca que acreditando que o espírito do regulamento do Tribunal de Contas foi resguardado devidamente
e solicita que seja excluída a sua responsabilidade, visto
que não houve omissão e muito menos conivência.
A Srª. KEYLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA LOPES, através de advogado regularmente constituído nos autos, apresentou as suas justificativas e documentação
correlata, insertas no arquivo eletrônico “Justificativa+850-2017-6”
Inicialmente, destaca que é acusada de na qualidade de
secretária da Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro de receber pagamentos por meio de cheques emitidos pela PMJM - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, e não depositar os cheques na conta bancária da
referida sociedade, mas sim de assinar no verso do cheque possibilitando que o mesmo fosse sacado no caixa
do Banco Banestes por terceiros, fato que provaremos
ter sido realizado sem dolo da defendente, conforme ora
passamos a discorrer.
De inicio, colaciona à justificativa, a cópia da Ata de Audiência datada de 19.10.05 (doc. 03) da então Reclamação Trabalhista nº 00085.2004.111.17.00-7 (processo arquivado, que possui um nº novo, a saber: 0133340.2012.5.70131) que tramitou perante a então Vara do
Trabalho de Alegre – ES.
Explica que conforme pode ser constatado da Ata de Audiência de 19.10.05, o Juiz, determinou, tendo em vista
que a Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro não
possuía bens ou qualquer espécie de fonte de renda fixa,
a não ser uma subvenção mensal que lhe era repassada
www.tce.es.gov.br

pelo Município de Jerônimo Monteiro - ES, que 20% desta subvenção fosse retido e depositado à disposição do
mencionado Juízo para fazer frente ao pagamento das
verbas trabalhistas advindas do mencionado da então
Reclamação Trabalhista nº 00085.2004.111.17.00-7.
Prossegue afirmando que, durante todo o período em
que atuou como secretária da Sociedade Pestalozzi de
Jerônimo Monteiro, mensalmente a mesma se dirigia até
a Tesouraria da PMJM, sendo que a maior parte das vezes estava em companhia do então presidente da referida sociedade; o senhor Neuzedino Domingos de Souza, com a finalidade de receber o cheque da subvenção,
sendo que sempre, o então chefe da Tesouraria Municipal, senhor José Roberto Baptista Louvem; exigia que
ambos, a saber; tanto o senhor Neuzedino como a própria defendente tinham a obrigação de endossar tanto o
cheque que era destinado a depósito na conta corrente
da Sociedade Pestalozzi, como o outro, que era destinado a ser depositado na conta judicial à disposição do Juízo da Vara do Trabalho de Alegre.
Menciona que durante todo o período em que foram
descontados da subvenção o percentual de 20 % de tal
montante destinado ao pagamento do mencionado débito trabalhista, o senhor José Roberto Baptista Louvem;
servidor municipal no pleno exercício da função de chefe
de departamento tesouraria da PMJM, sempre se apresentou como aquele designado pela municipalidade para reter e realizar os depósitos judiciais em favor da Vara do Trabalho de Alegre (ES), tendo em vista, de acordo
com a cópia (doc. 03) da Ata de Audiência de 19.10.05 ficou determinado que era o Município de Jerônimo Monteiro quem deveria reter o percentual de 20% dos valores repassados à Pestalozzi e depositar tal valor à disposição do mencionado Juízo.
Relata que assim a defendente não havia o que questionar ou desconfiar da lisura do procedimento que era exigido da mesma e do senhor Neuzedino Domingo de Souza pelo chefe da tesouraria do Município de Jerônimo
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Monteiro, senhor José Roberto Baptista Louvem, qual
fosse, o de ter de endossar tanto os cheques que seriam
destinados a depósito na conta corrente da Sociedade
Pestalozzi de Jerônimo Monteiro, como aqueles outros
que se destinavam ao pagamento da então Reclamação
Trabalhista nº 00085.2004.111.17.00-7!
Por conta de tais fatos alega que, fica definitiva e cabalmente provado, que a defendente, foi induzida a erro,
pela pessoa do senhor José Roberto Baptista Louvem,
sendo, portanto, levada a acatar a determinação dele para que em conjunto com o senhor Neuzedino Domingos
de Souza, endossasse o verso dos cheques oriundos da
subvenção do Município de Jerônimo Monteiro, em favor da Sociedade Pestalozzi, mesmo porque sempre foi
ele, servidor municipal José Roberto Baptista Louvem, o
único e exclusivo responsável pela retenção e depósito
de 20% da subvenção para fins de deposito junto a Justiça Trabalhista.
Destaca que nesse sentido, colaciona o Acórdão TC171/2016, desta Colenda Primeira Turma, nos autos do
Processo TC-1990/2014 (doc. 04), tendo como jurisdicionado a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco,
de acordo com o Voto do Exmo. Srº Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, caso exatamente análogo ao presente onde uma servidora municipal foi induzida a erro, e levada em razão de informações inverídicas
de terceiros, dos quais não tinha nenhuma razão para
desconfiar de que lhe estivesse faltando com a verdade,
a endossar cheques da municipalidade, exatamente como a defendente, que induzida a erro pelo senhor chefe de departamento de tesouraria da PMJM, de maneira
incauta, assinava no verso dos cheques, conforme orientação, e exigência direta de uma pessoa da qual não possuía a mínima razão de desconfiar, já que durante todo o
período em que era retido o percentual de 20% da subvenção paga pelo Município à Sociedade Pestalozzi, era
o servidor José Roberto Baptista Louvem, o único responsável designado pela PMJM, para reter e depositar à
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disposição da Vara do Trabalho de Alegre o referido percentual.
Menciona, ainda, que no voto do Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, voto
este que foi acompanhado por todos os membros desta
Colenda 1ª Turma, o mesmo afirmou que suas razões de
decidir se encontravam em consonância com a jurisprudência do TCU, que em casos análogos, decidiu por isentar a responsabilidade de agentes que praticaram atos
indevidos com base em informações de terceiros (TCU
575.130/1989-0-Acórdão nº 65/1997 - Plenário, Ata 12,
voto do Ministro Adhemar Paladini Ghisi), da mesma
maneira ele assim também o decidia em favor da servidora em seu voto consignado no Acórdão TC-171/2016
(doc. 04).
Afirma, por fim, que as razões e provas de defesa da defendente sejam acolhidas para afastar sua responsabilidade nos atos da qual a mesma é acusada nos autos deste processo, como de direito e justiça.
Os Srs. José Roberto Baptista Louvem e Neuzedino
Domingos de Souza, não apresentaram as suas alegações de defesa, conforme informação do NCD – Núcleo
de Controle de Documentos, através do Despacho nº
51271/2014, de 20.09.17, razão pela qual foi decretada,
pelo Conselheiro Relator, a revelia de ambos, por meio
da Decisão monocrática nº 1500/2017.
ANÁLISE:
Conforme se depreende dos autos, trata o presente processo de Tomada de Contas Especial abordando possível
desvio de recursos, onde o responsável pelo setor de tesouraria elaborava os cheques em duplicidade para pagamento de uma mesma despesa, fazia a conciliação
bancária da conta objeto dos desvios e realizava os registros fictícios na conciliação bancária, elaborava e formalizava a documentação relativa a pagamentos fictícios
em nome da municipalidade.
O ex Prefeito e o ex Secretário Municipal de Fazenda de
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Jerônimo Monteiro, assinavam os cheques emitidos para pagamentos fictícios a terceiros, ou seja, assinavam os
cheques que foram elaborados em duplicidade, sem suporte de documentação contábil-financeira, sem processos administrativos de pagamento, assinando tanto no
verso quanto no anverso de cheques nominais a própria
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, possibilitando o saque dos cheques por terceiros.
A ex Secretária e o ex Presidente da Associação Pestalozzi de Jerônimo Monteiro também recebiam pagamentos
por meio de cheques emitidos pela Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro, nominais à Associação Pestalozzi, e não depositavam os cheques na conta bancária da
associação, mas sim assinavam no verso do cheque possibilitando que o mesmo fosse sacado no caixa do Banco Banestes.
Na ITI nº 261/2017 são apresentados os quadros com as
relações de pagamentos efetuados nessas circunstâncias, conforme a seguir.
Os cheques foram sacados no caixa do Banco Banestes
S/A da conta corrente de titularidade do Município de Jerônimo Monteiro, de nº 2.942.423, e não foram apresentados os comprovantes de despesa da municipalidade,
pois os valores já haviam sido pagos pela municipalidade
através de outros cheques, ou seja, os valores foram extraviados do Município de Jerônimo Monteiro e os três
(Sr. José Roberto Baptista Louvem, Sr. Francisco Alcemir
Rosseto e Sr. Ruy Roberto Ribeiro) são responsáveis solidariamente pelos seguintes valores:
Item:

3.2.4
3.2.4
3.3.10
3.4.52
3.4.57
3.5.6
3.5.12

Nº do che- Nº das fo- Data que
que:
lhas
no o cheque
processo: co m p e n sou:
20785
928
03.01.12
20863
929
17.01.12
20955
931
16.02.12
21190
939 a 941 28.03.12
21206
944 a 950 29.03.12
21251 (*1) 951 a 952 10.04.12
21295
953 a 956 17.04.12
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Valor original (R$):
6.111,49
4.542,29
5.893,12
1.567,60
4.667,81
2.651,29
3.211,84
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3.5.21
3.5.23
3.6.24
3.6.32
3.7.7
3.7.8
3.8.14
3.9.14
3.10.02

21362
21360
21481
21482
21584
21585
21755
21944 (*2)
22057

957 a 964
965 a 967
968 a 969
970 a 971
972 a 973
974
975 a 976
980 e 981
982 a 984

27.04.12
27.04.12
18.05.12
18.05.12
05.06.12
05.06.12
09.07.12
13.08.12
03.09.12

4.273,15
752,94
3.037,25
2.986,48
1.287,36
51,10
1.000,00
1.000,00
2.987,60
Total

Item:

Nº do cheque: Nº das folhas Data
que
no processo:
o
cheque
compensou:
3.3.2 20894 (*1)
930
08.02.12
3.4.20 21086 (*2)
932 a 938
08.03.12
Total:

46.021,32

(*1) No mesmo dia 10.04.12 foi compensado o cheque
nº 000263, no valor de R$2.658,89, da conta corrente nº
11.664.703, nominal à Construtora Porto Bello, destinado ao pagamento de ISSQN, estando o cheque assinado
no verso pelo ex-Prefeito e pelo ex-Secretário Municipal
de Fazenda de Jerônimo Monteiro.
(*2) No dia 18.09.12 o cheque nº 21944 foi contabilizado como transferência para a conta nº 2.942.456 (MDE),
como referente ao repasse dos 25% do gasto com educação. No entanto, o cheque foi compensado no dia
13.08.12 e consta o carimbo do Banco de Brasil (o mesmo fato ocorre no pagamento do Depósito Judicial Trabalhista da Sociedade Pestalozzi em nome de Renata
Massaroni e outros – não foi localizado o comprovante do pagamento). Const também que um cheque de nº
21941, foi contabilizado como pagamento do Depósito
Judicial Trabalhista da Sociedade Pestalozzi e está assinado no verso pelo Ex-Prefeito e pelo Ex-secretário de Fazenda Municipal de Jerônimo Monteiro.
Os cheques a seguir relacionados foram sacados no caixa
do Banco Banestes S/A da conta corrente de titularidade
do Município de Jerônimo Monteiro de nº 2.942.423 e
não foram apresentados os comprovantes de despesa da
municipalidade, ou seja, os valores foram extraviados do
Município de Jerônimo Monteiro e os três (Sr. José Roberto Baptista Louvem, Sr. Francisco Alcemir Rosseto e
Sr. Ruy Roberto Ribeiro) são responsáveis solidariamente pelos seguintes valores:
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Valor original (R$):
3.007,20
1.378,75
4.385,95

(*1) – Cheque contabilizado como despesa com a Escelsa, mas emitido nominalmente à empresa G.L.E Construtora, mas inexistindo documentação comprobatória da
despesa realizada pela municipalidade.
(*2) – Cheque emitido supostamente para o pagamento de DAM nos valores de R$397,10 e de R$981,65. No
entanto, tais valores foram pagos por meio do cheque
nº 253, da conta corrente nº 11.664.703 e do cheque nº
21073, da conta corrente nº 2.942.423, respectivamente.
Os cheques de números 020972, 021125, 021318, emitidos nominais à Associação Pestalozzi de Jerônimo Monteiro, foram assinados no verso pelo Sr. Neuzedino Domingos de Souza e pela Srª Keyla do Nascimento Oliveira
Lopes, Presidente e Secretária da Sociedade Pestalozzi de
Jerônimo Monteiro, respectivamente, possibilitando que
mesmos fossem sacados no caixa do Banco Banestes S/A
da conta corrente de titularidade do Município de Jerônimo Monteiro de nº 2.942.423 e não foram apresentados os comprovantes de despesa da municipalidade, ou
seja, os valores foram extraviados do Município de Jerônimo Monteiro.
Portanto, o Sr. José Roberto Baptista Louvem, o Sr. Francisco Alcemir Rosseto, o Sr. Ruy Roberto Ribeiro, o Sr.
Neuzedino Domingos de Souza e a Srª Keyla do Nascimento Oliveira Lopes, são responsáveis solidariamente
pelos seguintes valores:
Item:
3.4.19
3.4.20-A
3.6.51

Nº do che- Nº das foque:
lhas no processo:
21087 (*1) 985 e 986
21125 (*2) 987 e 988
21479 (*3) 990 e 991
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Data
que
o
cheque
compensou:
07.03.12
16.03.12
29.05.12
Total:

Valor original (R$):
1.000,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00

(*1) Este cheque foi depositado no Banco do Brasil S/A
e no mesmo dia foi pago um Depósito Judicial Trabalhista da Sociedade Pestalozzi em nome de Renata Massaroni e outros, no entanto, para o pagamento desta dívida havia sido emitido o cheque de nº 20972 que foi sacado no dia 06.03.12 e o cheque está assinado no verso
por Neuzedino Domingos de Souza e Keyla do Nascimento Oliveira Lopes.
(*2) Este cheque foi compensado e não há comprovante de pagamento do Depósito Judicial Trabalhista da Sociedade Pestalozzi em nome de Renata Massaroni e outros, o cheque está assinado no verso por Neuzedino Domingos de Souza e Keyla do Nascimento Oliveira Lopes.
(*3) Este valor foi depositado no Banco do Brasil e no
mesmo dia foi pago um Depósito Judicial Trabalhista da
Sociedade Pestalozzi em nome de Renata Massaroni e
outros. No entanto, para o pagamento desta dívida havia
sido emitido o cheque de nº 21318, que foi sacado no dia
02.05.12 (cheque assinado no verso por Neuzedino Domingos de Souza e Keyla do Nascimento Oliveira Lopes.
Os Srs. José Roberto Baptista Louvem e Neuzedino Domingos de Souza, não apresentaram as suas alegações
de defesa, razão pela qual foi decretada, a revelia de ambos, por meio da Decisão monocrática nº 1500/2017.
Em resposta à citação, o Sr. Francisco Alcemir Rosseto, o
Sr. Ruy Roberto Ribeiro, e a Srª Keyla do Nascimento Oliveira Lopes, não trouxeram justificativas capazes de afastar o desvio de recursos mencionado no quadro indicativo da ITI nº 261/2017, isto é, emissão de cheques em
duplicidade pelo Sr. José Roberto Baptista Louvem para
pagamento de uma mesma despesa, onde um dos cheques era sacado diretamente no caixa do Banco Banestes, através da assinatura no verso (endosso), ora pelo
ex Prefeito e pelo ex Secretário Municipal de Finanças de
Jerônimo Monteiro, ora pela ex Secretária e pelo ex Presidente da Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro.
Muito ao contrário, as justificativas apresentadas só vieram confirmar a irregularidade.
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Buscaram, em linhas gerais, afirmar que o Srs. José Roberto Baptista Louvem era o único responsável pelo
desvio de recursos, que gerou dano ao Erário.
O Sr. Ruy Roberto Ribeiro Afirma que “pode ser que haja, mas desconhece que exista proibição de se endossar cheques”.
Acrescenta que “a emissão em duplicidade se dava através da subtração dos cheques emitidos previamente
em processos de pagamento, e a emissão a posteriori
de outros de igual valor, que era a forma utilizada como
“modus operandi” para iludir seus superiores hierárquicos, numa ação ardilosa passiva de ser enquadrada como estelionato (art. 171 caput, do CPB), tendo sido o Sr.
Louvem também responsável pelos descaminhos que
esse Tribunal de Contas debita a Neuzedino Gomes de
Souza e a Keyla do Nascimento Oliveira Lopes, que não
tinham talonários de cheques da Prefeitura em seu poder e muito menos a possibilidade de emiti-los.”
A compensação dos cheques emitidos em duplicidade
ocorreu entre os meses de janeiro a setembro de 2012,
e na data de 18 de maio de 2012 o então Secretário Municipal de Fazenda, Sr. Ruy Roberto Ribeiro, declarou no
item 4, do ofício nº 05/2012/SEMFA (doc. 4, juntado à
defesa), endereçado ao então Prefeito, Sr. Francisco Alcemir Rosseto, que:
4) Lembro também o fato de que é costumeira nesta Prefeitura a emissão de cheques sem o competente processo, além de outros entraves que foram motivo
de ofício protocolado sob nº 752/2012, processo esse
que teve parecer favorável de nossa Assessoria Jurídica.
Portanto, tanto o Sr. Ruy Roberto Ribeiro, quanto o Sr.
Francisco Alcemir Rosseto, Prefeito e Secretário de Fazenda, respectivamente, são responsáveis também pelos pagamentos dos cheques em duplicidade, já que assinaram cheques em duplicidade, endossaram cheques
nominais à Prefeitura emitidos em duplicidade, sem o
competente processo, ferindo os artigos 62 e 63 da Lei
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nº 4.320/64.
A Srª Keyla do Nascimento Oliveira Lopes explica que conforme ata de audiência na ação nº
00085.2004.111.17.00-7, foi determinado ao Município
de Jerônimo Monteiro que realizasse o bloqueio de 20%
do repasse à Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro e o repasse ao Juízo para fazer frente ao pagamento
das verbas trabalhistas.
Prossegue afirmando que, durante todo o período em
que atuou como secretária da Sociedade Pestalozzi,
mensalmente a mesma se dirigia até a Tesouraria da
PMJM, na maior parte das vezes estava em companhia
do então presidente da referida sociedade; o senhor
Neuzedino Domingos de Souza, com a finalidade de receber o cheque da subvenção, sendo que sempre, o então chefe da Tesouraria Municipal, senhor José Roberto
Baptista Louvem; exigia que ambos, tinham a obrigação
de endossar tanto o cheque que era destinado a depósito na conta corrente da Sociedade Pestalozzi, como o
outro, que era destinado a ser depositado na conta judicial à disposição do Juízo da Vara do Trabalho de Alegre.
A própria Srª Keyla do Nascimento Oliveira Lopes, juntou à sua defesa a ata da audiência na qual comprova
que caberia ao Município de Jerônimo Monteiro realizar o bloqueio de 20% do repasse à Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro e providenciar o repasse ao
Juízo.
Portanto, tais valores retidos não deveriam ser objeto
de emissão de cheques nominais à Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro, que elaborados pelo Sr. José Roberto Baptista Louvem, assinados pelo Sr. Francisco Alcemir Rosseto e pelo Sr. Ruy Roberto Ribeiro, e endossados pela Srª Keyla do Nascimento Oliveira Lopes
e pelo Sr. Neuzedino Domingos de Souza, possibilitando o saque no Banco Banestes e resultando em dano
ao Erário.
O Sr. Francisco Alcemir Rosseto não apresentou defewww.tce.es.gov.br

sa em relação aos cheques que assinou e resultou desvio de recursos no Município, que foi objeto da ITI nº
261/2017, relatando que os agentes públicos não podem ser responsabilizados por atos alheios às suas funções e nem por irregularidades cometidas por terceiros.
O vasto relato da defesa é no sentido de que ocorreu a
fundamentação da sua responsabilidade tomando por
base a teoria da culpa civil quanto à responsabilização
do administrador pelos atos de seus servidores, sustentada na culpa in eligendo e na culpa in vigilando.
No entanto, em nenhum momento a ITI nº 261/2017
relatou tal fundamentação, pelo contrário, a responsabilidade do Sr. Francisco Alcemir Rosseto ocorreu pelo
seu próprio ato, pois na condição de ordenador de despesas, assinou os cheques que foram emitidos em duplicidade, para pagamentos fictícios/indevidos a terceiros, sem suporte de documentação contábil-financeira, processos administrativos de pagamento ausentes,
bem como assinou no verso dos cheques possibilitando
o saque dos cheques por terceiros, permitindo que terceiros se beneficiassem indevidamente de recursos públicos, causando grande dano ao erário, violando norma constitucional e infraconstitucional.
Ora, o administrador público, por estar gerindo aquilo
que não é seu, mas sim da coletividade, deverá fazê-lo tendo como norte de sua atuação os princípios basilares da administração pública, deles não podendo se
afastar sob pena de ter sua conduta maculada por vícios que a tornarão irregular.
Nesse cenário, o Direito Administrativo consubstancia-se em um conjunto de valores e normas que regem a
atuação administrativa do Estado. Destarte, reitere-se
o fato de que os atos administrativos devem estar em
consonância com os princípios constitucionais e os demais que orientam a atuação estatal.
Dentro destes princípios se inserem os da Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.
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Deste modo, não há espaço para o administrador eleger
uma conduta que se afaste por completo de tais princípios e que não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico.

Artigo 93 - Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das
autoridades administrativas competentes.

O renomado administrativista Celso Antônio Bandeira
de Mello vaticina que:

Vale dizer que o Prefeito, como administrador público,
tem o dever não apenas de aplicar corretamente as verbas públicas, mas também o de demonstrar que elas foram integralmente destinadas aos fins respectivos.

O princípio da legalidade é o da completa submissão da
Administração às leis. Esta deve tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade
de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo, pois esta é a posição que
lhes compete no Direito brasileiro.
[...]
Ao contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo o que a lei não proíbe, a Administração só pode fazer o que a lei antecipadamente autorize. Donde, administrar é prover aos interesses públicos, assim caracterizados em lei, fazendo-o na conformidade dos meios e
formas nela estabelecidos ou particularizados segundo
suas disposições. Segue-se que a atividade administrativa consiste na produção de decisões e comportamentos que, na formação escalonada do Direito, agregam
níveis maiores de concreção ao que já se contém abstratamente nas leis.
Nos presentes autos, constata-se que a ordem jurídica foi lesionada, fato expressamente reconhecido pelos defendentes.
A utilização dos recursos sem devida comprovação de
que os gastos atenderam aos critérios que regulam a
despesa pública e, na ausência de prova de que os dispêndios se dirigiram ao atendimento do interesse coletivo, submetendo-se, por conseguinte à regra legal,
configura, ainda, a inobservância do artigo 93 do Decreto-Lei 200/67, in verbis:
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A simples ausência de demonstração por meio de documentos a respeito da destinação efetiva da verba pública faz nascer a legítima presunção de que as verbas não
foram aplicadas objetivando o interesse público.
Portanto, em razão da ausência de prova de destinação
da verba em questão, não há como entender de maneira diversa, senão pela apropriação de verba pública, até
porque os cheques eram emitidos tanto pelo ex Prefeito, quanto pelo ex Secretário Municipal de Fazenda de
Jerônimo Monteiro, sem o respectivo processo, conforme documento juntado à defesa deste.
Cheque emitido nominalmente somente se transfere
a terceiro mediante endosso, portanto, o título (cheque) nominal não endossado não transfere a terceiro o
direito de sacar ou depositar o cheque.
No presente processo, ocorreram cheques emitidos em
duplicidade, que foram endossados ora pelo ex Prefeito e pelo ex Secretário Municipal de Fazenda de Jerônimo Monteiro, quando nominais à Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro e ora pela ex Secretária e pelo ex
Presidente da Associação Pestalozzi de Jerônimo Monteiro, quando nominais à Associação Pestalozzi de Jerônimo Monteiro.
Estes endossantes dos cheques nominais o fizeram na
modalidade “em branco”, possibilitando a qualquer
pessoa sacar ou depositar os cheques.
O endosso do cheque nominal tanto pode dar-se em
preto como em branco. Este último se caracteriza pela
simples assinatura aposta no verso do cheque, sem inwww.tce.es.gov.br

dicação do endossatário, razão pela qual qualquer portador terá legitimidade para executá-lo, independentemente de seu nome encontrar-se lançado na cártula.
No momento em que os defendentes endossaram os
cheques se responsabilizaram pelo pagamento a terceiros, não apenas possibilitando, mas autorizando o resgate do cheque e, consequentemente, o dano ao erário.
É imprescindível relatar que a operação com cheque envolve três agentes: o emitente (emissor ou sacador), que é aquele que emite o cheque; o beneficiário,
que é a pessoa a favor de quem o cheque é emitido; e
o sacado, que é o banco onde está depositado o dinheiro do emitente.
Os cheques endossados pelo ex Prefeito e pelo ex Secretário Municipal de Fazenda de Jerônimo Monteiro,
estavam nominais à Prefeitura Municipal de Jerônimo
Monteiro.
Um cheque cujo objetivo é efetuar pagamentos ou depósitos a terceiros não deve ser emitido nominal à própria municipalidade, ao contrário, deve ser emitido nominal ao favorecido, ou seja, ao beneficiário, que no caso em tela não será o próprio Município.
A Lei nº 7.357/1985, que dispõe sobre o cheque, disciplina em seu artigo 20, que:
Art. 20 O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. (...)
Portanto, a irregularidade ocorreu não apenas pela
emissão e assinatura dos cheques em duplicidade, mas
também no ato de nominar o cheque à própria Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro e, ainda, endossar tais cheques.
Tanto o ex Prefeito quanto o ex Secretário Municipal de
Fazenda de Jerônimo Monteiro, sequer tiveram o zelo
de cruzar os cheques de forma que os mesmos somente pudessem ser depositados em conta bancária dos favorecidos, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da
Lei nº 7.357/1985, e não sacados diretamente por terQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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ceiros no caixa do Banco Banestes, como ocorreu.
Art. 44 O emitente ou o portador podem cruzar o cheque, mediante a aposição de dois traços paralelos no
anverso do título.
§ 1º O cruzamento é geral se entre os dois traços não
houver nenhuma indicação ou existir apenas a indicação ‘’banco’’, ou outra equivalente. O cruzamento é especial se entre os dois traços existir a indicação do nome do banco.
§ 2º O cruzamento geral pode ser convertida em especial, mas este não pode converter-se naquele.
§ 3º A inutilização do cruzamento ou a do nome do banco é reputada como não existente.
Art. 45 O cheque com cruzamento geral só pode ser pago pelo sacado a banco ou a cliente do sacado, mediante crédito em conta. O cheque com cruzamento especial só pode ser pago pelo sacado ao banco indicado,
ou, se este for o sacado, a cliente seu, mediante crédito
em conta. Pode, entretanto, o banco designado incumbir outro da cobrança.
§ 1º O banco só pode adquirir cheque cruzado de cliente seu ou de outro banco. Só pode cobrá-lo por conta
de tais pessoas.
§ 2º O cheque com vários cruzamentos especiais só pode ser pago pelo sacado no caso de dois cruzamentos,
um dos quais para cobrança por câmara de compensação.
§ 3º Responde pelo dano, até a concorrência do montante do cheque, o sacado ou o banco portador que não
observar as disposições precedentes.
O TCU – Tribunal de Contas da União, no processo nº
01904220132, publicou em 20.01.2016 o Acórdão nº
43/2016, ata nº 1/2016 - Plenário, de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer, no sentido de que configura desvio de recursos o endosso, em favor de terceiros
beneficiados, de cheques nominais à entidade jurisdiDiário Oficial de Contas

cionada sem o respaldo de documentos hábeis a comprovar eventual obrigação com os favorecidos, de forma a legitimar a transferência de valores, julgando as
contas dos responsáveis como, condenando-os ao pagamento do débito e aplicando-lhes multa pertinente,
em face do desvio de recursos da entidade jurisdicionada e diante da gravidade do desvio de recursos, cabe, ainda, inabilitar os responsáveis para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública pelo prazo de cinco anos, conforme sumário a seguir.
Sumário: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL ORIUNDA DA
CONVERSÃO DE PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO (ACÓRDÃO 3.751/2013 - 2ª CÂMARA). DESVIOS DE CRÉDITOS
DECORRENTES DE PASSAGENS AÉREAS NÃO UTILIZADAS. ENDOSSOS DE CHEQUES NOMINAIS AO CFF SEM
O RESPALDO DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS BENEFICIADOS. REGISTROS CONTÁBEIS COM INOBSERVÂNCIA
DAS NORMAS APLICÁVEIS. FALHAS NA REFORMULAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO CFF E NA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O CFF E UMA ENTIDADE SINDICAL. AUDIÊNCIAS E CITAÇÕES. ACOLHIMENTO
DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA DE ALGUNS DOS GESTORES RELATIVAMENTE A DETERMINADAS OCORRÊNCIAS. REJEIÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS E DAS ALEGAÇÕES
DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS. CONTAS IRREGULARES,
COM MULTA A UM DOS GESTORES. CONTAS IRREGULARES, COM DÉBITO E MULTA, DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS. INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM
COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. DETERMINAÇÕES. 1. Configura desvio de recursos o endosso, em
favor de terceiros beneficiados, de cheques nominais à
entidade jurisdicionada sem o respaldo de documentos
hábeis a comprovar eventual obrigação contratual com
os favorecidos, de forma a legitimar a transferência de
valores. 2. Julgam-se irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento do débito e apliwww.tce.es.gov.br

cando-lhes multa pertinente, em face do desvio de recursos da entidade jurisdicionada. 3. Diante da gravidade do desvio de recursos, cabe inabilitar os responsáveis para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública pelo prazo
de cinco anos.
Na verdade, o que se depreende dos autos é que as justificativas apresentadas pelas defesas, bem como os depoimentos constantes nos autos da Tomada de Contas
Especial, denunciam o desvio de recursos públicos em
discordância com a legislação pertinente, denotando
falta de zelo com o dinheiro público por parte do gestor
responsável, a quem compete a boa e regular aplicação
dos recursos públicos bem como sua comprovação, em
conjunto com os demais envolvidos e arrolados nestes
autos para a consecução da irregularidade suscitada.
Afastar tal irregularidade é fulminar, jogar por terra,
princípios norteadores de toda conjuntura administrativa, mormente os Princípios da Legalidade e da Moralidade.
Não se sustentam, portanto, as argumentações trazidas
pelos defendentes, porquanto, totalmente desprovidos
de amparo legal e jurídico.
Os fatos objeto da presente análise inserida na competência desta Corte de Contas, consubstanciados na aplicação irregular de recursos públicos, constituem vício
insanável e de externa gravidade social, com prejuízo
ao erário e caracterizam ato de improbidade administrativa.
Tais erros evidentes justificam a responsabilização dos
citados na ITI nº 261/2017, pois eram facilmente perceptíveis ao homem médio.
Em sua defesa o ex prefeito, Sr. Francisco Alcemir Rosseto, “que tão logo surgiram indícios suficientes da prática de irregularidades, o servidor José Roberto Baptista Louvem foi afastado da função de confiança que ocupava”.
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No entanto, os documentos juntados aos autos na defesa do Sr. Ruy Roberto Ribeiro, Secretário de Fazenda,
demonstram o contrário, pois a compensação dos cheques em duplicidade ocorreu entre janeiro e setembro
de 2012 e somente em outubro de 2012 o Sr. José Roberto Baptista Louvem foi afastado da sua função de
confiança, sendo que:
Em 18 de maio de 2012 (of. 05/2012/SEMFA) foi relatado ao Sr. Francisco Alcemir Rosseto o “não fechamento
da conciliação de contas na Tesouraria em tempo hábil”;
Em 17 de julho de 2012 (of. SEMPFA nº 12/2012) foi
relatado ao então Prefeito sobre desvio de recurso financeiro através da emissão de cheque endossado pelo
próprio Sr. Francisco Alcemir Rosseto e pelo então Secretário de Administração e Finanças, Sr. Miguel Qualhano, o que ocorreu em 17.01.2012
Em 27.09.2012 (of. SEMFA 021/2012) o Sr. Ruy Roberto
Ribeiro sugeriu ao Sr. Francisco Alcemir Rosseto o afastamento do Sr. Roberto Baptista Louvem, em decorrência de auditoria nos setores de contabilidade e tesouraria.
Ao justificar o afastamento do Sr. Roberto Baptista Louvem da tesouraria, no ofício SEMFA 021/2012, consta,
ainda, que “como sabemos existe suspeita de atitude
fraudulenta perpetrada por funcionário daquela Tesouraria, conforme Boletim de Ocorrência do conhecimento de V. Exa, motivo pelo qual o Sr. Delegado de Polícia
nos cobra providências”.
É cristalino no of. SEMPFA nº 12/2012, juntado à defesa do Sr. Ruy Roberto Ribeiro, Ex Secretário de Fazenda,
que ocorreu desvio em 17.01.2012, no entanto, mesmo assim os desvios financeiros continuaram ocorrendo até setembro de 2012, demonstrando a inércia do
Ex Prefeito, Sr. Francisco Alcemir Rosseto, na apuração
dos fatos, na punição dos envolvidos, e na adoção das
providências cabíveis para que não ocorresse mais os
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desvios.
Portanto, devem ser responsabilizados por irregularidade de desvio de recursos públicos:
O Sr. José Roberto Baptista Louvem (Assistente Administrativo, Chefe de Departamento – Tesouraria da Prefeitura Municipal Jerônimo Monteiro), que na condição
de responsável pelo setor de tesouraria, elaborou cheques em duplicidade para pagamento de uma mesma
despesa, preencheu cheques, alguns inclusive nominais
à própria Municipalidade, faz a conciliação bancária da
conta objeto dos desvios e realizou os registros fictícios
na conciliação bancária, elaborou e formalizou a documentação relativa a pagamentos fictícios em nome da
municipalidade.
O Sr. Francisco Alcemir Rosseto e Sr. Ruy Roberto Ribeiro (Ex-Prefeito e Ex-Secretário Municipal de Fazenda de Jerônimo Monteiro, respectivamente), que assinaram cheques que foram emitidos em duplicidade, para pagamentos fictícios/indevidos a terceiros, sem suporte de documentação contábil-financeira, processos
administrativos de pagamento ausentes, bem como endossaram cheques que estavam nominais à Prefeitura
de Jerônimo Monteiro, possibilitando o saque dos cheques.
O Sr. Neuzedino Domingos de Souza e a Srª Keyla do
Nascimento Oliveira Lopes (Presidente e Secretária,
respectivamente, da Sociedade Pestalozzi de Jerônimo
Monteiro), que receberam pagamentos por meio de
cheques emitidos pela Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, nominais à Associação Pestalozzi de Jerônimo Monteiro e não depositaram os cheques na conta bancária da associação e nem destinaram à depósito
judicial em relação às retenções feitas pela Municipalidade para garantia de ações trabalhistas, mas sim assinaram no verso dos cheques possibilitando que os mesmos fossem sacados.
Quanto aos fatos de que ocorreram cheques emitidos
www.tce.es.gov.br

em duplicidades e efetivamente pagos e quanto aos valores destes cheques, constantes na ITI nº 261/2017,
as defesas não apresentaram qualquer argumento que
mereça ser acolhido a fim de justificar os fatos apontados.
Quanto à responsabilização dos citados, a irregularidade ora analisada por esta Corte de Contas trata de dano
ao erário, que se afigura imprescritível, pelo iminente
prejuízo aos cofres públicos, conforme apurado.
Destarte, na análise de mérito empreendida, verificou-se realmente a ocorrência de desvio de recursos públicos, com consequente dano ao erário.
[...]
Não obstante, a prescrição quinquenal só atinge a penalidade de multa, em nada afetando a obrigação de
restituição eis que imprescritíveis, conforme disposto
no do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, dos seguintes termos:
Art. 37. [...] omissis [...]
[...]
§ 5°. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não,
que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
[grifos da ITC]
Discorrendo acerca do sobredito dispositivo constitucional e reforçando o entendimento da imprescritibilidade dos ilícitos que causam dano ao erário, Marcelo
Alexandrino e Vicente Paulo afirmam que:
As ações de ressarcimento ao erário movidas pelo Estado contra agentes, servidores ou não, que tenham
praticado ilícitos dos quais decorram prejuízos aos cofres públicos são imprescritíveis. Frise-se que imprescritível é a ação de ressarcimento, não o ilícito em si (CF,
art. 37, § 5°). [grifos da ITC]
Nesse sentido também é o entendimento firmado pelo
Quarta-feira, 2 de maio de 2018

172

ATOS DA 1a CÂMARA

Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:
O Plenário do STF, no julgamento do MS 26.210, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, decidiu pela
imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao erário” (RE 578.428-AgR, Rel. Min. Ayres Britto,
julgamento em 13-9-2011, Segunda Turma, DJE de 1411-2011.) No mesmo sentido: RE 693.991, rel. min. Carmen Lúcia, decisão monocrática, julgamento em 21-112012, DJE de 28-11-2012; AI 712.435-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 13-3-2012, Primeira Turma,
DJE 12-4-2012 [grifos da ITC]
Assim, os valores identificados pela Instrução Técnica
Inicial relacionados aos cheques emitidos e resgatados
em duplicidade, ou seja, sem contraprestação de serviços, devem ser ressarcidos aos cofres municipais, ainda que decorrido o prazo prescricional do artigo 71 da
Lei Complementar 621/2012, em razão de estar configurado como dano ao erário.
Ante todo o exposto, somos pela manutenção da presente irregularidade com a responsabilização identifica na ITI.
Quanto ao cômputo do prazo prescricional, o opinamento técnico e ministerial é pela incidência da prescrição anteriormente a junho de 2012.
No entanto, conforme já explicitado nesta Fundamentação, nos termos do art. 362, inciso VI do Regimento
Interno desta Corte de Contas, quando houver mais de
um responsável, a contagem do prazo prescricional deve se dar a partir da juntada aos autos do último aviso
de recebimento ou da certidão de cumprimento da citação.
Verifica-se que o último ato citatório a ser juntado aos
presentes autos é referente ao aviso de recebimento do
termo de citação expedido ao senhor Ruy Roberto Ribeiro, o qual foi anexado aos autos em 09 de agosto de
2017 (fl. 1409).
Nesse sentido, aplicando-se a regra regimental acima
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explicitada, há incidência da prescrição da pretensão
punitiva no tocante aos atos praticados por todos os responsáveis anteriormente a 09 de agosto de 2012.
Conforme apontado pela manifestação conclusiva, os
senhores Neuzedino Domingos de Souza e Keyla do
Nascimento Oliveira Lopes praticaram atos que ensejaram desvio de recursos públicos nos meses de março e
maio de 2012. Nesse sentido, há prescrição da pretensão punitiva desta Corte, não cabendo a aplicação de
multa aos mesmos.
Por outro lado, os senhores Francisco Alcemir Rosseto, Ruy Roberto Ribeiro e José Roberto Baptista Louvem
elaboraram e emitiram em duplicidade, para pagamento fictício e sem suporte de documentação contábil- financeira, os cheques de números 21944 e 22057, os
quais foram compensados, respectivamente, nas datas
de 13 de agosto de 2012 e 03 de setembro de 2012. Verifica-se que tais atos não se encontram eivados de prescrição, posto que praticados após 09/08/2012.
Conclui-se, portanto, que permanece intacta a pretensão punitiva desta Corte de Contas no tocante aos senhores Francisco Alcemir Rosseto, Ruy Roberto Ribeiro
e José Roberto Baptista Louvem relativamente aos atos
acima elencados.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando integralmente, no mérito,
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 e
divergindo apenas no tocante à data em que houve a incidência da prescrição da pretensão punitiva, conforme
explicitado na Fundamentação, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. Acórdão
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Preliminarmente, por declarar a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas em relação aos
fatos ocorridos anteriormente a 09 de agosto de 2012;
1.2. Manter a seguinte irregularidade, apontada na Instrução Técnica Inicial 261/2017:
2.1 Desvios de Recursos Públicos
Base legal: Inobservância do art. 37, caput, da Constituição Federal (Princípios da Legalidade e Moralidade) do
art. 62 c/c art. 63 da Lei 4.320/64 e art. 10, incisos I, IX,
XII da Lei 8.429/92.
Responsáveis:
Francisco Alcemir Rosseto (EX Prefeito do Município de
Jerônimo Monteiro);
Ruy Roberto Ribeiro (Ex Secretário Municipal de Fazenda de Jerônimo Monteiro);
José Roberto Baptista Louvem (Assistente Administrativo e Ex - Chefe de Departamento – Tesouraria do Município de Jerônimo Monteiro);
Neuzedino Domingos de Souza (Presidente da Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro); e
Keyla do Nascimento Oliveira Lopes (Secretária na Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro).
1.3. Julgar IRREGULARES as contas dos senhores Francisco Alcemir Rosseto, Ruy Roberto Ribeiro e José Roberto Baptista Louvem, em razão do cometimento da
irregularidade presentificada no subitem 2.1 deste Voto, nos termos do art. 84, inciso III, letras “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhes multa
individual de R$ 3.000,00, com fulcro no art. 135, II, da
Lei Complementar 621/2012, além da consequente condenação ao RESSARCIMENTO ao erário municipal de Jerônimo Monteiro, de forma solidária, dos valores mencionados na tabela a seguir:
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RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS

SUBITENS/ IRREGULARIDADES

Francisco Alcemir Rosseto
2.1. Desvio de Recursos Públicos
Ex-Prefeito Municipal
Ruy Roberto Ribeiro
Ex-Secretário Municipal de Fazenda
José Roberto Baptista Louvem
Assistente Administrativo e ex-Secretário Municipal de Departamento
Francisco Alcemir Rosseto
2.1. Desvio de Recursos Públicos
Ex-Prefeito Municipal
Ruy Roberto Ribeiro
Ex-Secretário Municipal de Fazenda
José Roberto Baptista Louvem
Assistente Administrativo e ex-Secretário Municipal de Departamento
Neuzedino Domingos de Souza
Presidente da Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro
Keyla do Nascimento Oliveira Lopes
Secretária da Sociedade Pestalozzi de Jerônimo Monteiro

IMPORTÂNCIA A SER RESSARCIDA
R$
VRTE
109.881,38
34.483,40

8.689,56

2.726,99

Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO ANTERIOR)

ACÓRDÃO TC- 020/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

PROCESSO TC: 3268/2017-1

JURISDICIONADO: Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual - Ordenador
EXERCÍCIO: 2016

1.4. Julgar IRREGULARES as contas dos senhores os senhores Neuzedino Domingos de Souza e Keyla do Nascimento
Oliveira Lopes, da irregularidade presentificada no subitem 2.1 deste Voto, nos termos do art. 84, inciso III, letras “c”,
“d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, condenando-os ao RESSARCIMENTO ao erário municipal de Jerônimo Monteiro, solidariamente aos senhores Francisco Alcemir Rosseto, Ruy Roberto Ribeiro e José Roberto Baptista Louvem,
do total de 2.726,99 VRTE, não aplicando multa aos mesmos em razão da incidência da prescrição.

RESPONSÁVEIS: Elizabete Batista Pereira Silva e Ivan Domingos Silvestre

1.5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:

2. Unânime.

1 RELATÓRIO

3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro presente: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Presidente).
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Marco Antonio da Silva (Em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (Convocada).
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada,
no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento
Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos no Título VIII do
mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Diário Oficial de Contas

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR
– EXERCÍCIO DE 2016 – JULGAR REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR

www.tce.es.gov.br

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
de Ordenador do Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da senhora Elizabete Batista Pereira Silva.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 1077/20175 e a Instrução Técnica Conclusiva 5880/2017-6 concluindo pela regularidade das contas quanto ao aspecto técnico-contábil.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 6479/2017-4 (peça 96 dos
autos).
É o relatório.
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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2 Fundamentação

relação ao não encaminhamento no prazo da PCA:

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.

Justificamos que não encaminhamos a Prestação de
Contas anual no prazo regulamentar em virtude de mudança na gestão municipal em diversos setores, principalmente na área de contabilidade, em que não ocorreu
adequadamente uma transição efetiva para cumprimento e fechamento dos balancetes.

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 1077/2017-5 (peça 92 dos autos), abaixo
transcrito, corroborado pela ITC nº 5880/2017-6 e pelo
parecer ministerial:
“[ ]
FORMALIZAÇÃO
CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 12/07/2017, pelo gestor que à época do vencimento da obrigação ocupava a
pasta, Sr. IVAN DOMINGOS SILVESTRE, tornando-se responsável pelo encaminhamento das contas anuais de
2016. Ocorre que a Prestação de Contas foi encaminhada fora do prazo estabelecido pelo artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, assim,
não observando, portanto, o prazo regimental.
Em 19 de junho de 2017, o gestor foi citado da Decisão
Monocrática DECM 851/2017-1, para que no prazo de
15 dias apresentasse esclarecimentos quanto ao não encaminhamento da Prestação de Contas Anual de Gestão,
referente ao exercício de 2016, no prazo estabelecido no
Regimento Interno desta Corte de Contas e reiterado da
notificação eletrônica emitida pelo sistema CidadES, da
qual teve ciência em 12/05/2017 (ver documento 19 Prestação de Contas Anual 59414/2017-1 – “Ciência Debito”), para que, no mesmo prazo, improrrogável, encaminhasse a Prestação de Contas por meio do CidadES em
consonância com os artigos 358, III e 359 da RITCEES.
O gestor apresentou os seguintes esclarecimentos em
Diário Oficial de Contas

O gestor relatou em sua defesa que não encaminhamos
a Prestação de Contas anual no prazo regulamentar em
virtude de mudança na gestão municipal em diversos setores, principalmente na área de contabilidade.
As alegações de dificuldades no envio não merecem
prosperar, pois o Tribunal vem implantando modificações no sistema CidadES de forma gradativa ao longo
dos seus já cinco anos de existência, cabendo aos jurisdicionados esforços mínimos para a adaptação ao longo
dos anos às novas formas de prestação de contas.
No caso de descumprimento do prazo regimental os normativos internos preveem a emissão de uma notificação automática de débito (documento 19 - Prestação de
Contas Anual 59414/2017-1 – “Ciência Debito”) concedendo novo prazo improrrogável de 15 dias para cumprimento da obrigação, contudo, o defendente, apesar de
ter tomado ciência da notificação eletrônica de debito
(descumprimento do prazo regimental) em 12/05/2017,
conforme comprovado, deixou o novo prazo correr sem
tomar a providência determinada, infringindo dessa forma por duas vezes os normativos legais que fixaram os
prazos para a apresentação da prestação de contas anual sob sua responsabilidade, conduta que deve ser punida com a aplicação da multa prevista no artigo 135, IX da
Lei Complementar 621/2012, em valor a ser dosado pelo Relator.

Constata-se que os arquivos que compõem a prestação
de contas foram assinados eletronicamente pelo gestor
responsável por seu encaminhamento, pelo responsável
técnico pela contabilidade e pelo responsável pelo controle interno, quando for o caso.
GESTÃO PÚBLICA
3.1 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.
3.1.1 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 1) Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
Balanço Orçamentário (b)
Divergência (a-b)

45.854,09
45.854,09
0,00

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

No entanto, como esse foi o único indício de irregularidade do processo, opina-se pelo julgamento regular da
prestação de contas.

3.1.2 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados

ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar

www.tce.es.gov.br

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
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processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 2) Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
408.768,66
Balanço Orçamentário (b)
408.768,66
Divergência (a-b)
0,00

ria na dotação “Reserva do RPPS”:
Tabela 4) Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

3.1.5 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à receita orçamentária

3.1.3 Análise da execução orçamentária na dotação Reserva de Contingência informada no Balanço Orçamentário

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964

Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
Tabela 3) Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência
Balanço Orçamentário:
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
3.1.4 Análise de execução orçamentária na dotação Reserva do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentáDiário Oficial de Contas

Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 5) Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
5.936.693,64
Balanço Orçamentário (b)
5.936.693,64
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
3.1.6 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 6) Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
14.492.451,71
Balanço Orçamentário (b)
14.492.451,71
Divergência (a-b)
0,00
www.tce.es.gov.br

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
3.1.7 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela abaixo:
Tabela 7) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
1.762.612,11
Balanço Patrimonial (b)
1.762.612,11
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
3.1.8 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 8) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
2.564.543,73
Balanço Patrimonial (b)
2.564.543,73
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas
Quarta-feira, 2 de maio de 2018

176

ATOS DA 1a CÂMARA

Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
3.1.9 Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 9) Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
1.550.618,97
Balanço Patrimonial (b)
1.550.618,97
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
-319.547,22
Balanço Patrimonial (b)
-319.547,22
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
3.1.10 Análise entre os totais dos saldos devedores e
dos saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 10) Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II
22.502.159,07
Ativo (BALPAT) – I
9.274.547,79
Variações Patrimoniais Diminuti- 13.227.611,28
vas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV + V 22.502.159,07
Passivo (BALPAT) – III
9.274.547,79

Diário Oficial de Contas

Resultado Exercício (BALPAT) – IV 1.550.618,97
Variações Patrimoniais Aumenta- 14.778.230,25
tivas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.

nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR da prestação de contas da Sra. ELIZABETE
BATISTA PEREIRA SILVA, no exercício de 2016, na forma
do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Vitória, 20 de novembro de 2017.

3.1.11 Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada

Alysson Mussolini Rocha de Oliveira

Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis
Henrique Anastácio da Silva, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.

Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 11) Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
14.492.451,71
Dotação Atualizada (b)
14.774.712,98
Execução da despesa em relação à dota- -282.261,27
ção (a-b)

Fonte: Processo TC 03268/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.
MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Auditor de Controle Externo

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas da senhora Elizabete Batista Pereira Silva – Ordenadora de despesas do
Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros, no exercício de
2016, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação à responsável,
nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal;

A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas no Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros.

1.2. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV da Resolução
TC 261/2013.

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas

3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
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4. Especificação do quórum:

senhor Paulo Henrique Avidos Pelissari.

4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente).

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 1118/2017
e a Instrução Técnica Conclusiva 5984/2017, concluindo pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 021/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: TC- 5066/2017

Jurisdicionado: Faculdade de Música do Espírito Santo
- FAMES
Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: Paulo Henrique Avidos Pelissari
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2016 – FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO (FAMES) – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Faculdade de Música do Espírito Santo - FAMES referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
Diário Oficial de Contas

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 6990/2017).

Balanço
B a l a n ç o Diferença
Orçamentário Financeiro
Restos a pagar não 0,00
0,00
0,00
Processados (B - C)

II) Valor da Inscrição de Restos a Pagar Processados
(exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve
ser igual ao Total da Despesa Liquidada menos Total da
Despesa Paga Informado no Balanço Orçamentário.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Balanço
Balanço Fi- Diferença
Orçamentário nanceiro
Restos a pagar Pro- 443.599,32
443.599,32 0,00
cessados (C - D)

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.

III) O Total da Despesa Orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao Total
da Despesa Orçamentária informado no Balanço Orçamentário.

É o relatório.

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 1118/2017, abaixo transcrito:
GESTÃO PÚBLICA
PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Com base nas peças contábeis que integram a prestação
de contas anual (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações
Patrimoniais), apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 28/2013, foram avaliados os pontos de controle relacionados na Resolução TC 297/2016 com base nos
referidos demonstrativos, conforme quadros abaixo, não
sendo constatadas inconsistências.
FIGURA
I) Valor da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
(exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve
ser igual ao Total da Despesa Empenhada menos Total da
Despesa Liquidada Informado no Balanço Orçamentário.
www.tce.es.gov.br

Balanço Orça- Balanço
Fi- Diferença
mentário
nanceiro
Total da Despesa 12.632.852,25 12.632.852,25 0,00
Orçamentária

IV) Saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual e exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual e exercício anterior).
Balanço Fi- Balanço Patri- Diferença
nanceiro
monial

Saldo da conta Caixa e equivalente de
caixa:
Exercício Atual
339.017,34 339.017,341 0
Exercício Anterior 3.482.483,14 3.482.483,141 0

¹ incluído o valor da conta contábil nº 113810200 (rede
bancária de arrecadação) que soma no Balanço Financeiro como Equivalente Caixa, mas no Balanço Patrimonial
é evidenciado como créditos a receber de curto prazo.
V) Resultado Patrimonial apurado na DVP deve ser igual
ao Resultado do Exercício PL.
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Resultado
Patrimonial
Apurado

Balanço Patri- DVP
Diferença
monial
-7.793.505,06 -1.971.796,53 -5.821.708,53

Nota: A diferença apresentada refere-se ao lançamento
de provisão matemática acerca das despesas com “complementação de aposentadorias”, conforme estudo atuarial realizado pelo Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/A Ltda, referente ao exercício de 2015, autorizado pelo § 3°, do artigo 25, do Decreto n° 4026-R, de 04
de novembro de 2016, do Governo do Estado do Espírito
Santo e pelo Processo n° 76781119.
VI) Saldos Devedores (Ativo + VPD) deve ser igual aos Saldos Credores (Passivo + VPA).
Saldos Devedores (E + G)
Saldos Credores (F + H - I)
Diferença

Balanço Patrimonial e DVP
18.272.512,39
18.272.512,39
0,00

VI) O valor da Despesa Executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual a Dotação Orçamentária
Atualizada.
Balanço Orça- Balanço
Fi- Diferença
mentário
nanceiro
Despesa Executa- 12.632.852,25 12.632.852,25 0,00
da (B)
Dotação Orça17.808.699,81
mentária Atualizada (A)
Despesa Executa- -5.175.847,56
da < Dotação Orçamentária Atualizada

3.2 DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS
A Secretaria do Tesouro Nacional - STN conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, como “Demonstração
contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente,
Diário Oficial de Contas

a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação”
No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um dos
seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro
do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis até doze meses
após a data das demonstrações contábeis.
Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de bens
em estoques, dentre os quais estão compreendidos os bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos
destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos das demonstrações contábeis e dos extratos das contas correntes e de aplicação.
Tabela 01: Disponibilidades Em R$ 1,00
Nº do Banco
Agência
Nº da Conta
111110300 - CONTA ÚNICA
021
0104
006000004
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES
021
0104
005417753
111115004 - CDB
021
0104
AF6288245
021
0104
AF7777790
113510201 - BANESTES - CAUÇÕES
021
0084
0020319182
021
0084
0021980503
021
0084
0024619140
TOTAL..........

Fonte de Recurso

Saldo Contábil

Saldo do Extrato

Diferença¹

102000001

8.545,52

8.545,52

0,00

102000001

0,00

0,00

0,00

271000000
102000001

94.366,50
236.105,32

94.366,50
236.105,32

0,00
0,00

102000001
102000001
102000001

0,00
2.671,07
2.690,02
344.378,43

0,00
2.671,07
2.690,02
344.378,43

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

Nota: Os extratos das contas correntes/aplicação encontram-se arquivados no Sistema CidadES.
Do confronto entre registros constantes dos extratos bancários e contábeis no encerramento do exercício financeiro de
2016, relativos às Disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação, verificamos que as demonstrações contábeis refletem adequadamente a posição a somatória dos saldos constantes dos extratos bancários.
3.2.2 DOS ESTOQUES E DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INTANGÍVEIS.
Para fins de apresentação no Balanço Patrimonial, o imobilizado será apresentado já líquido da depreciação e amortização acumuladas, evidenciando os saldos dos bens móveis e imóveis.
A análise dos registros patrimoniais de bens móveis e imóveis, objeto de avaliação neste item, restringiu-se à avaliação
www.tce.es.gov.br
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dos valores demonstrados nas contas de estoques, no
ativo circulante, e bens móveis, imóveis e intangíveis, registrados no grupo imobilizado, integrante do ativo não
circulante.

De acordo com a Comissão de Inventário a diferença
apresentada “refere-se à nota fiscal n° 682, teve seu registro de entrada no sistema SIGA efetuado no exercício de 2017” (arquivo 01C-16-TERMOV.pdf).

Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens,
realizado em 31/12/2016:

ANÁLISE RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

Tabela 02: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição

Balanço
Patrimonial
Bens em almoxari- 211.062,23
fado
Bens móveis
2.402.820,66
Bens imóveis
2.461.138,50
Bens intangíveis
83.890,00

Inventário

Diferença

197.770,30

13.291,94

2.398.520,66 4.300,00
2.461.138,50 0,00
83.890,00
0,00

Fonte: Processo TC 5066/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Na Tabela 02, a diferença apontada, no valor de R$
13.921,94, entre os demonstrativos contábeis (arquivo
01C-08-BALPATN02.PDF) e Inventário de Bens em Almoxarifado (arquivo 01C-23-INVALMO.pdf) foi devidamente justificada pela Comissão de Levantamento dos Inventários físicos e contábeis dos bens Móveis, Imóveis, Intangíveis e Materiais em Almoxarifado.
De acordo com a Comissão de Inventário a diferença
apresentada “refere-se às notas fiscais que foram registradas no sistema SIGA somente no exercício de 2017”
(arquivo 01C-24-TERALM.pdf). A relação das Notas Fiscais encontram relacionadas no Termo Circunstanciado
da Comissão de Inventário Anual dos Bens em Almoxarifado.
A diferença apontada, no valor de R$ 4.300,00, entre os
demonstrativos contábeis (arquivo 01C-08-BALPATN02.
pdf) e Inventário de Bens em Móveis (arquivo 01C-15-INVMOVS02.pdf) foi devidamente justificada pela Comissão de Levantamento dos Inventários físicos e contábeis
dos bens Móveis, Imóveis, Intangíveis e Materiais em Almoxarifado.
Diário Oficial de Contas

Exercício de atividades conflitantes, infringindo o Princípio da Segregação de Funções
Fundamentação Legal: Art. 37 da Constituição Federal,
Resolução TC 227/2011
Da análise da composição da Unidade Executora do Controle Interno, verifica-se que os servidores abaixo indicados exercem outras funções de controle na Faculdade
Música do Espírito Santo.
Membros
Funções
Luciane Mazzini de Carvalho
Assessora Jurídica
Maria Goretti Alcantara Pinto Rocha Coordenação de Contabilidade
/ Coordenação de Orçamento e
Finanças
Rafael de Tassis Vello
Ordenador de Despesas/Membro de comissão de licitação /
Gestor e fiscal de Contrato
Alessandro Moreto Bertaso
Chefe de Núcleo de TI/Membros de comissão de licitação /
Gestor e fiscal de Contrato

Tal fato contraria o princípio da Segregação de Função
que “consiste na administração repartir funções entre
os agentes públicos cuidando para que esses indivíduos não exerçam atividades incompatíveis umas com as
outras, especialmente aquelas que envolvam a prática
de atos e, posteriormente, a fiscalização desses mesmos
atos”. (Editora Zenite)
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Sugere-se que seja RECOMENDADO ao atual gestor, ou
a quem lhe suceder, que observe o princípio da Segregação de Função quando da designação de servidores para
compor a Unidade Executora de Controle Externo
INSTRUÇÕES TÉCNICAS CONCLUSIVAS ANTERIORES
www.tce.es.gov.br

Não foram observadas instruções conclusivas com proposta pela irregularidade nos últimos dois exercícios.
MONITORAMENTO
Em consulta realizada no sistema de monitoramento de
decisões no e-TCEES verificou-se a inexistência de recomendações ou determinações classificadas como monitoráveis, relativas à Unidade Gestora Faculdade de Música do Espírito Santo, a serem cumpridas na Prestação
de Contas Anual de 2016, considerando-se o disposto na
Resolução TC 278, de 04 de novembro de 2014.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. julgar regulares as contas do senhor Paulo Henrique Avidos Pelissari frente à Faculdade de Música do
Espírito Santo - FAMES no exercício de 2016, na forma
do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando plena quitação ao responsável, nos termos do
artigo 85 do mesmo diploma legal, seguida do arquivamento dos presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente).
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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(em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (Convocada).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 023/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: TC- 5205/2017

Jurisdicionado: Instituto de Pesos e Medidas do Estado
do Espírito Santo - IPEM
Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador
Exercício: 2016
Responsáveis: Paulo Renato Rodrigues, Marcelo Freitas
Ladeia e Orlando Bolsanelo Caliman
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2016 – INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPEM) – CONTAS REGULARES –
QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo – IPEM, referente ao exercício de 2016, sob a
responsabilidade dos senhores Paulo Renato Rodrigues,
Marcelo Freitas Ladeia e Orlando Bolsanelo Caliman.

Diário Oficial de Contas

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 1141/2017
e a Instrução Técnica Conclusiva 6076/2017, concluindo pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil. A manifestação conclusiva sugere, ainda, considerando o exposto no item 3.3.1 do Relatório Técnico
1141/2017, recomendar ao atual gestor que observe o
princípio da segregação de função quando da designação de servidores para compor a unidade de controle interno do ente.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 7367/2017).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 1141/2017, abaixo transcrito:
2 FORMALIZAÇÃO
2.1 CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal
por meio do sistema CidadES, em 31/03/2017, nos termos do artigo 139 do RITCEES, aprovado pela Resolução
TC 261/2013, observando, portanto, o prazo regimental.
Considerando a regularidade e integridade dos documentos encaminhados para análise, conforme Análise
Inicial de Conformidade 28/2017, com vistas ao cumprimento do disposto no artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual / art. 168 do Regimento Interno do TCEES,
o prazo para julgamento das contas objeto de apreciação
nos presentes autos encerra-se em 31/12/2018.
www.tce.es.gov.br

2.2 ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Constata-se que os arquivos encaminhados foram assinados eletronicamente pelo gestor que as encaminhou,
Sra. Claudia Mileipe Festa Lemos, pelo responsável técnico pela contabilidade, Sr. Cleverson Buril Nascimento,
CRC ES – 014749/O1 e pelo responsável pelo controle interno Sr. Carlos Lourenço Danielli Nogueira.
3 GESTÃO PÚBLICA
3.1 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Com base nas peças contábeis que integram a prestação
de contas anual (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações
Patrimoniais, apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 34/2015 foram avaliados os pontos de controle apontados na Resolução TC nº 297/2016 com base nos
referidos demonstrativos, conforme quadros abaixo, não
sendo constatadas inconsistências.
Dados para Apuração

Balanço
Balanço
Orçamentário Patrimonial
(A) Dotação Orça- 14.253.000,00
mentária Atualizada
(B) Despesas Empe- 7.561.867,90
nhadas
(C) Despesas Liqui- 7.225.330,36
dadas
(D) Despesas Pagas 7.150.260,65
(E) Ativo
3.241.372,59
(F) Passivo
3.241.372,59
(G) VPD
(H) VPA
(I) Resultado do
2.636.666,52
Exercício - PL

DVP

7.244.947,82
10.400.237,57
3.155.289,75

Valor da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
(exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve ser
igual ao Total da Despesa Empenhada menos Total da Despesa Liquidada Informado no Balanço Orçamentário.
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Balanço
Balanço
Orçamentário Financeiro
Restos a pagar 336.537,54
336.537,54
não Processados
(B - C)

Diferença
0,00

Valor da Inscrição de Restos a Pagar Processados (exercício
atual), informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao
Total da Despesa Liquidada menos Total da Despesa Paga
Informado no Balanço Orçamentário.
Balanço
Balanço
Diferença
Orçamentário Financeiro
Restos a pagar Pro- 75.069,71
75.069,71 0,00
cessados (C - D)

3 O Total da Despesa Orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao Total da Despesa Orçamentária informado no Balanço Orçamentário.
Balanço
Balanço
Diferença
Orçamentário Financeiro
Total da Despesa 7.561.867,90 7.561.867,90 0,00
Orçamentária (B)

4 Saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício
atual e exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual e exercício anterior).
Balanço
Financeiro

Saldo da conta
Caixa e equivalente de caixa:
Exercício Atual
3.159.758,64
Exercício Anterior 79.264,34

Balanço
Patrimonial

Diferença

3.159.758,64 0,00
79.264,34
0,00

5 Resultado Patrimonial apurado na DVP deve ser igual ao
Resultado do Exercício PL.
Balanço Patri- DVP
Diferença
monial
R e s u l t a d o 2.636.666,52 3.155.289,75 -518.623,23
Pat r i m o n i a l
Apurado

Diário Oficial de Contas

Nota: A diferença refere-se a lançamentos à conta
237110300 – Ajustes de exercícios anteriores.
6 Saldos Devedores (Ativo + VPD) deve ser igual aos Saldos Credores (Passivo + VPA).
Saldos Devedores (E + G)
Saldos Credores (F + H - I)
Diferença

Balanço Patrimonial e DVP
10.486.320,41
10.486.320,41
0,00

7 O valor da Despesa Executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual a Dotação Orçamentária
Atualizada.
Balanço
Balanço
Diferença
Orçamentário Financeiro
Despesa Executa- 7.561.867,90 7.561.867,90 0,00
da (B)
Dotação Orçamentária
Atualizada 14.253.000,00
(A)
Dotação Orçamen- 6.691.132,10
tária Atualizada <
Despesa Executada

3.2 DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS
A Secretaria do Tesouro Nacional - STN conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, como “Demonstração
contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente,
a situação patrimonial da entidade pública, por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação”
No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade;
sejam mantidos primariamente para negociação; sejam
realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
Dentre os valores evidenciados nas contas que comwww.tce.es.gov.br
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põem o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos os bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização
própria no curso normal das atividades.
No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos
destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
3.2.1 DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos das demonstrações contábeis e dos extratos das contas correntes e de aplicação.
Tabela 01: Disponibilidades Em R$ 1,00
Banco
Agência
Conta
11111.03.00 CONTA ÚNICA
Banestes
106
6000004
11111.19.01 = B DO ESTADO DO ES
Banestes
106
9783309
Banestes
106
23441140
11111.50.03 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS
B.Brasil
106
23441140
11351.02.01 = BANESTES - CAUÇÕES
Banestes
106
22873046
Banestes
106
24778235
Banestes
106
27318153
Banestes
106
27320241
TOTAL

Fonte

Saldo Contábil

Saldo Bancário

Diferença

101

0,00

0,00

0,00

101

sem movimento
3.159.758,64

0,00
0,00

- 3.159.758,64

sem movimento

3.161.229,35

3.161.229,35

966,95
0,00
1.416,50
463,10
3.162.605,19

966,95
1.416,50
463,10
3.164.075,90

0,00
0,00
0,00
0,00
1.470,71

Fonte: SIGEFES 2016 – arquivo 03-34 EXTBAN – Prestação de Contas Anual/2016
Do confronto entre registros constantes dos extratos bancários e contábeis no encerramento do exercício financeiro de
2016, relativos às Disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação, verifica-se conforme tabela 1, divergência
a maior nos extratos bancários de R$ 1.470,71.
Consta no arquivo 03-35-TVDISPN, a seguinte justificativa:
- O valor de R$ 168,00, depositado no dia 03/03/2016 não identificado.
- O valor de R$ 1.302,71 foi regularizado pela Guia de Recolhimento 2017GR00002
Em ao consulta ao sistema SIGEFES 2017, verifica-se o ajuste por meio da Guia de Recolhimento nº 2017GR00002, regularizando assim a divergência.

A análise dos registros patrimoniais de bens móveis e
imóveis, objeto de avaliação neste item, restringiu-se à
avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques, no ativo circulante, e bens móveis, imóveis e intangíveis, registrados no grupo imobilizado, integrante do
ativo não circulante.
Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens,
realizado em 31/12/16:
Tabela 03: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição

Balanço
Patrimonial
Bens em almoxarifado 73.251,00
Bens móveis
0,00
Bens imóveis
0,00
Bens intangíveis
5.516,40

Inventário Diferença
73.251,00
0,00
0,00
5.516,40

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

Fonte: Processo TC 5.205/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Nos arquivos RESMOV e RESIMO constam informações
relativas aos bens adquiridos com recursos do Convênio
de Cooperação Técnica e Administrativa celebrado entre
INMETRO e IPEM-ES:
O Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito
Santo é uma Autarquia Estadual e Órgão Delegado do Inmetro, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa nº 001/2013, e os bens móveis e
imóveis, adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão do Convênio, são de propriedade do Inmetro, alocados ao IPEM/
ES exclusivamente para a execução das atividades delegadas.
3.2.2.2 BENS MÓVEIS

3.2.2 DOS ESTOQUES E DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INTANGÍVEIS.

Por meio de consulta ao arquivo BALVER, verifica-se o registro de R$ 1.668.381,83 na conta contábil 797121300
– BENS MÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO.

Para fins de apresentação no Balanço Patrimonial, o imobilizado será apresentado já líquido da depreciação e amortização acumuladas, evidenciando os saldos dos bens móveis e imóveis.

No arquivo INVIMOV foi apresentado o Relatório analítico de Bens Móveis, no total de R$ 1.666.720,73.

Diário Oficial de Contas
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Assim, com a apresentação do Relatório de Inventário de
Bens Móveis pertencentes a terceiros, confrontando os
registros físicos relativos a esses bens com seus respectivos registros contábeis, verifica-se a seguinte situação.
Descrição
Arquivo Saldo
797121300-BENS MÓVEIS DE TER- BALVER
1.668.381,83
CEIROS EM PODER DO ÓRGÃO
Relatório de Bens Móveis sob res- INVMOV 1.666.720,73
ponsabilidade do IPEM-ES
Divergência
1.661,10

Consta em Nota Explicativa, no arquivo RESMOV, que
a divergência refere-se ao valor de R$ 1.080,00 e R$
581,10, registrados na contabilidade por meio das Notas
Patrimoniais 2016NL01066 e 2016NL01052 e não incluídos nos setor de Patrimônio.
3.2.2.3 BENS IMÓVEIS
Por meio de consulta ao arquivo BALVER, verifica-se o registro de R$ 21.306.174,90, na conta contábil 797121800
– IMÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO.
Nos arquivos INVIMO e RESIMO constam Relatório Analítico de Inventário de Bens Imóveis de propriedade do
INMETRO/UNIÂO no valor de R$ 23.396.789,57, conforme quadro a seguir:
Descrição
Arquivo Saldo
797121800-IMÓVEIS DE TERCEI- BALVER 21.306.174,90
ROS EM PODER DO ÓRGÃO
RELATÓRIO ANALÍTICO DE INVEN- INVMO 23.396.789,57
TÁRIO DE BENS IMÓVEIS
Divergência
2.090.614,67

Do confronto entre os registros físicos e contábeis no encerramento do exercício de 2016 relativos aos Bens Imóveis de Terceiros em poder do Órgão, verifica-se a divergência de R$ 2.090.614,67.
Consta em Nota explicativa no arquivo RESIMO, que a divergência foi regularizada no exercício de 2017.
Em consulta ao SIGEFES/2017, verificam-se os ajustes efetuados por meio das Notas Patrimoniais nº 2017NP00004
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no valor de R$ 1.979.961,62 e 2017NP00005 no valor de
R$ 110.653,05.

te minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

3.3 AnáliseS DO relatório e parecer do controle interno

Relator

3.3.1 EXERCÍCIO DE ATIVIDADES CONFLITANTES, INFRINGINDO O PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES
Fundamentação Legal: Art. 37 da Constituição Federal
Ao analisarmos a composição da Unidade Executora do
Controle Interno do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo – IPEM observa-se que os servidores exercem também outras atividades incompatíveis
com as de controle interno conforme quadro a seguir:
Membros do Controle
Funções
Interno
Carlos Lourenço D. Nogueira - Gestor/Fiscal de contrato
Coordenador
Cleverson Buril Nascimento
Diretor Administrativo e Financeiro/Responsável técnico
pela contabilidade
Nayana Coutinho Meschiatti Fiscal de contrato
Elani Gomes Del Caro
Fiscal de contrato

Tal fato contraria o princípio da Segregação de Função
que “consiste na administração repartir funções entre
os agentes públicos cuidando para que esses indivíduos não exerçam atividades incompatíveis umas com as
outras, especialmente aquelas que envolvam a prática
de atos e, posteriormente, a fiscalização desses mesmos
atos”. (Editora Zenite)
Assim, sugere-se RECOMENDAR ao atual gestor, ou a
quem lhe suceder, que observe o princípio da Segregação de Função quando da designação de servidores para
compor a unidade de controle interno.
4 MONITORAMENTO
Não há ações a serem monitoradas.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinwww.tce.es.gov.br

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas dos senhores Paulo Renato Rodrigues, Marcelo Freitas Ladeia e Orlando
Bolsanelo Caliman frente ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo – IPEM, referente ao
exercício de 2016, na forma do inciso I, do artigo 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação aos
responsáveis, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal, seguida do arquivamento dos presentes autos;
1.2. Recomendar ao atual gestor do Instituto de Pesos e
Medidas do Estado do Espírito Santo – IPEM que observe o princípio da segregação de função quando da designação de servidores para compor a unidade de controle
interno do ente.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente).
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (Convocada).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Quarta-feira, 2 de maio de 2018

184

ATOS DA 1a CÂMARA

Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 024/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo TC: 5566/2017-3

Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Venda Nova do Imigrante
Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: Renata Cintia Lopes Barbosa
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2016 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Venda Nova do Imigrante referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da senhora Renata Cintia Lopes Barbosa.

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 1085/2017, abaixo transcrito:
GESTÃO PÚBLICA
PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 13)Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05566/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise da execução orçamentária na dotação Reserva
de Contingência informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000;art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
Tabela 14)Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência
Balanço Orçamentário:
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 1085/2017
e a Instrução Técnica Conclusiva 5882/2017, concluindo pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.

Tabela 12)Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05566/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 6702/2017).

Fonte: Processo TC 05566/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
Análise de execução orçamentária na dotação Reserva
do RPPS informada no Balanço Orçamentário

É o relatório.

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados

Verificou-se, com base nas informações do Balanço Or-

2 FUNDAMENTAÇÃO
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Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
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çamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:

Fonte: Processo TC 05566/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016

Fonte: Processo TC 05566/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016

Tabela 15)Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta
Caixa e Equivalentes de Caixa

Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964

Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela abaixo:

Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Fonte: Processo TC 05566/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à receita orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 16)Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
6.622.851,09
Balanço Orçamentário (b)
6.622.851,09
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05566/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 17)Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
16.789.819,34
Balanço Orçamentário (b)
16.789.819,34
Divergência (a-b)
0,00
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Fonte: Processo TC 05566/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016

Tabela 20)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
675.172,64
Balanço Patrimonial (b)
675.172,64
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
14.447,03
Balanço Patrimonial (b)
14.447,03
Divergência (a-b)
0,00

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Fonte: Processo TC 05566/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Tabela 18)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
490.403,69
Balanço Patrimonial (b)
490.403,69
Divergência (a-b)
0,00

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 19)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
934.241,61
Balanço Patrimonial (b)
934.241,61
Divergência (a-b)
0,00
www.tce.es.gov.br

Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 21)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II
19.050.256,02
Ativo (BALPAT) – I
2.491.771,40
Variações Patrimoniais Diminuti- 16.558.484,62
vas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV + V 19.050.256,02
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Passivo (BALPAT) – III
Resultado Exercício (BALPAT) – IV
Variações Patrimoniais Aumentativas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)

2.491.771,40
675.172,64
17.233.657,26

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

0,00

Fonte: Processo TC 05566/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.
Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 22)Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
16.789.819,34
Dotação Atualizada (b)
19.363.550,00
Execução da despesa em rela- -2.573.730,66
ção à dotação (a-b)

Relator
1. Acórdão

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Alegre

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

Assunto: Prestação de Contas Bimestral (maio e junho)

1.1. julgar regulares as contas da senhora Renata Cintia Lopes Barbosa frente ao Fundo Municipal de Saúde de Venda Nova do Imigrante no exercício de 2016,
na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação à responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal, seguida do
arquivamento dos presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente).

Fonte: Processo TC 05566/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (Convocada).

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos,
o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
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ACÓRDÃO TC- 025/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo TC: 5783/2017

www.tce.es.gov.br

Exercício: 2017
Responsável: José Guilherme Gonçalves Aguilar
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (MAIO E
JUNHO) – EXERCÍCIO DE 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALEGRE – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre omissão no encaminhamento das Prestações de Contas Mensais referentes
aos meses de maio e junho (exercício de 2017), da Prefeitura Municipal de Alegre, sob a responsabilidade do
senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar.
Mediante a Decisão Monocrática 1284/2017, o responsável foi citado pelo não atendimento aos Temos de Notificação Eletrônicos e notificado para encaminhar as Prestações de Contas Mensais faltantes.Mediante a Instrução Técnica 1672017, a Secex Contas registrou que, ao
consultar o Sistema CidadES, verificou que as prestações
de contas demandadas foram encaminhadas e homologadas, razão pela qual opina pelo arquivamento do feito.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira (Parecer 6221/2017).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Tendo em vista o encaminhamento das Prestações de
Contas Mensais referentes aos meses de maio e junho
(exercício de 2017), ratifico o opinamento técnico e ministerial pelo arquivamento dos presentes autos, nos
termos do art. 330, inc. IV do Regimento Interno.
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. arquivar os presentes autos, com base no artigo
330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente).
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (Convocada).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Diário Oficial de Contas

ACÓRDÃO TC- 026/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo TC: 5876/2017-5

Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Iconha
Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: Valmir Cavalini
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2016 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA –
CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Iconha referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Valmir Cavalini.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 674/2017
e a Instrução Técnica Conclusiva 4694/2017, concluindo pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 6701/2017).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 674/2017, abaixo transcrito:

Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964,
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 23)Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05876/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

GESTÃO PÚBLICA

Tabela 24)Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
208.397,11
Balanço Orçamentário (b)
208.397,11
Divergência (a-b)
0,00

PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Fonte: Processo TC 05876/2017-5 - Prestação de Contas

www.tce.es.gov.br
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Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise da execução orçamentária na dotação Reserva
de Contingência informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001.
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
Tabela 25)Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência
Balanço Orçamentário:
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 05876/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
Análise de execução orçamentária na dotação Reserva
do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Tabela 26)Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 05876/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.
Diário Oficial de Contas

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à receita orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 27)Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
2.665.855,88
Balanço Orçamentário (b)
2.665.855,88
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05876/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 28)Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
8.827.235,00
Balanço Orçamentário (b)
8.827.235,00
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05876/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta
Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Finanwww.tce.es.gov.br

ceiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela abaixo:
Tabela 29)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
1.274.359,12
Balanço Patrimonial (b)
1.274.359,12
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05876/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 30)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
1.806.308,97
Balanço Patrimonial (b)
1.806.308,97
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05876/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do BalanQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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ço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 31)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
2.676.775,75
Balanço Patrimonial (b)
2.676.775,75
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
-109.892,80
Balanço Patrimonial (b)
-109.892,80
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05876/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 32)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II
14.351.814,76
Ativo (BALPAT) – I
6.275.940,04
Variações Patrimoniais Diminuti- 8.075.874,72
vas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV + V 14.351.814,76
Passivo (BALPAT) – III
6.275.940,04
Resultado Exercício (BALPAT) – IV 2.676.775,75
Variações Patrimoniais Aumentati- 10.752.650,47
vas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00

Fonte: Processo TC 05876/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.
Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964.
Diário Oficial de Contas

Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 33)Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
8.827.235,00
Dotação Atualizada (b)
9.040.756,24
Execução da despesa em rela- -213.521,24
ção à dotação (a-b)

Fonte: Processo TC 05876/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.
MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente).
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (Convocada).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 027/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Relator

Processo TC: 6190 /2017-8

1. Acórdão

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pinheiros

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

Assunto: Prestação de Contas Bimestral (6º bimestre e
meses 13 e 14)

1.1. julgar regulares as contas do senhor Valmir Cavalini frente ao Fundo Municipal de Saúde de Iconha no
exercício de 2016, na forma do inciso I, do artigo 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao
responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal, seguida do arquivamento dos presentes autos.
www.tce.es.gov.br

Exercício: 2016
Responsável: Arnóbio Pinheiro Silva
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (6º BIMESTRE E MESES 113 E 14) – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – EXERCÍCIO DE 2016 - ARQUIVA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
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1 RELATÓRIO

1. Acórdão

doeste Serrrana

Versam os presentes autos sobre omissão no encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral referente
ao 6º bimestre e meses 13 e 14 (exercício de 2016), da
Prefeitura Municipal de Pinheiros, sob a responsabilidade do senhor Arnóbio Pinheiro Silva

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

Parte: Pedro Costa Filho

Mediante a Decisão Monocrática 1413/2017, o responsável foi citado pelo não atendimento aos Temos de Notificação Eletrônicos e notificado para encaminhar as
Prestações de Contas Mensais faltantes.
Conforme Despacho 63304/2017 da Secretaria Geral
das Sessões, os dados da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 6º bimestre e meses 13 e 14 (exercício de
2016) foram homologados.
Mediante a Instrução Técnica 169/2017, a Secex Contas
verificou que a prestação de contas demandada foi encaminhada, razão pela qual opina pelo arquivamento do
feito.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer 7107/2017).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Tendo em vista o encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral referente ao 6º bimestre e meses 13 e 14
(exercício de 2016), ratifico o opinamento técnico e ministerial pelo arquivamento dos presentes autos, nos
termos do art. 330, inc. IV do Regimento Interno.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
Diário Oficial de Contas

1.1. arquivar os presentes autos, com base no artigo
330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente).
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (Convocada).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

FISCALIZAÇÃO / REPRESENTAÇÃO – 2013 E 2014 – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de representação a respeito
de possível desvio de recursos públicos do Consórcio Público da Região Noroeste (CIM Noroeste), em decorrência de pagamentos de procedimentos médicos requeridos pelo Município de Ecoporanga, entre 2013 e 2014,
para serviços que não teriam sido prestados e/ou pagamentos para serviços prestados de maneira diversa do
que a legalmente permitida.
Após diligência realizada, nos termos do Acórdão TC
643/2017-1ª Câmara, a área técnica, por meio da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 05933/2017-4, opinou no
sentido de que as contas sejam consideradas iliquidáveis
e o processo extinto sem resolução de mérito.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Parecer 07102/2017-1, lavrado pelo Procurador, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação da 1ª Câmara deste Egrégio
Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO

ACÓRDÃO TC- 028/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: 02941/2015-2

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: CIM PEDRA AZUL - Consórcio Público da Região Suwww.tce.es.gov.br

Tendo sido apresentada a presente representação, acerca de supostos desvios de recursos públicos do Consórcio Público da Região Noroeste (CIM Noroeste), em decorrência de pagamentos de procedimentos médicos requeridos pelo Município de Ecoporanga, entre 2013 e
2014, necessária é sua análise para posterior deliberaQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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ção, em razão da documentação que lhe deu suporte.

consórcio”.

1. CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

Nesses termos, sugere-se a adoção da segunda alternativa considerando que se está diante da impossibilidade
de instrução processual. Não nos autos há informações
suficientes para a verificação da responsabilidade, da
quantificação do dano ou da culpabilidade dos agentes
responsáveis.

Do exame dos autos verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram no sentido de
que as contas sejam consideradas iliquidáveis e extinto o
processo sem resolução de mérito, conforme Instrução
Técnica Conclusiva ITC 05933/2017-4, verbis:
[...] 3. análise processual
Verifica-se nos presentes autos que a ausência de documentação, necessária à discussão do mérito, já foi constatada em três oportunidades: Manifestação Técnica
Preliminar 00695/2015-7; Instrução Técnica Conclusiva
05042/2015-8; e Manifestação Técnica 01255/2016-6.
É relevante ressaltar que os fatos narrados na representação estão sendo analisados pelo Poder Judiciário, processo nº 0000811-79.2015.8.08.0019, e pelo Poder Legislativo Municipal, Comissão Parlamentar de Inquérito
– Resolução nº 006/2015.
Também merece ressalva o fato de que a resposta à diligência trouxe documentos que já constavam no processo, não havendo nenhuma nova informação.
Para fim de análise, é preciso considerar os próximos
eventos processuais possíveis, que são dois: 1) reiterar a notificação para encaminhamento de novos documentos; 2) arquivar os autos considerando iliquidáveis
as contas em razão da ausência de documentação suficiente.
A primeira alternativa não possui expectativa de sucesso, tendo em vista as reiteradas diligências e a apresentação da mesma documentação, por mais de uma oportunidade. Corrobora a inefetividade desta alternativa
a declaração da Secretária Municipal de Saúde no Documento Eletrônico n. 46 - Resposta de Comunicação
00349/2017-1, página 3: “Sendo assim, esperamos ter
esclarecido que não existe no âmbito de cada município
consorciado, inclusive de Ecoporanga, um processo administrativo para cada paciente atendido por meio do
Diário Oficial de Contas

Em consulta ao Sistema Mapjuris de jurisprudência verifica-se um caso semelhante de arquivamento dos autos considerando as contas iliquidáveis dada a ausência
de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do
processo. Trata-se do ACÓRDÃO TC-896/2016-PLENÁRIO:
ACÓRDÃO TC-896/2016 – PLENÁRIO
(...) Trata-se de auditoria especial de engenharia realizada a pedido do então Procurador-Chefe da Procuradoria
de Justiça de Contas com vistas a apurar eventuais irregularidades nos procedimentos e contratos de transporte e aplicação do material escória de aciaria na pavimentação de ruas e estradas do Município de Anchieta, no
exercício de 2004.
(...) A Constituição da República, ao utilizar o termo responsável, refere-se ao autor do fato ilícito, de forma que
somente quem efetivamente, por sua ação ou omissão,
praticou conduta ilegal deverá responder por essa prática. Por tais motivos, no Direito Brasileiro, a responsabilidade civil do agente público é sempre pessoal, intransferível (direta) e subjetiva. Entretanto, por vezes, na busca de imprimir maior celeridade ao julgamento, define-se, equivocadamente, a responsabilidade por critérios
objetivos.
(...) É, portanto, necessário, além de indícios mínimos
da existência do fato e sua relação causal com a conduta do agente, que se comprove que tal conduta ensejou
ânimo no mínimo culposo. Dito de outra forma, a responsabilização de índole punitiva tem natureza subjetiva, não objetiva, carecendo que se comprove que o fato
www.tce.es.gov.br

ocorreu em virtude de imperícia, negligência, imprudência ou que a conduta se deu com consciência e intenção
pelo acusado.
(...) Nesses termos, a decisão terminativa é aquela pela
qual o Tribunal de Contas extingue o processo sem adentrar o mérito, com vistas a: (I) ordenar o trancamento
das contas que forem consideradas iliquidáveis, nos
termos do art. 90 da mesma lei; (II) reconhecer a ausência de pressupostos de constituição do processo;
(III) reconhecer a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e (IV) arquivar
o feito por medida de racionalização administrativa e
economia processual.
Sendo assim, o presente caso impõe o reconhecimento
da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido
e regular do processo, haja vista que não se procedeu à
identificação e qualificação dos agentes potencialmente responsáveis, tampouco das pessoas jurídicas contratadas, nem mesmo à descrição adequada e individualizada da conduta omissiva ou comissiva, dolosa ou
culposa imputada a cada agente, ou do resultado produzido ou que deveria ter sido produzido, do nexo de
causalidade entre a conduta de cada qual e o resultado
ou, ainda, da indicação do elemento subjetivo (dolo ou
culpa), do indício de boa-fé (erro de fato ou erro de direito escusável - art. 157, §2º, RITCEES) e da participação individualizada de cada agente.
(...) Por oportuno, não vislumbro nas irregularidades encontradas, segundo critérios de relevância, risco e materialidade (NAGs – 4106, 4106.1, 4106.2 e 4106.3), justificativas suficientes para refazer a instrução processual, de
forma individualizada, como preconizam as regras constitucionais, legais e regimentais acima apresentadas, em
especial por, neste caso, serem escassos os documentos
trazidos pela auditoria, razão pela qual entendo ser inviável realinhar a matriz de responsabilidade a partir desses autos ou disparar nova fiscalização com vistas a complementar a apuração de fatos tidos há 12 anos.
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Além disso, considerando o princípio da duração razoável do processo, insculpido no inciso LXXVII da Carta
Magna, e tantos outros que restariam agredidos ante a
inviabilidade de defesa acerca de fatos ocorridos há mais
de uma década, bem como os princípios básicos que regem as Normas de Auditoria Governamental – NAGs, notadamente as que se referem aos conceitos de priorização de auditorias (NAGs - 4205), deixo de determinar o
refazimento da matriz de responsabilidade.
Finalmente, registro os seguintes precedentes nos Processos TC 1989/2010 (Acórdão 232/2013), TC 5928/09
(Acórdão 304/13), TC 167/12 (Acórdão 231/13), TC
7384/12 (Acórdão 161/13) e TC 4878/2003 (Acórdão
1796/2015), em que proferi voto no sentido de afastar
a responsabilidade dos gestores, em situações em que
sequer foram citados os demais agentes para responder
por suas ações/omissões, recaindo apenas para os ordenadores tal responsabilidade, como no caso concreto, tendo em vista doutrina balizada sobre responsabilidade subjetiva, culpabilidade e erro escusável, da forma
acima explicitada.
Corroborando com os argumentos apresentados, das informações prestadas nos presentes autos é impossível a
identificação dos responsáveis, a quantificação do dano,
a verificação da culpabilidade de cada agente envolvido.
Conforme já apontado anteriormente, entende-se ser
inefetiva a reiteração da notificação para apresentação
de novos documentos, considerando que o Município dificilmente disporá de documento ainda não apresentado no processo.
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
4.1 – Com fundamento no artigo 165, §1º Do RITCEES,
aprovado pela Resolução TC 261/2016, considerar as
contas iliquidáveis.
4.2 – Extinguir a presente REPRESENTAÇÃO sem resoluDiário Oficial de Contas

ção de mérito, com o seu posterior arquivamento, conforme arts. 166 e 330, III do Regimento Interno deste
Tribunal, por ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular. (g. n).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 07102/2017-1, acompanhou
na íntegra a área técnica e se manifestou no mesmo sentido.
2.

DO MÉRITO:

Compulsando os autos, verifico que mesmo após a resposta às diligências, a documentação apresentada nestes autos não se mostra suficiente para a análise do mérito, visto que os documentos posteriormente acostados
já constavam do processo e não apresentam consistência para referida análise do meritória.
Assim, considerando que a presente representação já
foi conhecida, nos termos da DECISÃO TC-6526/2015 –
1ª Câmara, deve ser, portanto, extinta sem resolução do
mérito, nos termos do art. 330, inciso III, do Regimento
Interno, Resolução TC 261/2013, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo.
3.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

to Interno, Resolução TC 261/2013;
1.2. Arquivar os presentes autos, após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente).
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (Em substituição - Relator) e Márcia Jaccoud Freitas
(Convocada).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

MARCO ANTONIO DA SILVA

ACÓRDÃO TC-1736/2017 – PRIMEIRA CÂMARA

Relator
1. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. EXTINGUIR a presente REPRESENTAÇÃO sem resolução de mérito, com fulcro nos art. 330, III, do Regimenwww.tce.es.gov.br

PROCESSO TC: 4902/2017
JURISDICIONADO: Câmara Municipal de Pinheiros
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual - Ordenador
EXERCÍCIO: 2016
RESPONSÁVEL: Alberione Cordeiro de Carvalho
RESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR – EXERCÍ-
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CIO DE 2016 – REGULARES - QUITAÇÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual de Ordenador da Câmara Municipal de Pinheiros, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
senhor Alberione Cordeiro de Carvalho.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 978/20172 (peça 61 dos autos) e a Instrução Técnica Conclusiva
5214/2017-2 (peça 62 dos autos) concluindo pela regularidade das contas quanto ao aspecto técnico-contábil.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 5682/2017-1 (peça 66 dos autos).
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 948/2017-2 (peça 61 dos autos), abaixo
transcrito, corroborado pela ITC nº 5214/2017-2 e pelo
parecer ministerial:
“[ ]
FORMALIZAÇÃO
CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 13/04/2017, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela ResoDiário Oficial de Contas

lução TC 261/2015, observando, portanto, o prazo regimental.
Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
artigo 71, inciso II, da Constituição Estadual c/c art. 168
da Resolução TC 261/2015, o prazo para julgamento das
contas encerra-se em 13/10/2018.
ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Constata-se que os arquivos que compõem a prestação
de contas foram assinados eletronicamente pelo gestor
responsável por seu encaminhamento, pelo responsável
técnico pela contabilidade e pelo responsável pelo controle interno, quando for o caso.
ANÁLISE DE CONFORMIDADE (DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS)
CONSISTÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS
Por meio do sistema CidadES, segundo pontos de controle predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta
Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela abaixo:
Tabela 34) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior) Em R$ 1,00
Balanço Financeiro (a)
30,22
Balanço Patrimonial (b)
30,22
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016
www.tce.es.gov.br

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 35) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Em R$ 1,00
Balanço Financeiro (a)
17.828,53
Balanço Patrimonial (b)
17.828,53
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 36) Resultado Patrimonial Em R$ 1,00
Exercício atual
DVP (a)
8.706,26
Balanço Patrimonial (b)
8.706,26
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
7.066,44
Balanço Patrimonial (b)
7.066,44
Divergência (a-b)
0,00
Quarta-feira, 2 de maio de 2018

194

ATOS DA 1a CÂMARA

Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Unidades gesto- Dotação Atua- Execução
% Execução
ras
lizada
Câmara Munici- 2.703.701,20 2.381.842,84 88,09
pal

Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores

Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016

Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964

Constatou-se que, no decorrer da execução orçamentária, ocorreram aberturas de créditos adicionais, conforme demonstrado:

Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 37) Comparativo dos saldos devedores e credores
Em R$ 1,00
Saldos Devedores (a) = I + II
3.138.391,41
Ativo (BALPAT) – I
571.455,47
Variações Patrimoniais Diminutivas
2.566.935,94
(DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV + V
3.138.391,41
Passivo (BALPAT) – III
571.455,47
Resultado Exercício (BALPAT) – IV
8.706,26
Variações Patrimoniais Aumentativas
2.575.642,20
(DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00

Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.
GESTÃO PÚBLICA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A Lei Orçamentária Anual (LOA) do município, Lei
1280/2015, estimou a receita e fixou a despesa para o
exercício em análise, sendo a despesa total da Câmara
Municipal fixada em R$ 2.703.701,20.
A execução orçamentária da Câmara Municipal representa 88,09% da dotação atualizada, conforme evidencia-se na tabela a seguir:
Tabela 38): Execução orçamentária da despesa
Em R$ 1,00
Diário Oficial de Contas

Tabela 39): Créditos adicionais abertos no exercício
Em R$ 1,00
Leis

Créditos
adicionais
suplementares
1280/2015 98.000,00
Total
98.000,00

C r é d i t o s C r é d i t o s Total
adicionais adicionais
especiais extraordinários
0,00
0,00
98.000,00
0,00
0,00
98.000,00

Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016
De acordo com a dotação inicial e as movimentações de
créditos orçamentários, constata-se que não houve alteração na dotação inicial, conforme segue:
Tabela 40): Despesa total fixada Em R$ 1,00
(=) Dotação inicial
(+) Créditos adicionais suplementares
(DEMCAD)
(+) Créditos adicionais especiais (DEMCAD)
(+) Créditos adicionais extraordinários
(DEMCAD)
(-) Anulação de dotações (DEMCAD)
(=) Dotação atualizada

2.703.701,20
98.000,00
0,00
0,00
98.000,00
2.703.701,20

EXECUÇÃO FINANCEIRA
A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados
ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o
exercício seguinte.
Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro:
Tabela 41): Balanço Financeiro Em R$ 1,00
Saldo em espécie do exercício anterior
Receitas orçamentárias
Transferências financeiras recebidas
Recebimentos extraorçamentários
Despesas orçamentárias
Transferências financeiras concedidas
Pagamentos extraorçamentários
Saldo em espécie para o exercício seguinte

30,22
0,00
2.575.642,20
694.196,65
2.381.842,84
193.594,22
676.603,48
17.828,53

Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016
EXECUÇÃO PATRIMONIAL
As alterações quantitativas, decorrentes de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos patrimoniais, refletindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado patrimonial superavitário no valor
de R$ 8.706,26. Dessa forma, o resultado das variações
patrimoniais quantitativas refletiu positivamente no patrimônio da Câmara municipal.

Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016

Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as
variações quantitativas ocorridas no patrimônio:

Verifica-se ainda que os créditos adicionais autorizados por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo, conforme determina o artigo 42 da Lei
4.320/1964.

Tabela 42): Síntese da DVP Em R$ 1,00

www.tce.es.gov.br

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)
Resultado Patrimonial do período
Quarta-feira, 2 de maio de 2018

2.575.642,20
2.566.935,94
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Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016
A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente,
é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da
situação patrimonial da entidade pública por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação.
Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial
da Câmara municipal, no encerramento do exercício em
análise:
Tabela 43): Síntese do Balanço Patrimonial Em R$ 1,00
Especificação
Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido

2016
31.187,92
540.267,55
17.623,39
0,00
553.832,08

2015
14.433,49
530.722,55
30,22
0,00
545.125,82

Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016
Demonstra-se, a seguir, o resultado financeiro apurado
no “Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes – Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial e no
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro (Fonte de
Recursos):
Tabela 44): Resultado financeiro Em R$ 1,00
Especificação
Ativo Financeiro (a)
Passivo Financeiro (b)
Resultado Financeiro apurado no BALPAT (c) = (a) – (b)
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Resultado Financeiro por
Fonte de Recursos (d)
Divergência (c) – (d)

2016
17.828,53
17.623,39
205,14

2015
30,22
30,22
0,00

205,14
0,00
205,14

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas
Diário Oficial de Contas

Anual/2016
O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de
créditos adicionais, desde que observadas as correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo 43, da Lei
4.320/1964.
Ademais, verifica-se que a movimentação dos restos a
pagar, processados e não processados, evidenciada no
Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:
Tabela 45): Movimentação dos restos a pagar Em R$
1,00
Processados Não Processa- Total Geral
dos
Saldo Final do 0,00
0,00
0,00
Exercício anterior
Inscrições
1.105,60
0,00
1.105,60
Pagamentos
0,00
0,00
0,00
Cancelamentos
0,00
0,00
0,00
Outras baixas
0,00
0,00
0,00
Saldo Final do 1.105,60
0,00
1.105,60
Exercício atual
Restos a Pagar

Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016
REGISTROS PATRIMONIAIS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), como “Demonstração
contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente,
a situação patrimonial da entidade pública, por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação”.
No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade;
sejam mantidos primariamente para negociação; sejam
www.tce.es.gov.br

realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos os bens adquiridos, produzidos ou em processo
de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou
utilização própria no curso normal das atividades.
No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
Análise entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques, de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:
Tabela 46) Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Descrição

Balanço
Patrimonial
(a)
Estoques
13.359,39
Bens Móveis
282.739,51
Bens Imóveis
257.935,75
Bens Intangíveis 0,00

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

3.045,14
282.739,51
257.935,75
0,00

10.314,25*
0,00
0,00
0,00

Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016
*Observa-se, que apesar da divergência apontada entre
o INVALM - Inventário Anual Sintético - de Bens em Almoxarifado e o BALPAT – Balanço Patrimonial, arquivo
RESAMC - Resumo do Inventário do Almoxarifado - MaQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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terial de Consumo apresenta valores do inventário físico compatíveis com os valores registrados na contabilidade (BALPAT), sendo o saldo final de R$ 13.359,39 o evidenciado para o Almoxarifado também no arquivo TERALM - Termo Circunstanciado do Inventário Anual dos Bens em Almoxarifado. Dessa forma, sugere-se relevar a divergência supra.

LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

5.1.1 Despesa com Pessoal

Com base nas peças que integram a Prestação de Contas Anual (demonstrativo da dívida fundada, demonstrativo da
dívida flutuante, balancete da execução orçamentária da despesa, resumos da folha de pagamento, demonstrativo das
despesas liquidadas e recolhidas de contribuições previdenciárias, dentre outras peças apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 34/2015),
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores empenhados, liquidados e pagos, a título de obrigações previdenciárias
(contribuição patronal) devidas pela unidade gestora, bem como os valores retidos dos servidores e recolhidos para os
fundos de previdência, na forma da legislação de referência:
Tabela 47) Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas Anual/2016
Tabela 48): Contribuições Previdenciárias – Servidor Em R$ 1,00
Regime de Previdência

Inscrições

Regime Geral de Previdência Social
Totais

147.592,52
147.592,52

Baixas
(B)
147.592,52
147.592,52

Folha de Pagamento
(C)
147.536,52
147.536,52

% Registrado
(A/CX100)
100,03%
100,03%

% Recolhido
(B/Cx100)
100,03%
100,03%

Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas Anual/2016
Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
Em relação às contribuições previdenciárias do RGPS (parte do servidor), observa-se, das tabelas acima, que os valores
inscritos e recolhidos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 100,03% e 100,03%,
respectivamente, dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis para fins de análise das contas.
No que tange às contribuições previdenciárias do RGPS (parte patronal), verifica-se, das tabelas acima, que os valores
liquidados e pagos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 110,44% e 110,44%, respectivamente, dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis para fins de análise das contas.
PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
No que se refere aos parcelamentos de débitos previdenciários, a análise técnico-contábil limitou-se a avaliar se existem dívidas previdenciárias registradas no passivo permanente da unidade gestora, e se essas dívidas estão sendo pagas, tendo por base o estoque da dívida evidenciado no balanço patrimonial do exercício anterior, a movimentação no
exercício e o estoque da dívida no encerramento do exercício de referência da PCA.
Com base nos valores demonstrados no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na Demonstração das Variações Patrimoniais, no Demonstrativo da Dívida Fundada e no Balanço Patrimonial do exercício em análise, avaliou-se o comportamento da dívida decorrente de parcelamentos previdenciários, do qual constata-se que não há débitos previdenciários parcelados.
Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

LIMITES IMPOSTOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal
pelos Poderes e Entes da Federação.
Apurou-se a RCL do município, no exercício de 2016,
que, conforme planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou R$ 53.157.959,03
Constatou-se que as despesas com pessoal executadas
pelo Poder Legislativo atingiram 3,80% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na planilha APÊNDICE
B, sintetizada na tabela a seguir:
Tabela 16): Despesas com pessoal – Poder Legislativo
Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com
pessoal em relação à RCL

Valor
53.157.959,03
2.018.067,63
3,80%

Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016
Conforme se observa da tabela anterior, foram cumpridos os limites legal de 6% e prudencial de 5,7%.
5.1.2
Obrigações contraídas pelo titular do Poder
nos dois últimos quadrimestres de seu mandato
Com vistas ao equilíbrio das contas públicas, a Lei de
Responsabilidade Fiscal estabeleceu em seu artigo 42 a
vedação ao titular de Poder ou órgão, de contrair, nos
dois últimos quadrimestres de seu mandato, obrigação
de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidaQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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de de caixa para este efeito.
A Secretaria do Tesouro Nacional, ao discorrer sobre o
tema em seu Manual de Demonstrativos Fiscais, assim
se pronunciou:
O equilíbrio intertemporal (equilíbrio ao longo dos exercícios subsequentes) entre as receitas e as despesas públicas se estabelece como pilar da gestão fiscal responsável. O planejamento, determinante para o setor público
e indicativo para o setor privado, é ferramenta imprescindível à boa gestão fiscal e consiste em definir os objetivos que devem ser alcançados e prever, permanente
e sistematicamente, os acontecimentos que poderão interferir no cumprimento desses objetivos, notadamente
no que se refere ao equilíbrio das contas públicas.
Como parte essencial do planejamento, ao assumir uma
obrigação de despesa através de contrato, convênio,
acordo, ajuste ou qualquer outra forma de contratação
no seu último ano de mandato, o gestor deve verificar
previamente se poderá pagá-la. As despesas decorrentes de obrigações contraídas no último ano de mandato da gestão administrativo-financeira deverão ser pagas
até o final do ano ou, se for o caso, ser pagas no ano seguinte com recursos provisionados no ano anterior. Para cumprimento da regra, o limite a ser considerado é o
de disponibilidade de caixa considerados os encargos e
despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. Para que essas despesas possam ser pagas, é preciso
pagar primeiramente os credores mais antigos, ou seja,
deve-se respeitar a ordem cronológica das obrigações.
Exemplo: (+) Disponibilidade de caixa em 01 de janeiro (+) Previsão de entrada de recursos até 31 de dezembro (=) Disponibilidade de caixa “bruta” (-) Pagamento
das despesas do ano anterior, inscritas em restos a pagar a serem pagas no ano (-) Pagamento das despesas
já empenhadas (-) Pagamento dos salários dos servidores até o final do ano (-) Pagamento do 13o salário (-) Pagamento de encargos sociais (-) Pagamento de empréstimos bancários (-) Pagamento de parcelamento de díviDiário Oficial de Contas

das com o INSS e outras (-) Contrapartida de convênios já
assinados (-) Pagamento de contratos já assinados (vigilância, limpeza, fornecimento de medicamentos, obras,
etc.) (-) Pagamento das despesas de água, luz e telefone
previstas (-) Pagamento de quaisquer outras obrigações
já assumidas ou que o município deva fazer por exigência legal (=) Disponibilidade de caixa “líquida”.
Da análise desta PCA, verifica-se que a Câmara possui saldo no Passivo Financeiro no montante de R$ 17.623,39,
bem como Saldo Disponível no final do exercício de 2016
no montante de R$ 17.828,53, conforme se verifica dos
demonstrativos contábeis.
Consultou-se junto ao sistema CidadES informações
acerca de eventuais empenhos e pagamentos efetuados
em 2017 cuja despesa tenha se referido ao exercício de
2016, em análise nestes autos, não tendo sido encontrados registros pertinentes a despesas do exercício anterior.
De acordo com a apuração apresentada nas tabelas anteriores, não houve descumprimento ao artigo 42 da Lei
de Responsabilidade Fiscal.
5.1.3. Aumento de despesa com pessoal pelo titular do
poder nos últimos 180 dias de seu mandato
A Lei Complementar 101/2000 estabeleceu na seção II,
subseção II, questões acerca da despesa com pessoal e
de seu controle total:
Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art.
169 da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato
de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no
www.tce.es.gov.br

art. 20.
Assim, uma vez que o exercício em discussão nestes autos refere-se ao final de mandato do titular do Poder Legislativo Municipal, necessário que seja avaliada a mencionada disposição estabelecida no parágrafo único do
art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Para tanto, mister demonstrar a forma como esta Corte
de Contas dá interpretação ao mencionado dispositivo.
Por meio do Processo TC 6.955/2008, foi enfrentada esta matéria e o Plenário desta Corte de Contas firmou entendimento externado no Parecer Consulta 001/2012
publicado no Diário Oficial do Estado de 25/01/2012, de
onde se extrai:
Já o preceito contido no parágrafo único do referido art.
21, além do cunho de moralidade pública implícito no
citado dispositivo legal, visa coibir a prática de atos de
favorecimento relacionados com os quadros de pessoal, mediante concessões em final de mandato (contratações, nomeações atribuição de vantagens etc.), no sentido de evitar o crescimento das despesas de pessoal, o
conseqüente comprometimento dos orçamentos futuros e a inviabilização das novas gestões. 14. Entretanto, apesar de ser direcionado a todos os administradores públicos, o citado dispositivo, da mesma forma que
o caput do artigo 21, não pode ser interpretado literalmente, sob pena de inviabilizar a administração nos últimos 180 dias da gestão de seus dirigentes, uma vez que,
se assim fosse, nesse período, estariam impedidos de realizar qualquer tipo de ato que resultasse aumento de
despesa. Dessa forma, considerando que o objetivo da
norma contida no Parágrafo único do art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000 é assegurar a moralidade pública, não pode ela atingir as ações dos administradores
voltadas para o atingimento das metas previstas no planejamento do órgão. 15. Assim, para que haja a incidência da vedação prevista no mencionado dispositivo legal,
com a conseqüente nulidade dos atos, é necessário que
estes se apresentem conjugados dos seguintes pressuQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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postos: resultar aumento da despesa com pessoal, refletir ato de favorecimento indevido e ser praticado nos
180 dias que antecedem o final do mandato. 16. Como
consequência lógica, a nulidade prevista deixa de incidir
sobre os atos de continuidade administrativa que, guardando adequação com a lei orçamentária anual, sejam
objeto de dotação específica e suficiente, ou que estejam abrangidos por crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas
e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, com compatibilidade com o Plano Plurianual e a
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias [grifo nosso]. [...]
Isto posto, conclui-se que a concessão de abono pecuniário pela Câmara Municipal a servidores efetivos, comissionados, contratados temporariamente, cedidos e inativos, pode acontecer por meio de lei em sentido estrito/
formal, de iniciativa da respectiva casa, aprovada mesmo durante o período de 180 dias, observados os limites
previstos no art. 20, da LRF, bem como o estabelecido no
art. 16 do mesmo diploma legal e no art. 169, § 1º, da CF.
No intuito de avaliar se houve aumento de despesas nos
últimos 180 dias (de 05 de julho até final do exercício) do
mandato do Presidente da Câmara Municipal, foi analisada a informação das folhas de pagamento referentes
às competências de junho a dezembro do exercício em
análise, de onde se apurou:
Tabela 17): Comparativo FOLRGP – Poder Legislativo Em
R$ 1,00
Competência
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Valor
Abono 13º SaláBruto
rio
130.499,13
1.510,24
125.577,19
0,00
128.969,67
1.260,21
133.445,35
11.373,39
133.025,90
4.925,77
133.001,15
0,00
145.074,46
1.666,67

Férias

Valor Líquido
10.507,42 118.481,47
4.700,12 120.877,07
5.500,00 122.209,46
0,00
122.071,96
6.260,21 121.839,92
15.081,46 117.919,69
29.170,52 114.237,27

Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas
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Anual/2016
Tabela 18): Quantitativo de servidores – Poder Legislativo (FOLRGP)
Unidade Gestora
Câmara Municipal

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
37 38 37 37 38 37 38

Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016
Como resultado, depreende-se que não há evidências de
descumprimento do art. 21, § único da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento desta Corte de
Contas.
LIMITES IMPOSTOS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
A Constituição da República de 1988 estabeleceu as regras para fixação e pagamento dos subsídios aos vereadores, por meio do artigo art. 29, inc. VI.
Constatou-se, conforme evidenciado na planilha de apuração APÊNDICE C, que a fixação e o pagamento dos subsídios aos Vereadores está em conformidade com a Carta Magna.
Em seu artigo 29, inciso VII, a Constituição da República fixou como limite para as despesas totais com a remuneração dos vereadores 5% da receita do município.
Conforme pode ser observado na memória de cálculo que integra o APÊNDICE C, as despesas totais com
pagamento dos subsídios dos vereadores alcançou R$
752.400,00, correspondendo a 1,88% da receita total do
município, em conformidade com a Constituição da República.
O artigo 29-A, § 1º da Constituição, estabeleceu que a
Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento
de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto
com o subsídio de seus vereadores.
Conforme se observa na memória de cálculo que integra
o APÊNDICE C, as despesas com folha de pagamento alcançaram R$ 1.658.678,43, correspondendo a 64,4% dos
www.tce.es.gov.br

duodécimos recebidos pela Câmara, em conformidade
com a Constituição da República.
O artigo 29-A da Constituição da República estabeleceu
que, para municípios com população até 100 mil habitantes, o total da despesa da Câmara Municipal não poderá ultrapassar 7% do somatório da receita tributária
e das transferências previstas nos § 5º do art. 153 e nos
arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior.
Constata-se que o valor total das despesas do Poder Legislativo Municipal corresponde a 6,16% da base de cálculo, em acordo com a Constituição da República.
QUADRO RESUMIDO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS
Tabela 19): Despesas com pessoal – Poder Legislativo
Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em relação à RCL
% Limite das despesas totais com pessoal
em relação à RCL

Valor
53.157.959,03
2.018.067,63
3,80%
6%

Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016
Tabela 20): Gasto Total com Subsídio – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Receitas Municipais – Base Referencial Total
Gasto Total com Subsídios dos Vereadores
% Compreendido com subsídios
% Limite

Valor
39.983.779,40
752.400,00
1,88%
5%

Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016
Tabela 21): Gasto Individual com Subsídio – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Descrição
Subsídio do Deputado Estadual - Base Referencial
Individual
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores
% de correlação com o subsidio do deputado estadual
% Limite de correlação com o subsidio do deputado estadual

Valor
25.322,25
5.700,00
22,51%
30%

Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016
Tabela 22): Gastos Folha de Pagamentos – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no
Exercício
Total da Despesa Legislativa com Folha de Pagamento
% Gasto com folha de pagamentos
% Limite Gasto com folha de pagamentos

Valor
2.575.642,20
1.658.678,43
64,4%
70%

Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016
Tabela 23): Gastos Totais – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Receitas Tributárias e Transf. de Impostos –
Exercício Anterior
Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder
- exceto Inativos (7%)
Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos
% Gasto total do Poder
% Limite Gasto total do Poder

Valor
38.684.887,97
2.707.942,16
2.381.842,84
6,16%
7%

Fonte: Processo TC 04902/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
A Constituição Federal, em seu artigo 74, determina que
deverá ser mantido pelos Poderes sistema de controle
interno, estabelecendo conteúdo mínimo que este controle deverá ter como objeto, conforme exposto abaixo:
Diário Oficial de Contas

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais
e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
No parágrafo primeiro, fica estabelecido que “Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento
de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária”.
Por meio da Res. 227/2011, alterada pela Res. 257/2013,
o TCEES dispôs sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização do Sistema de Controle Interno da
Administração Pública, aprovando também o “Guia de
orientação para implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, e estabelecendo prazos
para que os jurisdicionados atendessem aos comandos
regulamentadores.
Consta da IN TCEES 34/2015 previsão para encaminhamento, pelo ordenador de despesas, da seguinte documentação correlata:
- Relatório de avaliação do cumprimento do plano de
ação para implantação do Sistema de Controle Interno
(Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011);
- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, contendo os elementos previstos no Anexo II,
www.tce.es.gov.br

Tabela 5, desta Instrução Normativa. (Art. 76, § 3º da LC
nº 621/2012 c/c artigo 122, § 5º do RITCEES, aprovado
pela Resolução TC nº 261/2013 e c/c artigo 4º da Resolução TC nº 227/2011);
- Pronunciamento expresso do chefe do Poder atestando
ter tomado conhecimento das conclusões contidas no
parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011.
Com base nos documentos encaminhados, em relação
ao Poder Legislativo de Pinheiros, constata-se que o sistema de controle interno foi instituído pela Lei municipal nº 1169/2013, sendo que subordina-se à unidade de
controle interno do Executivo Municipal.
A documentação prevista na IN TCEES 34/2015 foi encaminhada, nos termos previstos pela regulamentação,
sendo que não foram apontados indicativos de irregularidades.
MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual analisada refletiu a conduta
do presidente da Câmara Municipal de Pinheiros, sob a
responsabilidade do Sr(a). Alberione Cordeiro de Carvalho, em suas funções como ordenador de despesas, no
exercício de 2016.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
teve por base as informações apresentadas nas peças e
demonstrativos contábeis encaminhados pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do(s) Sr(s). Alberione
Cordeiro de Carvalho, no exercício de 2016, na forma do
artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.”
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação
da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Heron
Carlos Gomes de Oliveira, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. julgar REGULARES as contas do senhor Alberione
Cordeiro de Carvalho – Ordenador de Despesas da Câmara Municipal de Pinheiros, no exercício de 2016, na
forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena QUITAÇÃO à responsável, nos
termos do artigo 85 do mesmo diploma legal;
1.2. arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV da Resolução
TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/12/2017 - 44ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
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ACÓRDÃO TC-1737/2017 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo TC: 4972/2017

Jurisdicionado: Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial - SUPPIN
Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: Sergio Muniz Gianordoli
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO
INDUSTRIAL (SUPPIN) – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial - SUPPIN referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Sergio Muniz Gianordoli.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 648/2017
e a Instrução Técnica Conclusiva 4746/2017, concluindo pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 5920/2017).
www.tce.es.gov.br

É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 648/2017, abaixo transcrito:
GESTÃO PÚBLICA
PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Com base nas peças contábeis que integram a prestação
de contas anual (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações
Patrimoniais), apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 28/2013, foram avaliados os pontos de controle relacionados na Resolução TC 297/2016 com base nos
referidos demonstrativos, conforme quadros abaixo, não
sendo constatadas inconsistências.
I) Valor da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
(exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve
ser igual ao Total da Despesa Empenhada menos Total da
Despesa Liquidada Informado no Balanço Orçamentário.
Balanço
Balanço
Diferença
Orçamentário Financeiro
Restos a pagar não 0,00
0,00
0,00
Processados (B - C)

II) Valor da Inscrição de Restos a Pagar Processados
(exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve
ser igual ao Total da Despesa Liquidada menos Total da
Despesa Paga Informado no Balanço Orçamentário.
Balanço
Balanço
Diferença
Orçamentário Financeiro
Restos a pagar Pro- 0,00
0,00
0,00
cessados (C - D)
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III) O Total da Despesa Orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao Total da
Despesa Orçamentária informado no Balanço Orçamentário.
Balanço
Balanço
Orçamentário Financeiro
Total da Despesa 1.342.455,95 1.342.455,95
Orçamentária

Diferença
0,00

IV) Saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício
atual e exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial
(coluna exercício atual e exercício anterior).
Balanço
Financeiro

Balanço
Patrimonial

Diferença

Saldo da conta
Caixa e equivalente de caixa:
Exercício Atual
0,00
0,00 ¹
0,00
Exercício Anterior 1.381.861,13 1.381.861,13 ¹ 0,00

¹ incluído o valor da conta contábil nº 113810200 (rede
bancária de arrecadação) que soma no Balanço Financeiro como Equivalente Caixa, mas no Balanço Patrimonial é
evidenciado como créditos a receber de curto prazo.
V) Resultado Patrimonial apurado na DVP deve ser igual
ao Resultado do Exercício PL.
Balanço
DVP
Diferença
Patrimonial
R e s u l t a d o -130.223.905,49 -130.187.277,60 -36.627,89
Patrimonial
Apurado

Nota: A divergência apresentada refere-se refere-se a
ajustes lançados na conta de ajustes de exercícios anteriores.
VI) Saldos Devedores (Ativo + VPD) deve ser igual aos Saldos Credores (Passivo + VPA).
Saldos Devedores (E + G)
Saldos Credores (F + H - I)
Diferença
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Balanço Patrimonial e DVP
131.452.941,38
131.452.941,38
0,00

VI) O valor da Despesa Executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual a Dotação Orçamentária
Atualizada.

correntes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Balanço
Balanço
Diferença
Orçamentário Financeiro
Executa- 1.342.455,95 1.342.455,95 0,00

Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e dos extratos das contas
correntes e de aplicação.

Despesa
da (B)
Dotação Orçamen- 1.715.734,63
tária Atualizada (A)
Despesa Executa- -373.278,68
da < Dotação Orçamentária Atualizada

DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS
A Secretaria do Tesouro Nacional - STN conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, como “Demonstração
contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente,
a situação patrimonial da entidade pública, por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação”
No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade;
sejam mantidos primariamente para negociação; sejam
realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos os bens adquiridos, produzidos ou em processo
de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou
utilização própria no curso normal das atividades.
No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os dewww.tce.es.gov.br

DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Tabela 01: Disponibilidades Em R$ 1,00
Nº do Banco
Agência Nº da Conta
Tipo
Fonte de Recurso Saldo Contábil Saldo do Extrato
Diferença¹
111110300 - CONTA ÚNICA
021
74,80

0274
-

0006000004
74,80

Única

0101

111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES
021
0,00

0274
0,00

5417357 C

0101

0,00

1884923 D

0101

0,00

111115004 - CDB
021
0,00

0104
0,00

113510201 - BANESTES - CAUÇÕES
021
0,00

0274
0,00

19904523
0,00

D

0101

021
0,00

0274
0,00

22631543
0,00

D

0101

021
0,00

0274
0,00

22890701
0,00

D

0101

021
0,00

0274
0,00

23451503
0,00

D

0101

021
0,00

0274
0,00

26824631
0,00

D

0101

021
0,00

0274
0,00

26824649
0,00

D

0101

021
0,00

0274
0,00

26824656
0,00

D

0101
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021
0,00

0274
0,00

26824680
0,00

D

0101

021
0,00

0274
0,00

26824698
0,00

D

0101

021
0,00

0274
0,00

26824706
0,00

D

0101

021
0,00

0274
0,00

26824714
0,00

D

0101

021
0,00

0274
0,00

26824722
0,00

D

0101

021
0,00

0274
0,00

26824730
0,00

D

0101

021
0,00

0274
0,00

26824748
0,00

D

0101

021
0,00

0274
0,00

26824755
0,00

D

0101

021
0,00

0274
0,00

26824763
0,00

D

0101

74,80

74,80

TOTAL............

0,00

Do confronto entre registros constantes dos extratos bancários e contábeis no encerramento do exercício financeiro de
2016, relativos às Disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação, verificamos que as demonstrações contábeis
refletem adequadamente a posição a somatória dos saldos
constantes dos extratos bancários.
De acordo com o Termo de Verificação da Conta Única (arquivo 34-TVDISPN-CTU.pdf) a diferença, no valor de R$ 74,80,
apresentada na conta única refere-se a resgate lançado a menor no razão de agosto 2016.

trole Interno Sem os Elementos Mínimos Estabelecidos.
Fundamentação Legal: Portaria SECONT n° 009/2016-R

Não foram observadas instruções conclusivas com proposta pela irregularidade nos últimos dois exercícios.

Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido no Anexo I da Instrução Normativa nº
34/2015, encaminhado pelo gestor na presente Prestação de Contas, verificou-se do Relatório de Atividades
da Secretaria de Estado de Controle e Transparência que
compõe o relatório não consta a assinatura dos Auditores designados pela sua elaboração, conforme determina a Portaria SECONT n° 9/2016-R.

4 MONITORAMENTO
Em consulta realizada no sistema de monitoramento de
decisões no e-TCEES verificou-se a inexistência de recomendações ou determinações classificadas como monitoráveis, relativas à Unidade Gestora Superintendência
dos Projetos de Polarização Industrial, considerando-se
o disposto na Resolução TC 278, de 04 de novembro de
2014.

A Portaria SECONT n° 009/2016-R assim dispõe:

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

Art. 2º. O RELUCI é composto pela consolidação dos seguintes documentos:
I - Relatório e Parecer Conclusivo emitido pela Unidade
Executora de Controle Interno do órgão e/ou
entidade;
II - Relatório de Atividades realizadas pela SECONT, incluindo auditorias realizadas, eventuais irregularidades
encontradas e proposições.
.............
§ 4º. O Relatório de Atividades de que trata o inciso II deverá ser elaborado pela Subsecretaria de Controle da SECONT e assinado pelo(s) auditor(es) designado(s).
O responsável pela UG prestadora de contas tomou ciência do relatório, conforme pronunciamento expresso (Arquivo PROEXE) e o encaminhou sem atender aos
requisitos mínimos estabelecidos na Portaria SECONT
009/2016.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em julgar REGULARES
as contas do senhor Sergio Muniz Gianordoli frente à
Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial – SUPPIN, no exercício de 2016, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 85
do mesmo diploma legal, seguido do arquivamento dos
presentes autos.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/12/2017 - 44ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:

3.3 ANÁLISE RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

Considerando que a Superintendência dos Projetos de
Polarização Industrial foi extinta pela Lei Complementar
828, de 30 de junho de 2016, publicada em 1° de julho
de 2016, e, ainda, o princípio da economia processual,
sugere-se não citar.

3.3.1 Encaminhamento de Relatório e Parecer do Con-

3.4 INSTRUÇÕES TÉCNICAS CONCLUSIVAS ANTERIORES

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

DOS ESTOQUES E DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INTANGÍVEIS.
A Unidade Gestora não dispõe de registros patrimoniais de
bens móveis e imóveis.
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4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC-1738/2017 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo TC: 6488/2017

Classificação: Representação
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Exercício: 2017
Responsáveis: Carlos Brahim Bazzarella
Alyson Gueber de Souza Ribeiro
Representante: Coopersules - Cooperativa de Transportes da Região Sul
REPRESENTAÇÃO – 2017 – CONHECER – IMPROCEDENTE – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR
O EXMO.SR.CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:

prestação de serviço transporte escolar”.

terno.

Alega o representante ter verificado a existência de cláusula restritiva à participação de diversas empresas no
certame, já que o edital possibilitou somente a participação de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendores Individuais (MBl).

O Ministério Público de Contas no Parecer 5487/2017,
da lavra do Procurador Luciano Vieira, diversamente,
opina pela improcedência da representação, in verbis:

Por prudência, deixei o exame da medida cautelar pleiteada para ser analisada após a oitiva dos responsáveis.
Desta forma, exarei a Decisão Monocrática 1414/2017
(doc. 5), concedendo prazo de cinco dias para manifestação.
Em seguida os senhores Carlos Brahim Bazzarella e Alysson Gueber de Souza Ribeiro apresentaram informações
(doc. 10) e juntaram documentos (doc. 11).
Os autos foram encaminhados à Secex Denúncias, que
exarou a Manifestação Técnica Conclusiva 4552/2017
(doc. 15), opinando pelo não conhecimento da representação.
Em seguida o Ministério Público de Contas exarou o Parecer 5487/2017 (doc. 19), pela improcedência da representação.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.

1 RELATÓRIO

Discordo do posicionamento da Área Técnica exarado na
Instrução Técnica Conclusiva ITC 4552/2017 (doc. 15),
pelas razões que passo a expor.

Cuidam os autos de Representação com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Coopersules Cooperativa de Transportes da Região Sul em face do
Município de Muniz Freire por supostas irregularidades
no Pregão 025/2017, cujo objeto é o “registro de preço
para possível contratação de empresa especializada em

Verifico que a Instrução Técnica Conclusiva ITC 4552/2017
apontou, no âmbito da sua fundamentação, a ocorrência
de perda de objeto em razão da revogação da licitação,
além de ausência de irregularidades no Edital de Pregão
Presencial, concluindo pelo não conhecimento da representação nos termos do art. 177, § 1º do Regimento In-
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“[...]
A priori, registra-se que compete ao Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo decidir sobre representação que lhe seja encaminhada, nos termos do Regimento Interno (art. 1°, inciso XXV da LC n. 621/12). Ademais,
preceitua o 101,parágrafo único, da LC n. 621/2012 que
“aplicam-se à representação prevista nesta subseção, no
que couber, as normas relativas à denúncia”.
No caso vertente, observam-se presentes os requisitos
de admissibilidade elencados no art. 94 da LC n. 621/12,
o que possibilitou à Unidade Técnica emitir seu opinamento em relação ao apontamento elencado na peça
inicial.
Assim, adentrando ao mérito, verifica-se que a SecexDenuncias não identificou qualquer irregularidade,
consoante se observa da Instrução Técnica Conclusiva
04552/2017-4.
Posto isto, nada havendo a acrescentar à percuciente
análise dos autos e com espeque nos art. 95, inciso I,
da LC n.621/2012 c/c arts. 178, inciso I, e 207, inciso III,
do RITCEES, o Ministério Público de Contas manifesta-se
pela improcedência da representação.
Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993[1], bem como no parágrafo único do art. 53
da LC n.621/2012[2], reserva-se ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.
Vitória, 1º de novembro de 2017.
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral Ministério Público de Contas”
De início, é preciso esclarecer estarem presentes os requisitos de admissibilidade da representação, nos termos dos arts. 101, 99, § 2º e 94 da Lei Complementar nº
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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621/2012, conforme análise dos documentos 2 e 3.
Ressalte-se que recebi o presente expediente como Representação na Decisão Monocrática DECM 1414/2017
(doc. 5).
O responsável informou da ocorrência de julgamento
do Pregão Presencial 25/2017, que resultou em certame fracassado (conforme “Aviso de Julgamento do Pregão Presencial 25/2017”, doc. 11). Ou seja, mesmo não
tendo havido vencedor, o procedimento licitatório ocorreu, tendo perpassado por todas as suas etapas legais.
Desta forma, entendo que o opinamento do Ministério
Público de Contas pela improcedência da representação
já recebida mostra-se correta, mormente porque a área
técnica em sua análise, fundamentada dos apontamentos apresentados pelo representante, não demonstrou
qualquer indício de irregularidade nos termos do Pregão
Presencial 025/2017.
Pelo exposto, discordo do posicionamento da área técnica para votar no mesmo sentido do Ministério Público
Especial de Contas, em parecer da lavra da lavra do Procurador Luciano Vieira, pelas razões acima transcritas.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, discordando do entendimento da área
técnica, exarado na Instrução Técnica Conclusiva ITC
4552/2017 (doc. 15), e anuindo com o Parecer do Ministério Público de Contas 5487/2017, da lavra do Procurador Luciano Vieira, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
Diário Oficial de Contas

1.1. CONSIDERAR IMPROCEDENTE a presente Representação, nos termos do art. 95, inc. I c/c art. 99, §2º,
ambos da Lei Complementar 621/2012;
1.2. DAR CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão
final a ser proferida, conforme art. 307, §7º do Regimento Interno;
1.3. ARQUIVAR os presentes autos, nos termos do art.
330, I, do Regimento Interno.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/12/2017 - 44ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Representante: V.G. Souza ME
Procuradores: Mariana da Silva Gomes – OAB/ES 22.270
Rodrigo Barcellos Gonçalves – OAB/ES 15.053
Responsáveis: Carlos Brahim Bazzarella , José Gabriel
Cassa, Alyson Gueber de Souza Ribeiro E Vanessa Cogo
de Castro
REPRESENTAÇÃO – 2017 – NÃO CONCEDER CAUTELAR –
IMPROCEDENCIA – DAR CIÊNCIA AO REPRESENTANTE E
RESPONSÁVEIS – ARQUIVAR

4. Especificação do quórum:

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:

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

1 RELATÓRIO

4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC-1739/2017 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: TC 8440/2017

Classificação: Representação
Exercício: 2017
www.tce.es.gov.br

Tratam os autos de Representação com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa V.G. Souza ME, em
face do Município de Muniz Freire por supostas irregularidades no Pregão 031/2017, cujo objeto é formar registro de preço para prestação de serviço transporte escolar aos alunos da rede municipal de ensino.
Alega o representante que o edital foi publicado inicialmente em 11/09/2017 para abertura em 21/09/2017;
em razão de impugnação houve suspensão do prazo e
nova publicação em 21/09/2017 com abertura marcada
para 27/09/2017, em razão de manifestação da Procuradoria Jurídica de que não seria necessário observar o
prazo de 8 dias úteis, com base na parte final do §4º, art.
21 da Lei 8666/93.
Requereu ainda a suspensão do Edital 039/20117, cujo
objeto, segundo afirma, seria as linhas que não obtiveram lances válidos no processo 31/2017 e que não é exclusivo para microempresas e empresas de pequeno
porte.
Decidi por notificar, por meio da Decisão Monocrática
1714/2017-9, os senhores Carlos Brahim Bazzarella, Prefeito Municipal, José Gabriel Cassa, Secretário Municipal
de Educação, Alyson Gueber de Souza Ribeiro, PregoeiQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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ro, e Vanessa Côgo de Castro, Procuradora Jurídica, para prestarem as informações que julgassem necessárias,
nos termos do parágrafo 1° do art. 307 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Notificados os responsáveis, estes encaminharam a Resposta de Comunicação 417/2017-2, protocolada em 13
de novembro de 2017.
Assim, os autos foram levados à SECEXDenúncia que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 5496/2017 onde
analisa a admissibilidade da Representação quanto aos
requisitos autorizadores da medida cautelar pretendida,
e, o mérito, pela improcedência da representação.
O Ministério Público de Contas, da lavra do Procurador
de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, à guisa dos
argumentos fáticos e jurídicos, de forma diversa pugna
pelo não conhecimento da Representação, no Parecer
6030/2017.
Em seguida, os autos foram devolvidos ao meu gabinete
para prosseguimento do feito.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento de mérito, eis que observados todos os
trâmites legais e regimentais.
A Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações - Secex Denúncias, na sua manifestação conclui pela improcedência da representação, pois não restaram demonstradas as irregularidades apontadas no
presente expediente, devendo, portanto, serem afastadas, na Instrução Técnica Conclusiva 5496/2017, in verbis:
“[...]
ANÁLISE TÉCNICA
Inicialmente cabe destacar que a Representante é parte legítima para encaminhar Representação a esta Corte
Diário Oficial de Contas

de Contas, conforme art. 101, caput da Lei Complementar n° 621/2012:
“Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física
ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.”
Os requisitos de admissibilidade de representação seguem as normas relativas à denúncia, segundo o art. 99,
parágrafo 2° da LC n° 621/2012:
“§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.”
A denúncia é regulamentada pelo art. 94 da Lei Complementar n° 621/2012, a qual contém seus requisitos de
admissibilidade:
“Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.”
Da análise da documentação encaminhada a este Tribunal de Contas nota-se a ausência de indício de irregularidade, conforme exposto abaixo.
A Representante alega que não foi respeitado o prazo legal para republicação do Edital do Pregão Presencial n°
031/2017, exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, conforme art. 48, I da Lei Complementar 123/2006, uma vez que foi realizada republiwww.tce.es.gov.br

cação em 21 de setembro de 2017, após acatamento em
parte de impugnação, com retirada do edital de documentos habilitatórios em desacordo com a legislação, e a
nova data de abertura em 27 de setembro de 2017. Alega que a supressão de tal documentação restringiria o
caráter competitivo do certame.
Razão pela qual a Representante requer liminarmente
a suspensão do Pregão Presencial n° 031/2017 e consequentemente do contrato de prestação de serviço, bem
como a suspensão e anulação do processo licitatório n°
039/2017, que visa licitar as linhas que não obtiveram
lances válidos no certame anterior – este último, ao contrário do que afirmado pela Representante, não é exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte.
No entanto, segundo se observa do Parecer da Procuradoria Jurídica, fls. 245 a 248 da Peça Complementar
9299/2017-1, os documentos habilitatórios retirados do
Edital referem-se a documentação que estava em desacordo com a legislação, ou seja, exigências ilegais constantes do Edital que, por essa ilegalidade, não eram válidas.
Não tendo tal supressão das exigências ilegais representado alteração no conteúdo a ser apresentado e, portanto, não afetando a formulação da proposta, tal alteração
enquadra-se na exceção do parágrafo 4° do art. 21 da Lei
n° 8.666/1993, afastando a obrigatoriedade de reabertura do prazo inicialmente estabelecido.
Tanto a não reabertura do prazo inicialmente estabelecido, pela alteração no edital não afetar a formulação das
propostas, não afetou a competitividade do certame,
que não apenas a Representante, ou qualquer outra empresa interessada em participar, não apresentou impugnação à nova data de abertura após republicação do Edital como participou da fase de abertura, conforme documentação às fls. 72 a 80, 104 a 121 e 135 a 148 da Peça
Complementar 9300/2017-1.
Assim, o fato narrado não constitui irregularidade uma
vez que a não reabertura do prazo após a alteração do
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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edital se baseia na exceção prevista no parágrafo 4° do
art. 21 da Lei 8.666/1993.
Ademais, conforme se apura da análise da documentação presente nos autos, a Representante participou do
Pregão Presencial n° 031/2017, sendo inabilitada por
não apresentação do balanço patrimonial, conforme Ata
de Abertura Pregão Presencial n° 031/2017, fls. 14 a 17
da Peça Complementar n° 9302/2017-1, decisão da qual
recorreu às fls. 78 a 82 da já citada Peça Complementar,
alegando erro do Contador da empresa e “rigorismo” do
Pregoeiro quando da análise da documentação habilitatória.
Restou ainda comprovado nos autos, conforme documentos da Peça Complementar 9742/2017-5, haver confluência de interesses entre a Representante e a empresa Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba – COOPE SERRANA, atual prestadora do serviço licitado, em
execução por meio de prorrogação contratual até que
seja assinado o contrato dos Pregões Presenciais n° 031
e 039/2017, e principal beneficiada em caso de atraso ou
frustração dos discutidos certames.
É possível verificar, portanto, que se trata de interesse subjetivo, consistente na sua expectativa de ser contratada pela Prefeitura Municipal de Muniz Freire ou de
prorrogar o contrato da empresa COOPE SERRANA até o
final de 2017.
Ainda, o retorno do Processo Licitatório em questão à
fase de abertura de propostas representaria retardo na
contratação de nova empresa para prestação do serviço
e consequente prorrogação do atual contrato, uma vez
se tratar de serviço de natureza contínua. Isso representaria prejuízo aos cofres públicos, uma vez que os valores do contrato com a atual prestadora, COOPE SERRANA, são 40% (quarenta por cento) superiores aos valores
a serem contratados pela vencedora do Pregão Presencial n° 031/2017.
Estando a não reabertura do prazo inicial após republicação do edital sustentada na exceção prevista no parágraDiário Oficial de Contas

fo 4 do art. 21 da Lei n° 8.666/1993, e assim não havendo irregularidade ou ilegalidade no Pregão Presencial n°
031/2017, ou seja, não havendo interesse público a ser
tutelado por esta Corte de Contas, não cabe a tutela de
interesse privado da licitante.
Frente à ausência de irregularidade, resta prejudica a
análise dos pressupostos da medida cautelar.
CONCLUSÃO
Ante o afastamento das suposta irregularidades alegadas, entende-se pela improcedência da presente Representação, nos termos do art. 95, I da Lei Orgânica desta
Corte de Contas. Desta forma, sugere-se o arquivamento dos presentes autos.
[...]”
De outra feita, o Parecer 6030/2017, da lavra do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, diverge da área técnica quanto a sua proposta de encaminhamento nos seguintes termos:
“[...]
Trata-se de Representação, na qual são narradas supostas irregularidades no Pegão Presencial nº 031/2017 da
Prefeitura de Muniz Freire para contratação de prestação de serviço de transporte escolar da rede municipal
de ensino.
No tocante ao fato objeto de análise nos autos, consta a
Instrução Técnica Conclusiva ITC 05496/2017-6, por intermédio da qual opinou-se pelo conhecimento e, no
mérito, pela improcedência da representação.

de de defesa aos responsáveis, através da devida citação
válida e, nos presentes autos, não houve o chamamento do responsável para se defender, não houve citação.
Nesse sentido, o §1º do art. 427 do RITCEES dispõe que
o Relator ou o Tribunal ordena a citação “antes de pronunciar-se quanto ao mérito”.
Verifica-se, outrossim, que o juízo de admissibilidade da
representação, nos termos do art. 177, deve considerar
os seguintes requisitos: “I – ser redigida com clareza; II –
conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção; III - estar acompanhada de indício de prova; IV – se pessoa natural, conter o
nome completo, qualificação e endereço do denunciante; V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la”.
Cotejando os autos, embora estejam preenchidos os requisitos previstos nos incisos I, II, IV e V, mormente a representação está redigida com clareza (inciso I) e contém informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção (inciso II), a representação trata de matéria que não é de competência desse
Tribunal de Contas, razão pela qual não deve ser conhecida (art. 177, “caput”).
Deveras, conquanto a fundamentação exarada na ITC esteja adequada – pois, em juízo sumário, tecnicamente
foi constatado que não há indícios de provas das irregularidades aptos a instaurar o contraditório –, a conclusão
está inadequada.

Pois bem. A despeito de se anuir à fundamentação exarada na ITC, diverge-se da sua proposta de encaminhamento, pelas razões que passamos a expor.

Nessa senda, o Acórdão TC-1031/2016 – Plenário, proferido nos autos do Processo TC-4624/2016, in verbis:

O corpo técnico dessa Egrégia Corte concluiu pela improcedência da representação, somente com base nas informações colacionadas pelo representante.

REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO – PREGÃO Nº 51/2015 – NÃO CONHECER
– DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.

Ocorre que a análise do mérito pela improcedência ou
procedência da representação pressupõe a oportunida-

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
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[...]
2 FUNDAMENTAÇÃO
[...]
Pelo exposto, tomo como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva ITC
2402/2016 (fls. 582-589) e a manifestação do Ministério
Público de Contas, nos seguintes termos:
- Instrução Técnica Conclusiva ITC 2402/2016 –
[...]
- Manifestação do Ministério Público de Contas “(...) Pois bem. Com as devidas vênias, divergimos da Instrução Técnica Conclusiva, pelas razões que passamos a
expor.
Nos processos em que houver fundado receio de grave
lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão, como nos presentes autos, o art. 307, §
1º, do RITCEES, permite que o Relator, antes de adotada
a medida cautelar, determine a notificação do responsável, por decisão monocrática preliminar, para prestar informações, no prazo de até cinco dias.
Nesse contexto, somente com base nas informações
prestadas pelo responsável às fls. 105/579, o corpo técnico dessa Egrégia Corte concluiu pela inexistência de indícios de irregularidades, pugnando pela improcedência
da representação.
Ocorre que a análise do mérito pela improcedência ou
procedência da representação pressupõe a oportunidade de defesa aos responsavéis, através da devida citação válida e, nos presentes autos, não houve o chamamento do responsável para se defender, não houve citação; apenas notificação.
Verifica-se, outrossim, que não foi realizado o juízo de
admissibilidade da representação, que, nos termos do
art. 177, deve considerar os seguintes requisitos: “I – ser
redigida com clareza; II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicDiário Oficial de Contas

ção; 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”.
Cotejando os autos, constata-se, assim como verificado
na ITC, que a representação não está acompanhada de
indício de prova, razão pela qual não deve ser conhecida (art. 177, §1º).
Isto posto, o Ministério Público de Contas, divergindo
parcialmente da ITC 1011/2015, com fundamento no
art. 177, §1º, c/c art. 186 do RITCEES, pugna pelo não
conhecimento da presente representação (...)”
[...]
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4624/2016, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia primeiro de novembro de dois mil e
dezesseis, à unanimidade, não conhecer a presente Representação, nos termos do art. 94, III e §1º c/c art. 101
da Lei Complementar 621/2012, art. 177, III e §1º e art.
186 do Regimento Interno, dando ciência ao representante, arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo.
Isto posto, o Ministério Público de Contas, divergindo
parcialmente da ITC 05496/2017-6, com fundamento no
art. 177, §1º, c/c art. 186, ambos do RITCEES, pugna pelo
não conhecimento da presente representação.
Vitória, 27 de abril de 2018.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas”
Pois bem, a impetrante V.G. Souza ME é licitante visto
que participou do Pregão Presencial n° 031/2017, exclusivamente para microempresas e empresas de pewww.tce.es.gov.br

queno porte. Mesmo tendo sido desclassificada por não
ter apresentado Balanço Patrimonial, conforme Ata de
Abertura Pregão Presencial n° 031/2017, fls. 14 a 17 da
Peça Complementar n° 9302/2017-1, não o desclassifica para representar junto a esta Corte de Contas. Mesmo se assim não fosse, poderia representar quaisquer irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos, conforme artigo 101
da LC 621/2102.
No exame de admissibilidade conforme artigo 94 da LC
621/2017, verifico que o expediente foi redigido com
clareza e contém informações sobre o fato, a autoria, as
circunstâncias e os elementos de convicção.
Da mesma forma, há todos os indícios de prova do fato alegado pelo representante, tanto é que estes foram
analisados e considerados improcedentes pela área técnica. Constatar-se da legalidade do ato representado
não implica na ausência de indícios de prova, pelo contrário, a situação foi devidamente analisada justamente por existir esses indícios perfeitamente determinados
e comprovados. O indício de prova é do fato alegado, e
não da certeza de sua irregularidade perante a lei.
O Acórdão TC-1031/2016 – Plenário, proferido nos autos do Processo TC-4624/2016, (SEDU-ES – representação - exercício de 2016), de onde o douto Procurador do
Ministério Público de Contas ventila para fundamentar
sua conclusão, não se assemelha ao caso presente, visto
que naqueles autos o representante Primelan –Comércio e Serviços de Informática LTDA –EPP apresenta simples alegações. Não comprova o que alega: de que seria
revenda autorizada da Ruckus, condição do Pregão Eletrônico nº 0051/2015; e que teria havido tratamento diferenciado à empresa Smartwaves no Pregão Eletrônico
nº 0028/2015. Por essa razão, naqueles autos, o requisito admissibilidade imposto no inciso III do artigo 94 da
LC 621/2012 não se apresentou, implicando no não recebimento do expediente como representação.
Pelo exposto, entendo que a representação deva ser coQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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nhecida.
Quanto à análise de mérito, entendeu a área técnica,
após prévia notificação dos responsáveis, que não haveria necessidade de converter o processo para seguir o rito ordinário, haja vista a possibilidade de análise exaustiva do fato alegado com as informações já existentes nos
autos.
O contraditório e a ampla defesa, neste caso concreto,
mostram-se neste particular preservados, não havendo
qualquer discussão a ser travada e nenhum esclarecimento adicional necessário à conclusão da lide. A conclusão pela improcedência da representação não gera
qualquer prejuízo às partes, visto que a documentação
acostada permitiu a análise exaustiva quanto ao fato representado.
Por fim, entendo que o exame dos requisitos autorizadores da medida cautelar, no caso concreto, revela-se ineficaz tendo em vista a análise técnica pela improcedência
da representação.
Pelo exposto ratifico a proposta de encaminhamento da
área técnica e divirjo do posicionamento do Ministério
Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 5496/2017.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à
sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
Diário Oficial de Contas

1.1. CONHECER DA REPRESENTAÇÃO, nos termos dos
arts. 94 e 101 da Lei Complementar 621/2012, art. 177 e
art. 186 do RITCEES;
1.2. Considerar IMPROCEDENTE a Representação, na
forma do art. 95, I da LC 621/2012. e por consequência.
NÃO CONCEDER a medida cautelar pleiteada;
1.3. DAR CIÊNCIA ao Representante, na forma do art.
307, §7º do RITCEES, bem como a do agente responsável, na forma do art. 307, §3º da mesma norma regimental;
1.4. ARQUIVAR os presentes autos, nos termos do artigo
176, §3º, inciso II da RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/12/2017 - 44ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC-1740/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
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Processo: 04971/2017-3
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PRODEST - Instituto de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Estado do EspíritoSanto
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Parte: RENZO OLIVEIRA SANTOS COLNAGO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2016 – 1) REGULAR – 2) QUITAÇÃO – 3) RECOMENDAÇÃO – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo, relativa ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr.
Renzo Oliveira Santos Colnago.
A documentação que compõe os autos foi examinada
pela Secretaria de Controle Externo de Contas que elaborou o Relatório Técnico 00622/2017-9, no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada
na Instrução Técnica Conclusiva 05215/2017-7, nos seguintes termos:
5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, refletiu a gestão do Sr. Renzo Oliveira Santos Colnago, no exercício
de funções como ordenador de despesas do Instituto de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do
Espírito Santo, no exercício de 2016.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Renzo Oliveira
Santos Colnago, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se que seja RECOMENDADO ao atual gestor, ou
a quem lhe suceder, que observe o princípio da Segregação de Função quando da designação servidores para
compor a Unidade Executora de Controle Externo.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas, o Em. Procurador Luciano Vieira, por intermédio
do Parecer Ministerial 06132/2017-1, manifestou-se de
acordo com a Secretaria de Controle Externo de Contas.

1.1. Julgar REGULARES as contas do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo, sob responsabilidade do Sr. Renzo Oliveira Santos Colnago, relativas ao exercício financeiro de
2016, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
1.2. Recomendar ao (a) atual gestor (a), ou aquele que
vier substituí-lo (a), que:
1.2.1 Observe o Princípio da Segregação de Função
quando da designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo;

II – FUNDAMENTAÇÃO:

1.3. Arquivar os autos após as providências de estilo.

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.

2. Unânime.

Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
Diário Oficial de Contas

3. Data da Sessão: 20/12/2017 - 44ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-1741/2017 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: 04976/2017-6

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: INCAPER - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO, LUCIO
HERZOG DE MUNER, WANDERLEYSTUHR, MARCELO SUZART DE ALMEIDA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2016 – 1) REGULAR – 2) QUITAÇÃO – 3) RECOMENDAÇÃO – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência
Técnica e Extensão Rural – INCAPER, relativa ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade dos Srs.
Marcelo Suzart de Almeida, Wanderley Stuhr, Lúcio
Herzog de Muner e Octaciano Gomes de Souza Neto.
A documentação que compõe os autos foi examinada
pela Secretaria de Controle Externo de Contas que elaborou o Relatório Técnico 01005/2017-1, no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada
na Instrução Técnica Conclusiva 05526/2017-3, nos seguintes termos:
5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a gestão dos
Senhores Marcelo Suzart de Almeida, Wanderley Stuhr,
Lúcio Herzog De Muner e Octaciano Gomes de Souza
Neto, no exercício de suas funções como ordenadores
de despesas do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER no exercício
de 2016.
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016 e as orientações da Segex, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos
contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos
termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas dos Senhores Marcelo Suzart de Almeida, Wanderley Stuhr, Lúcio Herzog De
Muner e Octaciano Gomes de Souza Neto, na forma do
artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se RECOMENDAR ao atual Gestor, ou a quem lhe
suceder que, encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA)
do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e
Extensão Rural – INCAPER em atendimento ao Art. 82 da
Lei Complementar 621/2012 e Instrução Normativa nº
34/2015, ou outro que lhe substituir.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, por intermédio do Parecer Ministerial 06253/2017-4,
manifestou-se de acordo com a Secretaria de Controle
Externo de Contas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.

Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Instituto Capixaba
de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER, sob responsabilidade dos Srs. Marcelo Suzart de
Almeida, Wanderley Stuhr, Lúcio Herzog de Muner e
Octaciano Gomes de Souza Neto, relativas ao exercício
financeiro de 2016, nos termos do inciso I do art. 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
1.2. Recomendar ao (a) atual gestor (a), ou aquele que
vier substituí-lo (a), que:
1.2.1. Encaminhe nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER em atendimento ao Art. 82 da
Lei Complementar 621/2012 e Instrução Normativa nº
34/2015, ou outro que lhe substituir.
1.3. Arquivar os autos após as providências de estilo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/12/2017 - 44ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:

III – CONCLUSÃO:

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

Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Diário Oficial de Contas
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC-1742/2017 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: 04977/2017-1

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal
do Espírito Santo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Parte: JOSE MARIA DE ABREU JUNIOR
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2016 – 1) REGULAR – 2) QUITAÇÃO 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal
do Espírito Santo – IDAF, relativa ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. José Maria de
Abreu Junior.
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A documentação que compõe os autos foi examinada
pela Secretaria de Controle Externo de Contas que elaborou o Relatório Técnico 00824/2017-3, no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada
na Instrução Técnica Conclusiva 05468/2017-4, nos seguintes termos:
5 – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a gestão do Senhor José Maria de Abreu Junior, no exercício de suas funções como ordenador de despesas do Instituto
de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo –
IDAF, no exercício de 2016.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016 e as orientações da Segex, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos
contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos
termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. José Maria de
Abreu Junior, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas, o Em. Procurador Luciano Vieira, por intermédio
do Parecer Ministerial 06126/2017-4, manifestou-se de
acordo com a Secretaria de Controle Externo de Contas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coDiário Oficial de Contas

Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

adunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Instituto de Defesa
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, sob
responsabilidade do Sr. José Maria de Abreu Junior, relativas ao exercício financeiro de 2016, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Arquivar os autos após as providências de estilo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/12/2017 - 44ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-1743/2017 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: 05181/2017-7

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMST - Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Parte: CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2016 – 1) REGULAR – 2) QUITAÇÃO – 3) RECOMENDAÇÃO – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO:

Trata-se da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Santa Teresa relativa ao exercício de 2016, cuja
gestão esteve sob a responsabilidade do senhor Claumir
Antônio Zamprogno.
A documentação que compõe os autos foi examinada
pela Secretaria de Controle Externo de Contas que elaborou o Relatório Técnico 01057/2017-8, no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada
na Instrução Técnica Conclusiva 05794/2017-5, nos seguintes termos:
8 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
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A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas na Prefeitura Municipal de Santa Teresa.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR da prestação de contas do Sr. Claumir Antônio Zamprogno, no exercício de 2016, na forma do artigo
84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Acrescenta-se sugestão de recomendar ao Chefe do Poder Executivo municipal que sejam adotas as providências propostas pelo controle interno provenientes das
auditorias realizadas no âmbito de sua atuação.
Ao final, também o Ministério Público Especial de Contas
pronunciou-se no mesmo sentido, como se lê no Parecer
PPJC 06275/2017-1.
II

FUNDAMENTAÇÃO

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Diário Oficial de Contas

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, sob a responsabilidade do Senhor
Claumir Antônio Zamprogno, relativas ao exercício de
2016, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
1.2. Recomendar ao Chefe do Poder Executivo Municipal
que sejam adotadas as providências propostas pelo controle interno provenientes das auditorias realizadas no
âmbito de sua atuação;
1.3. Dê-se ciência aos interessados e arquive-se após os
trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/12/2017 - 44ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
www.tce.es.gov.br

Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC-1744/2017 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: 05509/2017-5

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FEAC - Fundo Especial de Apoio ao Programa Caminhos do Campo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Parte: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2016 – 1) REGULAR – 2) QUITAÇÃO 3) RECOMENDAÇÃO – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual do Fundo Especial de Apoio ao Programa Caminhos do Campo – FEAC, relativa ao exercício financeiro
de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Octaciano Gomes
de Souza Neto.
A documentação que compõe os autos foi examinada
pela Secretaria de Controle Externo de Contas que elaborou o Relatório Técnico 00996/2017-1, no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada
na Instrução Técnica Conclusiva 05637/2017-4, nos seguintes termos:
5 – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a gestão do SeQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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nhor Octaciano Gomes de Souza Neto, no exercício de
suas funções como ordenadores de despesas do Fundo
Especial de Apoio ao Programa Caminhos do Campo –
FEAC no exercício de 2016.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016 e as orientações da Segex, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos
contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos
termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Octaciano Gomes de Souza Neto, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas, o Em. Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva, por intermédio do Parecer Ministerial 06230/2017-3,
manifestou-se de acordo com a Secretaria de Controle
Externo de Contas.

Conselheiro Relator
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo Especial de
Apoio ao Programa Caminhos do Campo, sob responsabilidade do Sr. Octaciano Gomes de Souza Neto, relativas ao exercício financeiro de 2016, nos termos do inciso
I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo
diploma legal;
1.2. Recomendar ao Gabinete da Presidência – GAP, que:
1.2.1 Inclua na Decisão Plenária 02/2016, como competência da Câmara, o Fundo Especial de Apoio ao Programa Caminhos do Campo, tendo em vista o orçamento inferior a R$ 150.000.000,00;

II – FUNDAMENTAÇÃO:

1.3. Arquivar os autos após as providências de estilo.

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.

2. Unânime.

Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.

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

III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Diário Oficial de Contas

3. Data da Sessão: 20/12/2017 - 44ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
www.tce.es.gov.br

Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC-1768/2017 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: 05067/2017-4

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FUNSAF - Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Parte: Octaciano Gomes de Souza Neto
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2016 – 1) REGULAR – 2) QUITAÇÃO 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual do Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar,
relativa ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Octaciano Gomes de Souza Neto.
A documentação que compõe os autos foi examinada
pela Secretaria de Controle Externo de Contas que elaborou o Relatório Técnico 00849/2017-3, no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada
na Instrução Técnica Conclusiva 05451/2017-9, nos seguintes termos:
5 – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, refletiu a gestão do Sr. Octaciano Gomes de Souza Neto, no exercício
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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de funções como ordenador de despesas do Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar, no exercício de 2016.
Respeitando o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Octaciano Gomes de Souza Neto, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas, o Em. Procurador Luciano Vieira, por intermédio
do Parecer Ministerial 06135/2017-3, manifestou-se de
acordo com a Secretaria de Controle Externo de Contas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. Acórdão
Diário Oficial de Contas

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo Social de
Apoio à Agricultura Familiar, sob responsabilidade do
Sr. Octaciano Gomes de Souza Neto, relativas ao exercício financeiro de 2016, nos termos do inciso I do art. 84
da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Arquivar os autos após as providências de estilo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/12/2017 - 44ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator).
4.2. Conselheira em substituição presente: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-1767/2017 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: 05878/2017-4

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Parte: JOSE CARLOS CANCIGLIERI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2016 – 1) REGULAR – 2) QUITAÇÃO – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO:

Trata-se da Prestação de Contas do Fundo Municipal de
Saúde de Itaguaçu, relativa ao exercício de 2016, cuja
gestão esteve sob a responsabilidade do senhor José
Carlos Canciglieri.
A documentação que compõe os autos foi examinada
pela Secretaria de Controle Externo de Contas que elaborou o Relatório Técnico 00711/2017-3, no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada
na Instrução Técnica Conclusiva 04984/2017-5, nos seguintes termos:
5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor(es) responsável (eis), no exercício das
funções administrativas no(a) Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamenQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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to regular da prestação de contas do(s) Sr(s). José Carlos
Canciglieri, no exercício de 2016, na forma do artigo 84
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Ao final, também o Ministério Público Especial de Contas
pronunciou-se no mesmo sentido, como se lê no Parecer
PPJC 06331/2017-1.
II

FUNDAMENTAÇÃO

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo Municipal
de Saúde de Itaguaçu sob a responsabilidade do Senhor
José Carlos Canciglieri relativas ao exercício de 2016,
nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos
do art. 85 do mesmo diploma legal.
Diário Oficial de Contas

1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.

CÍCIO DE 2016 – 1) REGULAR – 2) QUITAÇÃO – 3) RECOMENDAÇÃO – 4) ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 20/12/2017 - 44ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:

4. Especificação do quórum:

I – RELATÓRIO:

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

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual do Fundo Estadual de Meio Ambiente – FUNDEMA, relativa ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Rodrigo Marques de Abreu Júdice,
Sra. Caroline Weber Santos e Sr. Aladim Fernando Cerqueira.

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC-1769/2017 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: 05270/2017-1

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FUNDEMA - Fundo de Defesa e Desenvolvimento do
Meio Ambiente
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: Aladim Fernando Cerqueira, Rodrigo Marques
de Abreu Judice, Caroline Weber Santos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERwww.tce.es.gov.br

A documentação que compõe os autos foi examinada
pela Secretaria de Controle Externo de Contas que elaborou o Relatório Técnico 01016/2017-9, no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada
na Instrução Técnica Conclusiva 05850/2017-5, nos seguintes termos:
5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anula ora avaliada, refletiu a gestão dos Srs. Rodrigo Marques de Abreu Júdice, Caroline
Weber Santos e Aladim Fernando Cerqueira, no exercício
de funções como ordenadores de despesas do Fundo Estadual de Meio Ambiente, no exercício de 2016.
Respeitando o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas dos seguintes responsáveis: Srs. Rodrigo Marques de Abreu Júdice, Caroline
Weber Santos e Aladim Fernando Cerqueira, na forma
do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se RECOMENDAR ao atual gestor, ou a quem lhe
suceder, que:
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012
e Instrução Normativa 34/2015, ou outro que lhe substituir.
Observe o Princípio da Segregação de Função quando da
designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas, o Em. Procurador Luciano Vieira, por intermédio
do Parecer Ministerial 06958/2017-6, manifestou-se de
acordo com a Secretaria de Controle Externo de Contas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
Diário Oficial de Contas

Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo Estadual de
Meio Ambiente – FUNDEMA, sob responsabilidade do
Sr. Rodrigo Marques de Abreu Júdice, Sra. Caroline Weber Santos e Sr. Aladim Fernando Cerqueira, relativas ao
exercício financeiro de 2016, nos termos do inciso I do
art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação
aos responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Recomendar aos (as) atuais gestores (as), ou aqueles (as) que vierem substituí-los (as), que:
Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e
Instrução Normativa TC 34/2015 ou outro que lhe substituir.

ACÓRDÃO TC-1770/2017 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: 05984/2017-2

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Santa Leopoldina

Observe o Princípio da Segregação de Função quando da
designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

1.3. Arquivar os autos após as providências de estilo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2016 – 1) REGULAR – 2) QUITAÇÃO – 3) ARQUIVAR.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/12/2017 - 44ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator).
4.2. Conselheira em substituição presente: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
www.tce.es.gov.br

Parte: Eliane Damasceno de Castro
Ementa:

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO:

Trata-se da Prestação de Contas do Fundo Municipal
de Saúde de Santa Leopoldina, relativa ao exercício de
2016, cuja gestão esteve sob a responsabilidade da senhora Eliane Damasceno de Castro.
A documentação que compõe os autos foi examinada
pela Secretaria de Controle Externo de Contas que elaborou o Relatório Técnico 00812/2017-1, no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada
na Instrução Técnica Conclusiva 06044/2017-1, nos seguintes termos:
5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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ação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas no Fundo Municipal de Saúde de Santa Leopoldina.
Respeitando o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do gestor responsável
Sra. Eliane Damasceno de Castro, na forma do artigo 84
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Ao final, também o Ministério Público Especial de Contas
pronunciou-se no mesmo sentido, como se lê no Parecer
PPJC 07194/2017-2.
II

FUNDAMENTAÇÃO

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo Municipal de Saúde de Santa Leopoldina sob a responsabilidade da Senhora Eliane Damasceno de Castro relativas ao exercício de 2016, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação a responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/12/2017 - 44ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(Relator).
4.2. Conselheiros em substituição presentes: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. Acórdão
Diário Oficial de Contas
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Atos da 2ª Câmara
Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara

ACÓRDÃOS

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.

ACÓRDÃO TC-034/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Processo: 02904/2011-9

Classificação: Tomada de Contas Especial
UG: SEDU - Secretaria de Estado da Educação

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Diário Oficial de Contas

Partes: Prefeitura Divino Sao Lourenco , Edson Dutra
Teixeira, Klinger Marcos Barbosa Alves, Jose Campos Faria, Jorge Luis Rodrigues Costa, Marcelo Meireles Martinez, Eleardo Aparicio Costa Brasil, Francisco Jose da Costa, Gilson Costa de Oliveira, Jose Carlos Martins Pereira,
Paulo Luiz Ribeiro, Vicente de Paulo Vieira da Cunha, Joao Batista Ribeiro Rodrigues, Construtora Porto Bello LTDA - ME
Procuradores: Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro
(OAB: 15786-ES), Weber Campos Vitral (OAB: 9410-ES),
Luiz Bernard Sardenberg Moulin (OAB: 12365-ES), Gregorio Ribeiro da Silva (OAB: 16046-ES), Alexandre Jose
Marques Goncalves (OAB: 23722-ES), Neuza Araujo de
Castro (OAB: 2465-ES), Danielle Pina Dyna Campos (OAB:
9428-ES), Celio Alexandre Picorelli de Oliveira (OAB:
7824-ES), Camila Gomes da Cunha Laranja (OAB: 12143ES), Mateus Scardua (OAB: 28722-ES), Luana Sales Marinho Evaristo Coelho, Rodson André Perim, Emerson Luiz
Faé,
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – ACOLHER JUSTIFICATIVAS – REGULAR COM RESSALVAS – QUITAÇÃO – ARwww.tce.es.gov.br

QUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1. RELATÓRIO
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial realizada
pela Secretaria de Estado de Educação – SEDU, relativa
ao Convênio 137/1996, celebrado com a Prefeitura Municipal do Divino São Lourenço, tendo por objeto a construção da Escola EPG Divino São Lourenço.
A instauração da referida Tomada de Contas Especial foi
comunicada a este Tribunal em 12/05/2011, na forma do
ofício OF/SEDU/GS/Nº 385 (fl. 01).
Com base no Relatório da Tomada de Contas n.º 04/2011
(fls. 37/54) encaminhado em 11/10/2011 pela SEDU,
elaborou-se a Instrução Técnica Inicial ITI 938/2013 (fls.
77/114, com anexos às fls. 116/131), opinando pela citação dos responsáveis para que apresentassem as alegações de defesa quanto à irregularidade apontada, o que
foi acolhido pelo conselheiro relator, por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM 60/2014, à fl. 133.
Após a citação (Termos de Citação n.º 169/2014,
170/2014, 171/2014, 172/2014, 173/2014, 174/2014,
175/2014, 176/2014, 177/2014, 178/2014, 179/2014,
180/2014, fls. 135/150, 154/156, 165/167), o Sr. Gilson
Costa de Oliveira (CPF 015.356.057-66) trouxe aos autos
documentação (fls. 158/163) em que solicita sua exclusão do presente processo em virtude de se tratar possivelmente de pessoa homônima.
Foram os autos encaminhados à SEGEX para reavaliação da imputação de responsabilidade do Sr. Gilson Costa de Oliveira (CPF 015.356.057-66) em face de suas alegações. A então 1ª Secretaria de Controle Externo emitiu
Manifestação Técnica Preliminar na qual constata equívoco da ITI 938/2013, considera improcedente a referida
imputação de responsabilidade e propõe a citação do Sr.
Gilson Costa de Oliveira de CPF 800.344.117-04, elaborando-se, para tanto, a Instrução Técnica Complementar
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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– ITI 193/2014. No que foi acolhido por este conselheiro
relator, Decisão Preliminar DECM 267/2014. Procedendo
a devida citação (Termo de citação 693/2014, fls. 273).
Os seguintes responsáveis manifestaram nos autos conforme, segue:
João Batista Ribeiro Rodrigues, fls. 169/171 e documentos de fls.172/174;
Jorge Luis Rodrigues Costa, fls. 177/184 e 262/270, documentos de fls. 185/198;
Vicente de Paula Vieira Cunha, fls. 199/206 e 262/270,
documentos de fls. 207/220.
José Carlos Martins Pereira, fls. 221/228 e 262/270, documentos de fls. 229/242.;
Edson Dutra Teixeira, fls. 275/278;
Francisco José da Costa, fls. 280/289, documentos de fls.
290/572;
José Campos Faria, fls. 280/289, documentos de fls.
290/572;
Eleandro Aparicio Costa Brasil, fls. 280/289, documentos
de fls. 290/572;
Gilson Costa de Oliveira, fls. 280/289, documentos de fls.
290/572;
Marcelo Meireles Martinez, fls. 575/582, documento fls.
583.
O Sr. Paulo Luiz Ribeiro e a empresa Construtora Porto
Bello Ltda não se manifestaram nos autos, motivo pelo
qual este Conselheiro Relator declarou a revelia, despacho fls. 590.
Posteriormente, os Srs. Eleandro Aparício Costa Brasil,
Gilson Costa de Oliveira e Francisco José da Costa, reiteraram o pedido de produzir sustentação oral e solicitaram a disponibilização aos seus procuradores da versão
digitalizada dos autos ou retirada dos mesmos para digitalização (fls. 593/595). O que foi deferido, conforme
despacho n.º 03831/2015-3 (fls. 591).
Diário Oficial de Contas

Em razão de a irregularidade versar sobre matéria afeta
à área de engenharia, foram os autos encaminhados ao
Núcleo de Engenharia e Obras deste Tribunal – NEO, que
elaborou a Manifestação Técnica (fls. 603/657).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, onde foi
elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 1258/2017-8.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do Parecer 03681/2017-1.
Após realização de defesa oral, os autos foram encaminhados para a SecexEngenharia onde por meio de manifestação Técnica nº 1302/2017, assim concluiu:
6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Por todo o exposto, encaminham-se os autos ao NEC–Núcleo de Estudos Conclusivos propõe-se:
AFASTAR A IRREGULARIDADE do item 3.1.2 da ITC
1258/2017-8 - Execução parcial do objeto pactuado no
Convênio SEDU n.º 137/96. Considerando as evidencias
comprobatórias de que a obra foi concluída
MANTER A IRREGULARIDADE do Item 3.1.3 da Instrução
Técnica Conclusiva 1258/2017-8 pela Realização de medição e pagamento de quantidades indevidas no valor de
R$ 8.064,61 equivalente a 7.366,57 VRTE ’s sob a responsabilidade dos srs. Eleardo Aparício Costa Brasil e Gilson
Costa de Oliveira, Marcelo Meireles Martinez e Construtora Porto Bello.

3.1 Procedida à análise e acolhidos parcialmente os argumentos tecidos em sede de defesa oral pelos Sr. Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, procurador dos Srs. Francisco José da Costa, Gilson Costa de Oliveira e Eleardo
Aparício Costa Brasil, conforme a Manifestação Técnica 1302/2017 (fls. 1067/1095), conclui-se opinando, diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV, da Res.
TC 261/2013, no sentido de que se promovam mudanças nas conclusões consubstanciadas na ITC 1258/2017,
para que:
3.1.1. Seja mantida as seguintes irregularidades
3.1.1.1 Mudança do local para execução do objeto (Item
2.1.1 da ITI 938/2013)
Base legal: Art. 57, §1º e Art. 116 da Lei n.º 8.666/93;
Termos do Convênio SEDU nº 137/1996.
Responsável: José Campos Faria.(Prefeito do Município
de Divino São Lourenço durante o exercício de 1996)
3.1.1.2 Realização de medição e pagamento de quantidades indevidas (Item 2.2.3 da ITI 938/2013)
Base legal: Art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64 c/c com o art.
67 da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Marcelo Meirelles Martinez (Membro da
Comissão Técnica de Vistoria e Recebimento em Definitivo de obras)
Gilson Costa de Oliveira (Membro da Comissão Técnica
de Vistoria e Recebimento em Definitivo de obras)

AFASTAR A RESPONSABILIDADE do sr. Francisco José da
Costa relativo ao pagamento indevido.

Eleardo Aparício Costa Brasil (Membro da Comissão Técnica de Vistoria e Recebimento em Definitivo de obras)

FASTAR A IRREGULARIDADE do item 3.1.4 da Instrução
Técnica Conclusiva 1258/2017-8- Desvio de finalidade do
Convênio SEDU 137/96, já que a finalidade do convenio
foi atingida.

José Carlos Martins Pereira (Engenheiro do Departamento de Coordenação dos Estabelecimentos Estaduais de
Ensino – DEE/SEDU)

Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudo Técnico,
por meio de Manifestação Técnica nº 1302/2017, assim
se posicionou:
CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
www.tce.es.gov.br

Jorge Luiz Rodrigues Costa (Engenheiro do Departamento de Coordenação dos Estabelecimentos Estaduais de
Ensino – DEE/SEDU)
Paulo Luiz Ribeiro (Engenheiro Civil SEDU/DAM/DEO
Chefe DAM/DEO)
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Vicente de Paulo Vieira da Cunha (Técnico Operacional
– DERTES).
Construtora Porto Bello (Empresa Contratada)
Ressarcimento: 7.366,57 VRTE
3.1.2 Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos Srs. Jorge Luis Rodrigues Costa, José Carlos
Martins Pereira e Vicente de Paula Vieira Cunha, conforme fundamentação constante do item 2.1 “a” da ITC
1258/2017;
3.1.3 Acolher as razões de defesa do Sr. Francisco José
da Costa, ex prefeito de Divino São Lourenço no período
de 1997 a 2000, para que seja excluída a sua responsabilidade relativa a irregularidade mantida no item 3.1.1.2
da presente Manifestação Técnica, conforme análise precedida no item 4.1 da Manifestação Técnica 1302/2017;
3.1.4 Nos termos do art. 84, III, “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do Sr. José Campos
Faria, ex Prefeito no exercício de 1996, em razão do cometimento de infração disposta nos item 3.1.1.1, da presente Manifestação Técnica, aplicando-lhe a multa, com
base no art. 134, LC 621/2012, na medida da sua culpabilidade.
3.1.5 Nos termos do art. 84, III, “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, rejeitar as razões de justificativas
e julgar irregulares as contas do Sr. Marcelo Meirelles
Martinez, membro da comissão técnica de vistoria e recebimento em definitivo de obras do município de Divino São Lourenço, em razão do cometimento de infração
que causou dano injustificado ao erário disposta no item
3.1.1.2 da presente Manifestação Técnica, condenando-o solidariamente com os Srs. Gilson Costa de Oliveira,
membro da comissão técnica de vistoria e recebimento
em definitivo de obras do município de Divino São Lourenço, Eleandro Aparício Costa Brasil, membro da comissão técnica de vistoria e recebimento em definitivo
de obras do município de Divino São Lourenço, e com a
Diário Oficial de Contas

Construtora Porto Bello Ltda, empresa contratada, ao
ressarcimento no valor de 7.366,58 VRTE, aplicando-lhe
a multa, com base no art. 134, LC 621/2012, na medida
da sua culpabilidade.
3.1.6 Nos termos do art. 84, III, “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do Sr. Gilson Costa de
Oliveira, membro da comissão técnica de vistoria e recebimento em definitivo de obras do município de Divino São Lourenço, em razão do cometimento de infração
que causou dano injustificado ao erário disposta no item
3.1.1.2 da presente Manifestação Técnica, seja condenado solidariamente com os Srs. Marcelo Meirelles Martinez, membro da comissão técnica de vistoria e recebimento em definitivo de obras do município de Divino São
Lourenço e Eleandro Aparício Costa Brasil, membro da
comissão técnica de vistoria e recebimento em definitivo de obras do município de Divino São Lourenço, e com
a Construtora Porto Bello Ltda, empresa contratada, ao
ressarcimento no valor de 7.366,58 VRTE, aplicando-lhe
a multa, com base no art. 134, LC 621/2012, na medida
da sua culpabilidade.
3.1.7 Nos termos do art. 84, III, “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, Rejeitar as razões de justificativas
e julgar irregulares as contas do Sr. Eleandro Aparício
Costa Brasil, membro da comissão técnica de vistoria e
recebimento em definitivo de obras do município de Divino São Lourenço, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposta no
item 3.1.1.2 da presente Manifestação Técnica, seja condenado solidariamente com os Srs. Marcelo Meirelles
Martinez, membro da comissão técnica de vistoria e recebimento em definitivo de obras do município de Divino São Lourenço, Gilson Costa de Oliveira, membro da
comissão técnica de vistoria e recebimento em definitivo de obras do município de Divino São Lourenço, e com
a Construtora Porto Bello Ltda, empresa contratada, ao
ressarcimento no valor de 7.366,58 VRTE, aplicando-lhe
www.tce.es.gov.br

a multa, com base no art. 134, LC 621/2012, na medida
da sua culpabilidade.
3.1.8 Rejeitar as razões de justificativas da Construtora Porto Bello Ltda, empresa contratada, e em razão do
cometimento de infração que causou dano injustificado
ao erário disposta no item 3.1.1.2 da presente ITC, seja
condenada solidariamente com os Srs. Marcelo Meirelles Martinez, membro da comissão técnica de vistoria e
recebimento em definitivo de obras do município de Divino São Lourenço, Gilson Costa de Oliveira, membro da
comissão técnica de vistoria e recebimento em definitivo
de obras do município de Divino São Lourenço, Eleandro
Aparício Costa Brasil, membro da comissão técnica de
vistoria e recebimento em definitivo de obras do município de Divino São Lourenço, ao ressarcimento no valor
de 7.366,58 VRTE, aplicando-lhe a multa, com base no
art. 134, LC 621/2012, na medida da sua culpabilidade.
3.1.9 Nos termos do art. 84, III, “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, Rejeitar as razões de justificativas
e julgar irregulares as contas do Sr. José Carlos Martins
Pereira, Engenheiro do Departamento de Coordenação
dos Estabelecimentos Estaduais de Ensino – DEE/SEDU,
em razão do cometimento de infração que causou dano
injustificado ao erário disposta no item 3.1.1.2 da presente Manifestação Técnica, seja aplicando-lhe a multa,
com base no art. 135, II LC 621/2012, na medida da sua
culpabilidade.
3.1.10 Nos termos do art. 84, III, “c”, “d” e “e” da Lei
Complementar 621/2012, Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do Sr. Jorge Luiz Rodrigues Costa, Engenheiro do Departamento de Coordenação dos Estabelecimentos Estaduais de Ensino – DEE/
SEDU, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposta no item 3.1.1.2
da presente Manifestação Técnica, seja aplicando-lhe a
multa, com base no art. 135, II LC 621/2012, na medida
da sua culpabilidade.
3.1.11 Nos termos do art. 84, III, “c”, “d” e “e” da Lei ComQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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plementar 621/2012, Rejeitar as razões de justificativas
e julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Luiz Ribeiro,
Engenheiro Civil SEDU/DAM/DEO chefe DAM/DEO, em
razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposta no item 3.1.1.2 da presente
Manifestação Técnica, seja aplicando-lhe a multa, com
base no art. 135, II, LC 621/2012, na medida da sua culpabilidade.
3.1.12 Nos termos do art. 84, III, “c”, “d” e “e” da Lei
Complementar 621/2012, Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do Sr. Vicente de
Paulo Vieira da Cunha, Tecnico Operacional – DERTES,
em razão do cometimento de infração que causou dano
injustificado ao erário disposta no item 3.1.1.2 da presente Manifestação Técnica, seja aplicando-lhe a multa,
com base no art. 135, II LC 621/2012, na medida da sua
culpabilidade.
Nos termos regimentais o Ministério Público de Contas
por meio de Parecer nº 6031/2017, ratifica a manifestação de fls. 686/689, com ressalva quanto às infrações
afastadas pela unidade técnica do Tribunal.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
Quanto ao mérito passo a manifestar acerca das irregularidades que permanecem pela unidade técnica e corpo ministerial, acompanhando, desde já, a manifestação
quanto ao afastamento das demais irregularidades, pelos mesmos fundamentos elencados na Manifestação
Técnica nº 1302/2017 ITC nº 1756/2017:
II.1 - PRELIMINARMENTE:
II.1.1. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENGENHEIROS:
Arguiram Ilegitimidade Passiva os senhores Jorge Luis
Rodrigues Costa, José Carlos Martins Pereira e Vicente
de Paula Vieira Cunha, argumentando, em síntese que,
exerciam o cargo técnico de engenheiro junto a SEDU
dando apoio no que tange ao percentual da obra executada em função dos recursos liberados conveniados.
Afirmam que tomaram por base apenas os itens com
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seus respectivos valores da planilha original do convênio, pois não tinham como considerar itens de serviços
que não constavam da planilha original, vez eu, além
de não terem sido autorizados previamente pela SEDU,
também não tinham como balizar os valores tratando de
item novo não havendo orçamento endossado por nenhum técnico do Estado e, no caso específico.
Por fim concluem que só participavam no processo com
o único intuito para averiguar se o estágio em que a obra
se encontrava teria serviços suficientes e de qualidade
relativos aos recursos financeiros repassados.
Pois bem, a conduta imputada aos senhores Jorge Luis
Rodrigues Costa, José Carlos Martins Pereira e Vicente de Paula Vieira Cunha apontada no item 2.2.3 da ITI
938/2013 diz respeito ao ateste que os serviços foram
executados em conformidade aos termos do Convênio
nº 137/96.
A Lei 4320/64 determina que o pagamento da despesa
pública passe pelo crivo da liquidação. É nesse segundo
estágio da execução da despesa que será cobrada a prestação do serviço ou a entrega dos bens, ou ainda, a realização da obra ou serviço, evitando, dessa forma, o pagamento sem o implemento da condição
Nesse sentido, temos que a liquidação é a verificação do
implemento de condição, ou seja, é a comprovação de
que o credor cumpriu todas as obrigações constantes do
empenho.
Entende-se como “Atesto” a conformidade do que foi
executado com o objeto contratado pela Administração,
envolvendo, em regra, o conhecimento técnico de quem
verificará se a execução obedece às especificações, ao
projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações
previstas no contrato.
Compulsando os autos, verifico às fls. 27/36 do processo
Administrativo 10541632 que consta na Clausula Segunda, inciso II do Convênio nº 137/96, cujo objeto era estabelecer Termos de Compromissos entre as partes para a
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Construção da EPG “Divino São Lourenço”, que:
II – A Prefeitura obriga-se a:
e) Submeter previamente à aprovação da SEDU, os projetos executivos e as especificações das obras e/ou serviços conveniados, bem como a as alterações que se fizerem necessárias à execução do objeto do Plano de Aplicação, para as retificações devidas;
...
Manter um Engenheiro ou um Arquiteto como responsável pela execução das obras e/ou serviços, caso a construção venha a ser realizada por administração direta.
Quanto as obras e/ou serviços forem realizados por firma construtora, a PREFEITURA deverá possuir um dos
profissionais referidos, atuando como Responsável Técnico pela fiscalização.
Prevê ainda a Cláusula Quarta do citado convênio que:
Os recursos serão liberados em intervalos mínimo de 30
(trinta) dias, de acordo com as disponibilidades financeiras da SEDU e em obediência ao cronograma de desembolso previamente estabelecido, condicionando-se as referidas liberações ao cumprimento, por parte da PREFEITURA, das obrigações relativas à prestação de contas da
parcela anterior que deverá ser elabora e atestada pelo contador da Prefeitura e pelo Engenheiro responsável
técnico pela execução e/ou fiscalização da obra”.
Como bem sopesado pela unidade técnica, os responsáveis realizaram a vistoria na obra, conforme segue:
José Carlos Martins Pereira - realizou a vistoria da
obra correspondente a primeira parcela, conforme fls.
116-verso e 117.
Jorge Luiz Rodrigues Costa – realizou a vistoria da obra
correspondente a segunda parcela, conforme fls. 60 e
62.
Vicente de Paulo Vieira da Cunha – realizou a vistoria da
obra correspondente à quinta parcela e assina o termo
de recebimento parcial da obra, conforme fls. 757 e 758.
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Nesse contexto, houve por parte dos mesmos o acompanhamento do convênio em execução certificando que
os serviços estavam sendo executados em conformidade
com o termo firmado emitindo posicionamento favorável a liberação das parcelas do convênio.
Feitas estas constatações, acolhendo manifestação técnica e ministerial não acolho a alegação de ilegitimidade passiva.
II.2 – MÉRITO:
II.2.1 Mudança do local para execução do objeto (Item
2.1.1 da ITI 938/2013): Responsável – José Campos Faria
– Prefeito Municipal.
A unidade técnica analisando os Termos do Convênio SEDU nº 137/1996, observou que houve mudança da localização da construção da escola – objeto do convênio –
sem justificativa relevante para o fato ocasionando a necessidade de realização de serviço de “bate-estaca” no
valor de R$ 33.864,12, não estando previsto incialmente na Planilha de execução, contrariando a lei 8.666/93
e os Termos do Convênio, sugerindo a devolução do valor ao erário.
Informa a equipe de auditoria que, a conclusão da Tomada de Contas pela SEDU, constante do Relatório de Tomada de Contas nº 04/2011 de fls. 75/89 dos autos do
processo original nº 53351436/11, relevou esta irregularidade em razão de que o Sr. José Carlos Martins Pereira – Engenheiro da SEDU, esclareceu que o Município fez
uma mudança do local da obra para área maior, localizada próxima a um rio, que devido à natureza do terreno
precisou de fundações mais profundas, em função da resistência do solo.
Lado outro, os técnicos deste sodalício diverge do entendimento da conclusão da TCE da SEDU em razão de que,
durante a execução dos serviços foram detectados vícios
e falhas de construção decorrentes da má concepção dos
projetos, entendendo, assim, que não houve falha no
projeto inicial e sim as falhas ocorreram em decorrência
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da mudança de local que fez com que deixasse de existir projeto básico concebido para as novas circunstâncias.
Em defesa, esclarece o responsável que a mudança do local da obra, foi cerca de 15 metros do local original para o
atual, foi devidamente comunicada a SEDU, ressaltando
que, o local anteriormente designado era irregular (triangular) e tinha passagem de uma rede pluvial no local, que
poderia, em uma eventualidade, como o peso da obra,
causar maiores transtornos e prejuízos ao erário , em caso de rompimento da adutora.
Esclarece que não houve dano ao erário em razão de que
para a execução do convênio foi estimado o valor de R$
319.396,24 (Trezentos e dezenove mil , trezentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), e o valor solicitado pelo Município foi de R$ 307.982,54 ( trezentos e
sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e
quatro centavos) , havendo, portanto, uma economia de
R$ 11.413,70. ( onze mil, quatrocentos e treze reais e setenta centavos)
Consta no documento de fl. 217 do processo administrativo nº 10541632, justificativa da necessidade de mudança de local em razão da área ser maior, oferecendo a possibilidade de novas ampliações futuras e melhor atendimento à população.
Analisando os autos, observo que a mudança do local
para a execução do objeto foi em decorrência de evitar
maiores prejuízos em decorrência das condições do terreno. Visualizo, ainda, que conforme relato nos autos, somente houve a necessidade de utilizar o bate-estaca não
alterando o projeto original, sendo que a conclusão da
não execução da obra foi no percentual de 2,68% decorrente de ausência de revestimento, piso e rodapé, cobertura e pintura, conforme se verifica às fls. 758/759 dos
autos do processo original nº 10541632.
Vejo à fl. 46 dos autos do processo original nº 10541632,
que o responsável encaminhou Ofício à SEDU comunicando a alteração do local, havendo, prosseguimento do
Convênio sem qualquer manifestação contrária da SEDU.
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Diante destes elementos, penso que a razão da alteração
do local restou devidamente justificado, o que por si só,
já afasta a irregularidade e em relação ao ressarcimento
há de acrescentar que, por via de consequência entendo
por afastar, ressaltando, contudo, que os serviços de bate-estaca foram realizados não se justificando sua devolução em decorrência da vedação de enriquecimento ilícito por parte da Administração.
II.2.2 Execução parcial do objeto pactuado no Convênio
SEDU nº 137/1996 (Item 2.2.2 da ITI 938/2013): Responsáveis – José Campos Faria – Prefeito Municipal e Francisco José da Costa.
Em Instrução Técnica Inicial, os técnicos deste Tribunal relatam que o Município deverá devolver o saldo dos recursos recebidos e não aplicados devidamente corrigidos, isto é, será necessário quantificar o percentual executado
e as metas que não foram realizadas, aplicando-se o percentual não executado ou que não alcançado sobre o valor repassado pelo concedente para o cálculo do débito,
devendo ser levado em consideração o valor total conveniado de R$ 312.952,49 ( trezentos e doze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos ).
Sugerindo assim a citação para apresentar justificativas
ou a devolução do valor total da obra sendo R$122.086,63
(cento e vinte e dois mil, oitenta e seis reais e sessenta e
três centavos) de responsabilidade do Sr. José Campos
Faria e R$ 190.865,86 (cento e noventa mil, oitocentos
e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) ao Sr.
Francisco José da Costa.
No campo das obras públicas, não é raro ouvirmos notícias acerca de ineficiência da atuação do Estado como
reflexo maior o atraso na conclusão de obras e, em última análise, a disseminação de empreendimentos inacabados por todo o território nacional.
De início, resta a sensação à população de clara espécie
de desperdício de recursos públicos, os quais poderiam
ser aplicados em áreas mais caras à melhoria de vida da
população.
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Lado outro, a ser imputada responsabilização em decorrência de obras inacabadas ou que não foram adequadamente utilizadas, tornando-se, como se chamam de “elefante branco”, entendo que devam ser respeitados critérios objetivos para o fim de aplicar corretamente o entendimento jurídico acerca dos fatos.

O prazo de vigência do Convênio nº 137/1996 expirou
em 31/12/1999;

Neste caso concreto, consoante se depreende dos autos, especificamente no processo administrativo nº
10541632, no exercício de 1996, o Município de Divino São Lourenço buscando a expansão e melhoria da rede escolar de ensino fundamental objetivou a construção de uma escola com 10 salas de aula, biblioteca, sala de vídeo, secretaria, sala de professor, diretoria, cozinha, depósito e banheiros numa previsão de custo de R$
307.982,54 (Trezentos e sete mil, novecentos e oitenta
e dois reais e cinquenta e quatro centavos), com previsão de execução da obra de julho a setembro, no intuito
de beneficiar 900 alunos, dando origem ao Convênio nº
137/96 firmado com a SEDU.

Ausência de qualquer manifestação de autoridades estaduais a respeito da conveniência e/ou oportunidade em
adotar as alterações do projeto original da construção a
escola;

Posteriormente, o convênio original sofreu várias paralisações, tais como, aguardando repasse de recurso, paralisação por completo sendo o contrato firmado com
a construtora denunciado em dezembro/97 (fl.145) e
prorrogações até 31/12/1999.
No ano de 2001, em decorrência do Decreto 441-R de
16/12/2000 que prorrogou automaticamente por mais
doze meses os prazos de vigência dos Convênios de
obras, o processo foi encaminhado a Procuradoria Geral
do Estado para manifestação quanto ao 8º Termo de Aditivo do Convênio, consoante se vê à fl. 726 do processo
administrativo 10541632.
Às fls. 742/745 consta manifestação da PGE datada de
setembro de 2001, recomendando a remessa dos autos
à Auditoria Geral do Estado e a este Tribunal de Contas
em razão das seguintes inconsistências:
Ausência de assinatura do Procurador Geral para celebração dos aditivos posteriores;
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Não consta assinatura do terceiro termo de aditivo;
O Decreto 441-R publicado em 07/12/2000 estende seus
efeitos exclusivamente aos convênios de obras relativos
ao exercício de 2000;

Ausência de manifestação sobre o andamento das obras,
não se podendo afirmar que a obra realizada é de fato a
que consta do convênio;
Indicações de irregularidades na prestação de contas.
Após trâmites internos, os autos foram encaminhados
em 18 de março de 2002 para o DERT para promover vistoria da obra a título de prestação de contas da 5ª parcela (fl.757v).
Conforme consta às fls. 757/764, O DERT promoveu o
a vistoria da obra em 15 de outubro de 2004, fazendo
constar que a obra estava paralisada e, em razão da péssima qualidade da estrutura metálica executada, não foi
considerado como realizados os serviços de revestimento, piso e rodapé, cobertura e pintura totalizando em R$
8.064,61, acrescentando que com o passar do tempo os
serviços executados vem deteriorando-se, fazendo constar observação no sentido de que a qualidade dos serviços da obra em geral é regular.
O DERT firmou termo de recebimento parcial da obra,
informando que a mesma foi vistoriada e ficou constatado que os serviços foram realizados com fiel cumprimento dos projetos e suas alterações, planilhas orçamentárias e especificações pela empresa contratada pelo município, entretanto os serviços executados não estão de
acordo com o físico executado em 2,62% totalizando em
R$ 8.064,61 (oito mil sessenta e quatro reais e sessenta
e um centavos).
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Fez ressaltar no Relatório de Vistoria de obras que com
o passar do tempo os serviços executados vem deteriorando-se.
Pois bem, constatados estes fatos, para se imputar o ressarcimento temos que constar o real dano causado, no
caso presente a irregularidade tratou de execução parcial do contrato o que restou consignado que, em razão
da péssima qualidade dos serviços, não foram considerados alguns como não realizados no percentual de 2,62%
da obra, o que por si só, entendo que a imputação de
100% do valor total da obra é demasiadamente desproporcional.
Como de conhecimento de Vossas Execelências, o ressarcimento de prejuízos ao erário tem uma função compensatória, visando a reparar prejuízos causados ao patrimônio público por atos ilícitos, sejam eles crimes, infrações disciplinares, atos de improbidade ou meros atos
de gestão ilícita de dinheiro público, para tanto, se faz
necessária à quantificação do dano e a determinação
dos responsáveis pelo ressarcimento ao erário.
No caso presente a quantificação do dano ficou supostamente demonstrada em R$ 8.064,01, correspondente
a 2,62% da obra, referente à informação de que a execução dos serviços de estrutura metálica executada não
foi satisfatória, não sendo considerado como realizados
os serviços de revestimento, piso e rodapé, cobertura e
pintura.
Noutro giro, observo nos autos do processo original
10541632 os seguintes documentos:
Fl. 528, planilha de medição dos serviços acima mencionados assinado pelo Engenheiro Marcelo Meireles Martinez, datado de 27/04/2000 – referente à 6ª medição;
Fl. 581/585 orçamento da sociedade empresária Construtora Porto Bello Ltda , responsável pela execução dos
serviços;
Fl. 588 – Relatório de Vistoria de Obras assinado pelo Senhor Paulo Luiz Ribeiro, apontando como “regular” a esQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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trutura em concreto armado e “bom” os serviços referente à parede e revestimentos de parede.
Feitas estas constatações, entendo que, no caso concreto, não restou demonstrada a culpabilidade dos senhores José Campos Faria e Francisco José da Costa, na possível inexecução de alguns serviços devido à suposta péssima qualidade, o que impõe afastar a responsabilidade
dos mesmos.
Nesse sentido, por entender não ser passível de devolução o valor total da obra em razão de que a mesma foi
devidamente concluída no percentual de 97,38% e, verificando a ausência de conduta imputada aos Senhores
José Campos Faria e Francisco José da Costa em relação a
possível inexecução dos serviços no percentual de 2,62%
da obra, forçoso reconhecer a ausência de responsabilização quanto a este item.
II.2.3. Realização de medição e pagamento de quantidade indevidas (item 2.2.3 da ITI 938/2013): Responsáveis: Francisco José da Costa; Marcelo Meirelles Martinez, Gilson Costa de Oliveira e Eleardo Aparício Costa
Brasil; José Carlos Martins Pereira, Jorge Luiz Rodrigues
Costa, Paulo Luiz Ribeiro e Vicente de Paulo Vieira da
Cunha, João batista Ribeiro Rodrigues, Construtora Porto Belo e Gilson Costa de Oliveira.
Os técnicos deste sodalício trouxeram como a irregularidade a constatação do Relatório de Vistoria de Obras elaborado pelo DERTES, de 15/10/2004 (fls.745), relatando
que a 97,38% dos serviços foram executados, sendo que
a qualidade dos serviços executados pode ser considerada em geral como regular, destacado que os serviços alvenaria de bloco de concreto, reboco e cerâmica de boa
qualidade e o de cobertura metálica de péssima qualidade, podendo ser considerado como não realizado.
Trouxe vários argumentos acerca de deterioração da
obra em razão de star a mesma paralisada, ocorrendo
uma depreciação natural em decorrência da ação do
tempo e ainda a ação de depredação do homem sobre
os serviços executados.
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Por fim, em razão da constatação pelo DERTES da ausência de conclusão da obra no percentual de 2,62% por
considerar os serviços executados de péssima qualidade, apontam a responsabilização com devolução ao erário do valor equivalente a 7.366,57 VRTE.
Pois bem, embora nesta irregularidade discorra acerca da paralização da obra gerando depreciação, verifico que a mesma tratou de imputar responsabilização
aos senhores Francisco José da Costa, Marcelo Meirelles Martinez, Gilson Costa de Oliveira e Eleardo Aparício
Costa Brasil; José Carlos Martins Pereira, Jorge Luiz Rodrigues Costa, Paulo Luiz Ribeiro e Vicente de Paulo Vieira da Cunha Construtora Porto Belo e Gilson da Costa Oliveira, decorrente de suposto pagamento indevido em relação à suposta execução de alguns serviços considerado
como de péssima qualidade.
Em relação ao Senhor José Francisco da Costa já tratei
acerca do tema no item anterior, onde não foi visualizado o nexo de conduta por ele praticado que imputasse
em responsabilização, em razão de que o simples fato de
autorizar serviços com os devidos relatórios de vistorias
sem menção de qualquer ressalva, afasta a responsabilização sob pena, inclusive, de imputar responsabilidade objetiva, tema já tão debatido nesta corte de contas.
Lado outro, vejo que a imputação de responsabilização
dos demais responsáveis não trouxe nenhuma relação
com os supostos serviços executados de má qualidade,
explico, consoante se verifica da Instrução Técnica foram
chamado aos autos todos aqueles profissionais que atestaram TODA a obra, independente dos serviços considerados como de má qualidade.
Não obstante, ressalto que observei à fl. 588 – Relatório
de Vistoria de Obras assinado pelo Senhor Paulo Luiz Ribeiro, apontando como “regular” a estrutura em concreto armado e “bom” os serviços referente à parede e revestimentos de parede.
Também observei que, o Sr. Vicente de Paulo Vieira da
Cunha foi chamado aos autos por técnico operacional do
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DERTES, apontando como o nexo de causalidade atestar
que os serviços realizados pela convenente estavam de
acordo com as medições efetuadas, possibilitando o pagamento de quantitativos superiores aos efetivamente
executados e se serviços efetuados com má qualidade,
quando deveria ter glosado os serviços não realizados.
Contudo, vejo que o mesmo foi quem firmou o Relatório
de Vistoria de Obras constatando a suposta execução de
serviços com péssima qualidade, que serviu de base para apontar a presente irregularidade, consoante se vê à
fl. 757 dos autos originais 10541632.
Independente destas constatações, o que entendo ocorrer falhas na imputação e responsabilização, compulsando os autos do processo original 10541632, às fls.
757/764, não visualizei relatório apontando critérios objetivos para que o Sr. Vicente da Cunha – Técnico Operacional do DERTES concluísse pela péssima qualidade dos
serviços de Revestimento, Piso e Rodapé, cobertura metálica e revestimento, numa vistoria realizada em 2004
quando a mesma foi iniciada em 1996, o que por si só,
vejo prejuízos em sua realização.
Não foi colacionado qualquer laudo informando a qualidade do material e o que, de fato, levou ao técnico imputar a péssima qualidade da estrutura metálica. Conforme
se verifica de artigo publicado pela Associação Brasileira
de Construção Metálica - Falhas e Patologias nas Estruturas Metálicas – elaborado pelos senhores Tânia Cristina Machado Dal’Bó e Artur Lenz Sartorti, as patologias
das estruturas podem ser divididas em três categorias:
Adquiridas: procedentes de atuação externa;
Transmitidas: Hábitos ou desconhecimento técnico do
pessoal de fabricação ou montagem da estrutura;
Atávicas: Resultantes de má concepção de projeto.
Apontam como exemplos dessas falhas, os problemas no
de ajuste de furação; erro na montagem da estrutura; erro de projeto; utilização de materiais inadequados; corrosão localizada: causada por deficiência de drenagem
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ção da escola o que de fato ocorreu. Quanto ao suposta utilização da obra em outra modalidade, verifico que
consta, tão somente, o documento de fl. 36 dos presentes autos, onde o então Secretário de Estado da Educação solicita manifestação desta Corte de Contas quanto à
possibilidade de utilização diversa do referido imóvel ao
Município de Divino São Lourenço, não havendo que se
falar em desvio de finalidade.

das águas pluviais e deficiências de detalhes construtivos, permitindo o acúmulo de umidade e de agentes
agressivos; corrosão generalizada: causada pela ausência de proteção contra o processo de corrosão; deformações excessivas: causadas por sobrecargas ou efeitos térmicos não previstos no projeto original, ou ainda, deficiências na disposição de travejamentos; flambagem local
ou global: causadas pelo uso de modelos estruturais incorretos para verificação da estabilidade, ou deficiências
no enrijecimento local de chapas, ou efeitos de imperfeições geométricas não consideradas no projeto e cálculo,
dentre outros.

Conclui na Instrução Técnica Inicial que o Sr. Edson Dutra Teixeira, se omitiu de praticar medidas de gestão que
evitasse a degradação do objeto do Convênio considerando um ato ilegal e antieconômico que resultou em
dano ao erário, sugerindo a devolução do valor total da
obra.

Nesse entendimento, penso que diante da ausência de
informações acerca da “péssima qualidade da estrutura
metálica” aliado ao tempo em que a obra se iniciou e a
data da vistoria, podendo, ao meu sentir, não ter havido
uma manutenção adequada em razão das várias paralizações da obra já apontadas nestes autos, entendo por
prejudicada a imputação de ressarcimento.

“Conforme analisado no item 2.1.3, a mudança do local
para execução e a realização dos serviços dela decorrentes foi realizada sem prévia autorização da Concedente.
A alteração unilateral no objeto, conforme análise desta
manifestação, da ITI 938/2013 e do Relatório de Tomada
de Contas, concorreu para a execução parcial do objeto
e sua consequente imprestabilidade à finalidade definida na Cláusula Primeira do Convênio. Como demonstrado no item 2.2, a necessidade de ressarcimento integral
nos casos como o em tela é suportada por vasta jurisprudência do TCU.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Portanto, entende-se que há relação de complementação entre os itens 2.2.2 e 2.2.4 da ITI 938/2013.

1.2. ACOLHER as razões de justificativa do senhor José
Campos Faria – em relação ao item 2.1.1 da ITI 938/2013
- Mudança do local para execução do objeto;

Rememoro Vossas Excelências que esta Casa de Contas
já pacificou o entendimento de que não se pode imputar ressarcimento quando o dano for presumido conforme se extrai dos Acórdãos proferidos nos autos dos processos TC 4014/2009, TC 7042/2009, TC 5838/2009, TC
4076/2009, TC 4833/2005, entre outros.
Diante do exposto, em razão de entender que o dano
apontado nestes autos é presumido, forçoso afastar a irregularidade e o consequente ressarcimento.
II.2.4 Desvio de finalidade (item 2.2.4 da ITI 938/2013):
Responsáveis: José Campos Faria, Francisco José da Costa e Edson Dutra Teixeira.
Em resumo entende a equipe de auditoria que houve
desvio de finalidade da obra referente à construção da
Escola EPG Divino São Lourenço, em razão de que, por
encontrar o prédio abandonado, foi solicitado no exercício de 2009 pelo então Prefeito Municipal a utilização
das instalações do prédio para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Diário Oficial de Contas

Em Manifestação conclusiva a Secex Engenharia entendeu que o desvio de finalidade decorria da alteração unilateral do objeto em razão da mudança do local de execução do objeto, concluindo qu este item complementava os itens 2.2.2 e 22.4 da ITI nº 938/2013, conforme me
permito a transcrever:

O desvio de finalidade ocorre quando os recursos são
aplicados em finalidade diversa da pactuada no termo
de convênio, o que é rechaçado pelo ordenamento jurídico brasileiro. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, veda expressamente a aplicação de recursos transferidos em finalidade
diversa da estabelecida no termo de convênio, pois a utilização de recursos repassados em finalidade diversa da
pactuada, contraria um dos aspectos fundamentais dos
convênios, que é o interesse comum dos partícipes no
atendimento de uma necessidade específica da comunidade, definida como prioritária.
No caso concreto, a finalidade do convênio é a construwww.tce.es.gov.br

Ante o exposto, divergindo parcialmente do entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que o
Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que
submeto à consideração.
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos Srs. Jorge Luis Rodrigues Costa, José Carlos Martins Pereira e Vicente de Paula Vieira Cunha;

1.3. ACOLHER as razões de justificativa dos senhores José Campos Faria e Francisco José da Costa – em relação
ao item 2.1.2 da ITI 938/2013 - Execução parcial do objeto pactuado no Convênio SEDU nº 137/1996;
1.4. ACOLHER as razões de justificativa dos senhores
Francisco José da Costa; Marcelo Meirelles Martinez, Gilson Costa de Oliveira, Eleardo Aparício Costa Brasil, José
Carlos Martins Pereira, Jorge Luiz Rodrigues Costa, Paulo
Luiz Ribeiro, Vicente de Paulo Vieira da Cunha, João batista Ribeiro Rodrigues, e Gilson Costa de Oliveira, em relação ao item 2.1.3 da ITI 938/2013 - Realização de medição e pagamento de quantidades indevidas;
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1.5. ACOLHER as razões de justificativa dos senhores José Campos Faria, Francisco José da Costa e Edson Dutra
Teixeira em relação ao item 2.2.4 da ITI 938/2013 - Desvio de finalidade
1.6. AFASTAR A responsabilização da Construtora Porto
Belo em razão de dano presumido referente ao item ao
item 2.1.3 da ITI 938/2013 - Realização de medição e pagamento de quantidade indevidas;
1.7. JULGAR REGULARES COM RESSALVAS nos moldes
do artigo 84, II da LC 621/2012 as contas ora analisadas
dando quitação aos responsáveis na forma do artigo 86
do mesmo diploma legal;
1.8. REMETER os presentes autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, nos termos do art.
62, parágrafo único da LC 621/2012;
1.9. DAR ciência aos interessados;
ARQUIVAR após trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido o conselheiro
em subsituição João Luiz Cotta Lovatti que acolheu a manifestação técnica TC-1364/17 e parecer do Ministério
Público Especial de Contas TC-6031/17, com multa de R$
3.000,00 para Gilson Costa de Oliveira e R$ 5.000,00 para os demais, e ressarcimento.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Relator)
e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (Em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
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Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 25/04/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-035/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Processo: 01504/2012-4

Classificação: Tomada de Contas Especial
UG: PMRB - Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Responsável: Felismino Ardizzon
Procurador: Ricardo Claudino Pessanha (OAB: 10406-ES,
OAB: 181289-RJ)
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – REGULAR – DEERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I. RELATÓRIO
Trata os presentes autos do TC N° 1504/2012 - Tomada de Contas Especial, procedida pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE BANANAL em razão da Decisão TC n°
0691/2012, que em sua 11ª sessão ordinária, determinou ao Prefeito Municipal de Rio Bananal, Sr. FELISMINO
ARDIZZON, a instauração de Tomada de Contas Especial
pelo prazo de 90 (noventa) dias a fim de apurar os fatos
relativos ao item 2.4 – Ausência de comprovação de liquidação de despesa.
A decisão para instauração de Tomada de Contas Especial foi cumprida por meio do Termo de Notificação
n° 0228/2012 (fls. 03) e visa a apuração dos fatos narrados no Relatório de Auditoria do exercício de 2007 –
TC 4564/2008, ante a ausência de comprovação de liquidação de despesa passível de devolução de 29.308,77
www.tce.es.gov.br

VRTE’s, em face do contrato 061/2007 que tem por objeto a prestação de Serviços Técnicos de Consultoria e
Assessoria Administrativa, Fiscal e Contábil, oriundo
do Convite n° 06/2007, firmado com a empresa Fokus
Pesquisa e Serviços Ltda.
Além daquela determinação o decisório apenou o gestor
com a aplicação de multa de 500 VRTE’s, sendo recolhido
a importância de R$ 1.129,45 no dia 14/03/2012, conforme DUA 1271858956 (fls. 24).
A municipalidade veio editar a Portaria 293/2012 de
02/04/2012 (fls. 33) onde designado comissão objetivando apurar os fatos narrados no item 2.4 da Instrução
Conclusiva n° 6227/2009, do processo TC n° 4564/2008,
sendo encaminhando o Relatório Conclusivo datado de
23/05/2012 a este Tribunal (fls. 56 a 58), assim dispondo:
“ VI – DO PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
Após análise profunda do processo administrativo
5510/2006, onde constatamos existir no mesmo robusta documentação que comprova a liquidação regular da
despesa, seja por meio do Ateste do Secretário de Administração e principalmente pelos relatorios de atividades elaborados pela empresa contratada que se encontram anexo ao referido processo, inclusive com
menção do número da nota fiscal respectiva ao mês executado, e também o colhimento de provas testemunhal, tudo constante dos autos desta TCE, na opinião desta Comissão de Tomada de Contas Especial, verificamos
que o mesmo está devidamente liquidado e atendendo
ao disposto no art. 63 da Lei Federal 4.320/64, nâo sendo, portanto, constatado nenhuma irregularidade que
justifique restituição no valor de 29.308,77 VRTE.
Assim, no tocante ao Processo TC 4564/2008, item 2.4,
que relatava ausência de comprovação de liquidação de
despesa, do processo acima citado, vemos que o mesmo
não condiz com os documentos analisados”.
VII - CONCLUSÃO
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Diante do exposto e com base nos documentos anteriormente citados, constantes deste processo, entende esta
Comissão de Tomada de Contas Especial que o referido
processo não apresenta quaisquer irregularidades passíveis de devolução de recurso.”
A unidade técnica por meio da MANIFESTAÇÃO TÉCNICA
PRELIMINAR 6ª CT MTP 128/2012 (fls. 100/111), vem
apontar irregularidade relativas ao prazo de abertura e
de comunicação a esse Tribunal acerca de sua instauração, bem como da instrução do processo de Tomada
de Contas Especial.
Por fim, faz aquela instrução uma retrospectiva dos autos TC 4564/2008 acerca do Relatório de Auditoria, a defesa do Ordenador, a Instrução Técnica Conclusiva, a determinação de instauração de Tomada de Contas Especial pelo município, vindo culminar por relatar a inconsistência do Relatório Conclusivo da Tomada de Contas
uma vez que os documentos juntados de fls. 62 a 97 é a
mesma que se encontra no processo TC n° 4564/2008,
“acrescida de ‘ declarações’ de liquidação das despesas
(fls. 62 a 70)”, concluindo pela manutenção da irregularidade constante do item 5.2.1.4 do Relatório de Auditoria
TC n° 12/2009 (processo TC n° 4564/2008), nos termos
da Instrução Técnica Conclusiva de n° 6227/2009.
Às fls. 115/121, por meio do MMPC 3152/2013 vem
o Ministério Público Especial de Contas anuir todas as
questões apontadas nas manifestações técnicas constantes nos autos, pugnando pela manutenção da irregularidade constante no item 5.2.1.4 do Relatório de Auditoria TC n° 12/2009, concluindo pela irregularidade da
Tomada de Contas Especial, com condenação as ressarcimento ao erário de quantia paga cuja liquidação restou não comprovada, no montante de R$ 51.390,00 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa reais), correspondente a 29.308,77 VRTE’s, acrescidos de juros, com aplicação de multa pecuniária e inabilitação para o exercício
de cargo em comissão ou função de confiança, pelo prazo de 05 (cinco) anos.
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Recebido os autos neste gabinete em 07/11/2013 foi
elaborado o voto preliminar de fls. 127/132, dando pela
notificação do Sr. Felismino Ardizzon para liquidação do
débito no prazo de 30 (trinta) dias, visando saneamento do processo, ensejando o julgamento das contas regulares com ressalva, expedindo-se quitação, vindo ser
proferida a DECISÃO 1663/2017 (fls. 133/139), sendo a
mesma disponibilizada/publicada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal nos dias 7 e 8/06/2017.
Às fls. 143/144 juntado procuração habilitando advogado nos autos e às fls. 146 alegado pelo gestor que irá “...
deixar decorrer o prazo para pagamento para após, em
momento adequado, apresentar razões de inconformismo e aguardar o julgamento em definitivo do mérito da
questão.”
Após veio esta relatoria proferir o voto de fls. 150/155,
submetendo ao Plenário reconhecer, de ofício, a nulidade da Decisão 1663/2017 em face do artigo 327, §6º
da Resolução nº 261/2013, em razão da não observância do pedido de sustentação oral datado de 15/06/2012
requerido pelo gestor (fls. 31/32), fato concretizado na
28ª sessão ordinária realizada no dia 16/08/2017 pela
Segunda Câmara deste Tribunal de Contas, por meio da
Decisão 3144/2017 (fls. 156/162), com expedição dos
Termos de Notificação nºs 1996 e 1997/2017 e ciência
do Ministério Público Especial de Contas de fls. 168.
Certificado às fls. 171 a inclusão dos autos em pauta da
33ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara a ser realizada em
27/09/2017, com juntada de notas taquigráficas da sustentação oral realizada pelo Dr. Ricardo Claudino Peçanha de fls. 172/175 e memoriais de fls. 179/198, efetivado naquela sessão.
Em seguida, foram os autos remetidos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC que elaborou
a Manifestação Técnica 466/2017 (fls. 207/215) que, ao
final, dá pela manutenção do item 2.4 da Instrução Técnica Conclusiva 6227/2009, face que os elementos trazidos na sustentação oral não alteram as conclusões nela
www.tce.es.gov.br

contidas, sendo seguida pelo Parecer nº 5444/2017, do
Ministério Público Especial de Contas.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A questão jurídica tratada na TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TC Nº 1504/2012 diz respeito à ausência de
comprovação de liquidação da despesa passível de
devolução de 29.308,77 VRTE’s, em face do contrato
061/2007 que tem por objeto a prestação de Serviços
Técnicos de Consultoria e Assessoria Administrativa, Fiscal e Contábil, oriundo do Convite n° 06/2007, firmado
com a empresa Fokus Pesquisa e Serviços Ltda., cuja instauração deu-se em vista da necessidade de apuração
dos fatos narrados no Relatório de Auditoria do exercício
de 2007 – TC 4564/2008.
A origem dos presentes autos deu-se em razão da DECISÃO TC Nº 0691/2012 de 14/02/2012 nos autos do Processo TC nº 4564/2008 que trata de Relatório de Auditoria, exercício de 2007 onde, além da aplicação de multa
o Plenário deste Tribunal de Contas determinou ao Prefeito Municipal de Rio Bananal, Sr. Felismino Ardizzon,
a instauração de Tomada de Contas Especial, na forma
preconizada pela Instrução Normativa TC nº 08/2008.
Acerca do assunto, em voto proferido anteriormente,
acompanhei a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, no sentido de manter a irregularidade
relativa ao item 2.4 da Instrução Técnica Conclusiva nº
6227/2009 (processo TC nº 4564/2008), sendo a referida decisão recepcionada pela 2ª Câmara na 14ª sessão
ordinária, realizada no dia 09/05/2017 por meio da Decisão 1663/2017 que, posteriormente, em face do descumprimento do artigo 327, §6º da Resolução TC nº
261/2013 reconhecido, de ofício, sua nulidade, sendo
prolatada a Decisão 3144/2017 (fls. 156/162).
Pois bem, fazendo agora uma melhor análise acerca do
fato, reconsidero as razões anteriormente aduzidas, o
que faço neste momento, por entender assistir razão ao
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gestor, mediante os argumentos a seguir aduzidos, vejamos.
Preliminarmente, bom argumentar que este Tribunal de
Contas por meio de trabalho elaborado pelo Núcleo de
Jurisprudência e Súmula em parceria com o Auditor de
Controle Externo Aroldo Gaspar Porcari, quando do estudo sobre O Incidente de uniformização de jurisprudência sob a ótica do Tribunal de Contas do estado do Espírito Santo, visto sob o ângulo “uniformização” de que
trata estes autos, merece transcrição neste voto, por se
amoldar à situação aqui analisada quando vem assim se
manifestar:
“Desde logo, cumpre registrar a importância da uniformização jurisprudencial, haja vista que a harmonização repercute diretamente na confiança e segurança da sociedade de uma forma geral, dos jurisdicionados do Tribunal de Contas quanto aos seus direitos e
obrigações, bem como no estrito conhecimento sobre a
exegese das normas formais sob a ótica do controle externo, ainda que em abstrato, já que a tese juríica se torna conhecida.”
Note-se que o Tribunal de Contas do Espírito Santo, ao
elaborar seu Plano Estratégico 2010/2015, inseriu como
objetivo de melhoria, padronização e aprimoramento
dos processos internos a uniformização da jurisprudência do próprio Órgão conforme se depreende do Objetivo nº 4, Diretriz Estratégica nº 4.2”
Bem se vê da sustentação oral efetivada no dia
27/09/2017 que o ilustre patrono do gestor trouxe à baila decisão anterior proferida por este Relator, nos autos
do TC nº 2476/2006 - exercícios de 2005 e 2006, também analisada por Tomada de Contas Especial naquela mesma localidade de Rio Bananal, acerca do mesmo
assunto debatido nos presentes autos - ausência de liquidação, observada nos contratos nºs 21/2005, 22/2005,
23/2005, 43/2005, 44/2005, 45/2005, 44/2006 e seus respectivos aditivos, onde prolatada a Decisão 765/2017,
de 21/06/2017, nos seguintes termos:
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“Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2476/2004, ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e um de junho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:

A defesa às fls. 191 dos autos, com destaques nossos,
vem alegar que todos os serviços pagos foram realizados, não havendo que se falar em irregularidade que resulte em penalização dos responsáveis com ressarcimento do valor dos pagamentos ao erário, nos seguintes termos:

Afastar irregularidade do item 2.1 da Instrução Técnica
Conclusiva 00894/2017, em decorrência da ilegitimidade do dano presumido, bem como da vedação do enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública,
determinando que, em contratações futuras, o gestor da
Prefeitura de Rio Bananal adote medidas para comprovar a efetiva prestação do serviço e observe o comando
do art. 67, §1º da Lei 8.666/93;

“5. DA COMPROVAÇÃO DA REGULAR PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS

(...)
3. Julgar regulares as contas da Prefeitura de Rio Bananal, sob a responsabilidade do Sr. Felismino Ardizzon e
Sr. Adelmo Luiz Prati, relativas aos exercícios de 2005 e
2006, na forma fundamentada no voto do relator.
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Daqueles autos – TC 2476/2006, ante a documentação
conduzida aos autos, tornam-se necessárias algumas
considerações, com o enfrentamento da matéria suscitada, no intuito de fornecer ao Colegiado desta Corte
de Contas, plenas condições de julgamento do presente
processo e notadamente, pelo acompanhamento ou
não do entendimento vertido na ITC 6227/2009 e Manifestação Técnica 01466/2017 e Parecer 3152/2013 e
5444/2017 do Ministério Público Especial de Contas.
Os experts desta Corte de Contas, por meio das manifestações citadas, opinam pela manutenção da irregularidade tratada no item 2.4 da ITC 6227/2009, ante a sustentação oral não alterar a conclusão anteriormente ponderada, por não ter havido comprovação da efetiva liquidação dos serviços, caracterizada pela ausência de documentação comprobatória da prestação efetiva dos serviços pagos, relativa ao contrato 061/2007.
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Conforme se extrai dos autos, a Tomada de Contas Especial seguiu todos os trâmites legais de processamento e,
de forma fundamentada, concluiu pela inexistência de
dano, inclusive, promovendo a juntada de documentação robusta que comprova a prestação de serviços.
Observa-se que foram ouvidas, de maneira isenta, as
pessoas necessárias para a apuração dos fatos, inclusive
os ora requeridos, não havendo sido identificado qualquer contradição ou indício de irregularidade na prestação do referido serviço.
Destarte, foram juntados os relatório de execução com
a descrição pormenorizada dos serviços, inclusive com
sua identificação por data, o que afasta a suposição de
não cumprimento do contrato.
Conforme se extrai dos documentos adiante colacionados, fica impossível crer na hipótese de não prestação
dos serviços.”
Refutando aquelas alegações, a unidade técnica vem
ponderar por meio da Manifestação Técnica 1466/2017
que a Tomada de Contas Especial realizada pelo município não trouxe elementos capazes de elidir o posicionamento adotado anteriormente acerca da irregularidade apontada, e quanto a sustentação oral efetivada em
27/09/2017 que
“Normalmente, a TCE é instaurada para melhor apuração dos fatos, quantificação do dano e identificação dos
agentes responsabilizados. Isso pressupõe a existência
de dano já verificado”
(...) O pressuposto essencial para a instauração de TCE é
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a constatação da ocorrência de dano ao erário, que se dá
após a necessária apuração de elementos e informações
correlatas a esse dano ...”
Não me parece consistente a tese esposada pela unidade técnica quando observado às fls. 37/48 o voto do
então Conselheiro Relator, Marcos Miranda Madureira,
que originou o Acórdão do processo TC-4564/2008, que
determinou a abertura da Tomada de Contas Especial, a
seguinte constatação:
“Pois bem, inicio o meu pronunciamento, com relação
a item 2.4 – Ausência de comprovação de liquidação de
despesa – ressarcimento no montante de 29.308,77 VRTE’s, mencionou a área técnica deste Tribunal, a pugnar pelo respectivo ressarcimento, não possuir qualquer
comprovação documental atestando os serviços técnicos
de consultoria e assessoria contábil prestados.
Não estou completamente convencido de que há de ser
imputado ressarcimento ao ordenador de despesas, pelo simples fato de que não há comprovação documental. Assim, visando sanar a omissão apontada, necessário, ao meu sentir, a instauração de Tomada de Contas
Especial, em obediência aos comandos expressos contidos nos arts. 48 e 51 da Lei Complementar nº 32/93, a
seguir transcrita... “
(...) De qualquer sorte, surge a necessidade de se averiguar melhor a seguinte questão, qual seja, quais foram
às atividades efetivamente desempenhadas pelos serviços técnicos de consultoria e assessoria contábil prestados, se de fato, eles foram prestados, até mesmo por
prova testemunhal, não somente documental como pugna a área técnica, sob pena de enriquecimento ilícito da
própria administração municipal, na medida em que, se
os serviços foram prestados, inexiste, pois, nessa linha, o
dever de ressarcimento.”
Por outro lado, observo que a prova documental anteriormente requerida naquele Acórdão 691/2012 está materializada na documentação juntada de fls.
192/198, além do que a prova testemunhal referendada
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pelo Conselheiro Relator à época se consumou, conforme se verifica das fls. 53/56 dos autos. Assim, tenho como dado concreto que a Tomada de Contas Especial adotou os princípios apregoados no Acórdão nº 691/2012 visando apurar o fato relativo ao item 2.4 da Instrução Técnica Conclusiva nº 6227/2009 – Ausência de Comprovação dde liquidação de despesa.
Assim, ainda que reconhecendo que a comprovação da
execução dos serviços prestados poderia ter sido melhor elaborada, para haver a imputação da pena de ressarcimento é preciso a demonstração de dano efetivo,
não se podendo presumir que os serviços não foram executados por não haver os registros relacionados à execução. Há ressarcimento somente quando ocorrer dano
ao erário e este não pode ser presumido, DEVE SER EFETIVO. No presente caso não há comprovação de que os
serviços não foram realizados. Assim, aplicar o ressarcimento levaria ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme anteriormente ponderado pelo
então Conselheiro Relator, Marcos Miranda Madureira.
Dessa forma, entendo que os elementos trazidos aos autos não são suficientes para concluir pela inexecução total do serviço, com a consequente imputação de débito.
Sobre o ressarcimento, o Superior Tribunal de Justiça
tem pacificado o entendimento de que “a tipificação
da lesão ao patrimônio público (art. 10, caput, da Lei
8.429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário
de dano hipotético ou presumido” (REsp 939.118/SP, Rel.
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1/3/11).5. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 107.758/GO, Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 10.12.2012)
Dessa forma, o ressarcimento que se pretende aqui, implicaria manifesto enriquecimento sem causa do município que usufruiu dos serviços prestados. Assim, somente os valores que não tiverem a devida comprovação devem ser ressarcidos, haja vista que a mera presunção do
prejuízo não se mostra suficiente para sua imputação.
www.tce.es.gov.br

Senão vejamos trechos extraídos da Decisão do STJ, no
Recurso Especial nº 1.181.806 – SP (2010/0034417-0):
“Sabe-se que, para fins de condenação do Agente Público e de terceiros no ressarcimento ao Erário, via de
regra, revela-se imprescindível a comprovação do nexo
causal entre a conduta ilícita do Agente ou do terceiro
(dolosa ou culposa) e o dano causado ao Ente Estatal,
sendo insuficiente, portanto, a mera presunção do prejuízo ao Estado, conforme jurisprudência pacífica desta
egrégia Corte Superior de Justiça”
A despeito dos precedentes supracitados, este Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo também já possui
precedentes sobre o afastamento da imputação de ressarcimento nos casos de danos meramente presumidos,
conforme se extrai dos votos proferidos nos autos dos
processos TC 4014/2009, TC 7042/2009 e TC 5838/2009,
TC 1580/2011.
Cito também precedente recente desta Corte no Acórdão 165/2017 (TC 0865/2014) que trouxe ementas do
Tribunal de Contas de Minas Gerais sobre a impossibilidade de se imputar o ressarcimento de valores em caso
de não comprovação efetiva do dano:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO – CONDENAÇÃO DE
GESTORES A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA NÃO PRESTAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO – NÃO COMPROVADA A
PRÁTICA DE ATO QUE CONFIGURE DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS E EFETIVO DANO AO ERÁRIO – AFASTA-SE A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – ESTENDEM-SE, DE OFÍCIO, OS EFEITOS DA DECISÃO AO ORDENADOR DA DESPESA – SOLIDARIEDADE PASSIVA – O RECURSO INTERPOSTO POR UM DOS RESPONSÁVEIS APROVEITA AOS DEMAIS (ART. 509 DO CPC) – REABERTURA
DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA APURAR RESPONSABILIDADE DOS AGENTES NOMEADOS NOS DOCUMENTOS – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MANTIDO O RESTANTE
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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DA DECISÃO – INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS. 1) Não
se vislumbram, nos autos, elementos suficientes ou documentação que comprove, de forma inequívoca, que
o objeto contratado não foi prestado, não constituindo a ausência de documentos relativa à comprovação
da despesa motivo suficiente para desconstituir a presunção de veracidade da liquidação da despesa atestada nas notas fiscais. Assim, resta caracterizada falha de
gestão, não havendo razão para condenação dos gestores ao ressarcimento ao erário. A recorrente, apesar de
ocupar o cargo de Secretária Municipal, não praticou nenhum ato na realização da despesa em análise, não havendo que se falar em sua responsabilização. Quanto ao
ordenador da despesa, também não deverá ser condenado ao ressarcimento, já que o pagamento da despesa se deu com base em documento, aparentemente legítimo, do qual constava atestado de liquidação da despesa. (...)
3) Recurso ordinário a que se dá provimento parcial.
(Processo: 796082 Natureza: Recurso Ordinário. Relator:
Conselheiro Mauri Torres. Publicado em 17/02/2012)
Pela relevância de seus fundamentos, transcrevem-se
trechos do voto vencedor referente ao julgado acima
ementado:
“(...) Nesse contesto, tendo em vista que a responsável
pela liquidação da despesa, Sra. (...), Secretária Adjunta
de Trabalho e Ação Social emitiu seu atestado nas notas
fiscais, confirmando que o serviço foi efetivamente prestado, considero que somente uma prova em contrário
poderia desconstituir a veracidade do afirmado.
Não vislumbro nos autos elementos suficientes ou documentação que comprove, de forma inequívoca, que
o objeto contratado não foi prestado. Assim, parece-me que o que ocorreu foi uma falha de gestão, mais
especificamente do controle interno municipal que não
se preocupou em amparar a despesa com documentos,
tais como itinerário percorrido com a respectiva quilometragem, o cadastro de pessoas carentes e o rol de beDiário Oficial de Contas

neficiados.
Ademais, a jurisprudência majoritária tem decidido
que, para haver condenação dos agentes públicos à devolução de quantias desembolsadas pelo pagamento
das despesas consideradas irregulares, mister se faz demonstrar a ocorrência do desvio do dinheiro público e
do consequente dano ao erário. Não basta, pois, mera
presunção desse dano, sob pena de se promover o enriquecimento sem causa do ente público, em detrimento
do condenado indevidamente ao ressarcimento.
(...) Assim, insta concluir que não há como determinar
o ressarcimento de danos incertos ou meramente supostos, mas somente daqueles efetivos, decorrentes da
conduta ilegítima do agente lesiva ao erário, o que, no
caso em tela, não foi demonstrado, tornando, portanto,
descabida a condenação (...).
Nota-se que a irregularidade que ensejou a condenação restringiu-se apenas à ausência de documentos que
comprovassem a regular realização da despesa, o que,
a meu ver, não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade da liquidação da despesa atestada
por servidor detentor de fé pública nas notas fiscais. (...)”
Neste contexto, entendo que as alegações do corpo técnico desta Corte de Contas não me parecem suficientes
para condenar o responsável à devolução da totalidade
dos valores pagos razão pela qual, na linha da jurisprudência pacificada do STJ, afasto o ressarcimento imputado e, considerando que não ocorreu a correta liquidação
das despesas, opino pela expedição de determinação ao
atual gestor, para que melhore os procedimentos de liquidação de despesa em exercícios futuros, observando
os preceitos das Leis 4.320/64 e 8.666/93.
Ainda, não vislumbro elementos capazes de comprovar
a má-fé ou conduta dolosa do responsável, e nem mesmo prejuízo ao erário, razão pela qual afasto a irregularidade, divergindo da unidade técnica e do Ministério Público Especial de Contas em parecer da lavra do Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, Procurador de Contas.
www.tce.es.gov.br

Ante o exposto, divergindo da unidade técnica e do Ministério Público Especial de Contas em parecer da lavra
do Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador de
Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
Afastar a irregularidade do item 2.4 da Instrução Técnica Conclusiva nº 6227/2009, objeto da Decisão TC0691/2012, que gerou a presente Tomada de Contas Especial, em decorrência da ilegitimidade do dano presumido, bem como da vedação do enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, convolando-a
em determinação para que em contratações futuras o
gestor da Prefeitura de Rio Bananal adote medidas para
comprovar a efetiva prestação do serviço e observe o comando do art. 67, §1º da Lei 8.666/93;
- Julgar REGULARES as contas da Prefeitura de Rio Bananal, sob a responsabilidade do Sr. FELISMINO ARDIZZON, relativa ao exercício de 2007, na forma fundamentada neste voto.
Seja o Sr. FELISMINO ARDIZZON e o Dr. RICARDO CLAUDINO PEÇANHA notificados a respeito desta decisão.
Após a confecção do Acórdão, remetam-se os autos ao
Ministério Público Especial de Contas para tomar conhecimento, nos termos da Lei nº 621/2012.
Por fim, cumpridas as formalidades legais, em não havendo expediente recursal, arquivem-se os presentes
autos.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
VOTO VISTA DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI:
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Trata-se de Tomada de Contas Especial na Prefeitura Municipal de Rio Bananal, para apuração de fatos relativos à ausência de comprovação de liquidação de despesa apontado no item 2.4 do Relatório de Auditoria TC n°
12/2009, constante no processo TC n° 4564/2008.
Segundo as Normas de Auditoria Governamental – NAGs, auditoria governamental é aquela realizada por profissionais de auditoria por intermédio de levantamentos
de informações, análises imparciais, avaliações independentes e apresentação de informações seguras, devidamente consubstanciadas em evidências, em estreita sintonia com os princípios que regem a Administração Pública e utilizando-se de ações, atos e técnicas sistematicamente ordenadas a fim de estabelecer marcos comprobatórios que lhe servem de suporte.
A leitura dos relatórios que instruem o processo revela
a conduta do agente público responsável de firmar atos
em evidente afronta às normas legais, conduzindo a perda dos parcos recursos públicos. Sua conduta é qualificada por deixar de praticar um ato quando havia um dever
jurídico de fazê-lo e de inobservar um dever de cuidado
objetivo e que poderia, em ambas as situações, alterar o
resultado, no caso, impedir as irregularidades.
Segundo consta nos autos, a Prefeitura Municipal de Rio
Bananal contratou a empresa Fokus Pesquisas e serviços Ltda para execução de serviços de consultoria e assessoria nas áreas administrativas, fiscal e contábil, além
do gabinete do prefeito, conforme clausula primeira do
Contrato 051/2007, com atendimento na sede da prefeitura municipal realizado em duas vezes por semana e liquidação do serviço por meio de relatórios de execução.
Ocorre que, além de apresentarem descrição de serviços em termos genéricos, tipo: “Reunião com a Secretária de Educação para resolução de diversos assuntos relacionados à pasta”; “Assessoramento ao Secretário de
Saúde objetivando a resolução de diversos assuntos relacionados à Secretaria”, “Assessoramento aos Secretários
de Administração para definição de critérios a serem utiDiário Oficial de Contas

lizados na elaboração de Edital de Concessão de Transporte Coletivo” e etc., os relatórios foram expedidos pela contratada, aceitos pelo poder público sem quaisquer reparo, além de não apresentar documentos que possam confirmar a
efetiva realização do serviço.
Se frágil como meio de prova, os relatórios revelam indícios de falsidade material. No Relatório de Atividades Desenvolvidas no período de 21/08 a 19/09/2007, referente à 6ª Parcela do Contrato nº 051/2017 e referente à Nota Fiscal: 615,
de 24/09/2007, são descritas as seguintes atividades realizadas no dia 14/09/2007:
14/09
14/09
14/09
14/09

Reunião com Prefeito e Secretário de Finanças para tratar de assuntos relacionados a demandas apresentadas por entidades assistenciais para inclusão na proposta orçamentária do município para o exercício de 2008
Reunião com Coordenador do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte – NAC – e Secretários de
Finanças para aperfeiçoamento da fiscalização de barreira objetivando o aumento do Índice de
Participação dos Municípios (IPM) na receita de ICMS para o exercício 2008
Assessoramento ao Secretário de Finanças na definição das responsabilidades da Comissão da
Festa da Cidade
Outros serviços correlatos

Gabinete e Finanças
Finanças
Finanças
Diversas

Ocorre que, segundo o Art. 119, § 2º, alínea “c” da Lei Orgânica do Município de Rio Bananal, a data de 14/09 é feriado municipal, a exigir um enorme esforço mental para acreditar que, no dia especificado no relatório e atestado e pago
pelo município, foram desenvolvidas atividades nele descritas.
Desse modo, cabe ao gestor público, prestar contas dos recursos públicos que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre ou que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário.
Ressalta-se que a manutenção do ressarcimento não acarreta enriquecimento sem causa da Administração porque, de
fato, deu-se causa a perda porque as despesas realizadas não se reverteram em benefício do município ou, especificamente, no caso das subvenções, à sua finalidade.
No caso concreto, a realização da fiscalização demonstra a relação vertical na linha de comando de execução dos achados, a identificação do responsável e a conduta/nexo de causalidade a ele imputada.
Não lhe socorre sequer o fato de lançar-se unicamente à conta do prefeito municipal a obrigação de ressarcimento. O
instituto da solidariedade na recomposição ao erário é adotado pela legislação como instrumento de satisfação do credor, no caso, o Tesouro Municipal de Rio Bananal, e caso houvesse outros responsáveis citados, a cada um caberia, individualmente, a recomposição total do dano, conforme consolidada jurisprudência do Tribunal de Contas da União e
que pode ser encontrado sistematizado conforme o seguinte:
Acórdão 1337/2017 - Plenário
Data da sessão 28/06/2017
Relatora ANA ARRAES
Não há necessidade de chamamento, no processo de controle externo, de todos os corresponsáveis por débito perante o erário, uma vez que o instituto da solidariedade passiva é benefício conferido pelo legislador ordinário ao credor,
que pode exigir de um ou de alguns dos devedores o pagamento da integralidade da dívida.
www.tce.es.gov.br
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Transcrevo a seguir trecho da Manifestação Técnica
1466/2017:
2.1. Ausência de comprovação de liquidação da despesa (item 2.4 da ITC 6227/2009).
Base Legal: infringência ao art. 63 da lei n° 4.320/64
Responsável: Felismino Ardizzon – Prefeito Municipal
de Rio Bananal.
Reproduzo abaixo o item 3 da ITI 179/2009 (Processo TC
4564/2008):
Segundo o Relatório da Auditoria, a Prefeitura Municipal
de Rio Bananal contratou os serviços da empresa Fokus
Pesquisas e serviços Ltda, entretanto, não ficou comprovada a liquidação dos serviços, existindo apenas notas
fiscais. Com isso, foi entendido pela equipe que o jurisdicionado infringiu o artigo 63 da Lei Federal 4.320/64,
no qual menciona que a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito. No caso em tela, não havia nenhuma
documentação que comprovasse tal despesa. Ainda sobre o mesmo artigo da Lei 4.320/64, o seu § 2º, inciso
III, relata que a liquidação da despesa, por fornecimentos feitos ou serviços prestados, terá por base os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço. Assim, são passíveis de devolução ao erário municipal os valores pagos cuja liquidação restou não
comprovada, no total de R$ 51.390,00, correspondente
a 29.308,77 VRTE’s.
Através da ITC 6227/2009, manteve-se a presente irregularidade a condenação ao ressarcimento na ordem de
R$ 51.390,00, equivalentes a 29.308,77 VRTE. Após houve sustentação oral, realizada pelo sr. Alessandro Dantas
Coutinho, procurador do sr. Felismino, na 77º Sessão Ordinária do Plenário em 19/10/2010. Em seguida, houve
manifestação da área técnica, através da Manifestação
Técnica de Defesa n° 6/2011 (fls. 815/826), mantendo-se
a irregularidade na íntegra.
Diário Oficial de Contas

Sustentação Oral
O sr. Ricardo Pessanha, representante do sr. Felismino,
esclarece que da leitura do voto que determinou a instauração da tomada de contas especial percebe-se que
seu intuito era verificar a existência do dano ao erário
público. Assim, relata que a área técnica ignora o fundamento da instauração da TCE.
Relata que o ressarcimento só é devido quando o dano for efetivo, e não presumido, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. Relata que foram juntados documentos comprobatórios, inclusive relatórios, de modo a
comprovar que o dano incorreu.
Memorial e documentos
De forma semelhante à sustentação oral, o defensor esclarece:
“Não havia, desde o julgamento da Auditoria Ordinária,
a CONVICCÃO sobre a ocorrência de DANO AO ERÁRIO
e de sua consequente necessidade de RESSARCIMENTO.
Ao contrário, o que se extrai do Acórdão é que, em não
havendo o pleno convencimento de que ocorreu o dano
e a necessidade de ressarcimento, optou-se pela Tomada de Contas Especial para sua APURAÇÃO, ou seja, para
verificação amiúde se houve o dano, para daí quantifica-lo e identificar os responsáveis, de modo a se possibilitar eventual ressarcimento.”.
Afirma que o próprio TCEES possui ato normativo em
que é prevista a possibilidade de arquivamento da Tomada de Contas Especial ante a conclusão de inexistência de prejuízo ao Erário. Diz que a falta de documentos
na prestação de contas que não comprometem o julgamento da correta aplicação dos recursos, não pode ensejar a instauração da TCE.
Complementa que por ocasião do julgamento do processo TC 2476/2006, referente a uma Tomada de Contas Especial, no município de Rio Bananal referente aos exercícios de 2005 e 2006, restou o entendimento da “possibilidade de uma Tomada de Contas Especial conclui pewww.tce.es.gov.br

la inexistência de dano, vedou-se a tentativa de ressarcimento ao erário quando o dano não for efetivamente provado, excluindo-se a possibilidade de considera-lo
presumido.”.
Em ponto intitulado “da comprovação da regular prestação dos serviços”, o defendente afirma que a tomada de
contas especial colacionou documentação robusta que
comprova a prestação de serviços, através de provas testemunhais e relatórios com a descrição pormenorizada
dos serviços.
Análise
A Tomada de Contas Especial é tratada no bojo do artigo
152 do Regimento Interno desta Corte de Contas:
“ Art. 152. A autoridade administrativa competente,
diante da omissão no dever de prestar contas, da não
comprovação da aplicação de recursos repassados pelo
Estado ou Município, mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere, da ocorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro,
bens ou valores públicos, da ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens ou da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, deve imediatamente, antes da instauração da tomada de
contas especial, adotar medidas administrativas para caracterização ou elisão do dano, observados os princípios
norteadores dos processos administrativos.
§ 1º Esgotadas as medidas administrativas sem a elisão
do dano, a autoridade competente ou o órgão do controle interno deverá providenciar a imediata instauração
de tomada de contas especial, sob pena de responsabilidade solidária, para apuração dos fatos, a identificação
dos responsáveis e a quantificação do dano, devendo comunicar o fato ao Tribunal e encaminhá-la ao Tribunal
para julgamento, observado a alçada fixada em ato normativo.
§ 2º No caso de não cumprimento do disposto no caput
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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ou no parágrafo 1º deste artigo, o Tribunal determinará à autoridade competente a instauração da tomada de
contas especial, fixando prazo para o cumprimento da
decisão.
§ 3º Na ocorrência de perda, extravio ou outra irregularidade em que não se caracterize a má-fé de quem lhe deu
causa, fica dispensada a instauração de tomada de contas especial se o dano for imediatamente ressarcido, devendo a autoridade administrativa competente, em sua
tomada ou prestação de contas anual, comunicar o fato
ao Tribunal.
§ 4º Considera-se como integral ressarcimento ou recomposição ao erário:
I - a completa restituição do valor do dano atualizado
monetariamente; ou
II - em se tratando de bens, a respectiva reposição ou
a restituição da importância equivalente aos preços de
mercado, à época do efetivo recolhimento, levando-se
em consideração o seu estado de conservação.”
De forma semelhante consta no art. 83 da Lei Complementar 621/12:
Art. 83. A autoridade administrativa competente, sob
pena de responsabilidade solidária, adotará providências com vistas à instauração de tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano, quando caracterizadas:
I - omissão do dever de prestar contas; II - não comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado
ou Município; III - ocorrência de desfalque ou desvio de
dinheiro, bens ou valores públicos; IV - ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens; V - concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas de que
resulte dano ao erário; VI - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo, irregular ou antieconômico de que resulte dano ao erário; VII - outras hipóteses previstas em lei
Diário Oficial de Contas

ou regulamento.
Percebe-se pela redação de ambos normativos que a tomada de contas especial é instrumento instaurado quando há elementos que denotem a ocorrência de dano ao
erário publico, tal como apresentado no caso vertente.
O posicionamento da área técnica, inclusive na instrução técnica conclusiva, foi no sentido da patente existência do dano ao erário e condenação do agente responsabilizado.
Porém, decidiu esta Corte de Contas pela apuração dos
fatos, a fim de identificar os responsáveis e o dano quantificado.
Ressalta-se que a presente tomada de contas especial é
aquele instaurada por determinação do Corte de Contas
após regular processo administrativo, onde já havia sido
garantido a ampla defesa e o contraditório. Diverge-se
daquele instaurada de pronto, sem um processo de apuração pré-existente.
No presente caso, já havia diversos elementos necessários à correta decisão por esta corte, mas entendeu-se,
por bem, determinar a instauração de tomada de contas especial.
O relator Marcos Miranda Madureira, em seu voto referendado pelo Plenário, afirmou “não estou completamente convencido de que há de ser imputado ressarcimento ao ordenador de despesas, pelo simples fato de
que não há comprovação documental.”. Complementa
ainda, “surge a necessidade de se averiguar melhor a seguinte questão, qual seja, quais foram às atividades efetivamente desempenhadas pelos serviços técnicos de
consultoria e assessoria contábil prestados, se de fato,
eles forma prestados, até mesmo por prova testemunhal
(...)”. Assim, reputou-se necessária uma complementação de informações, a fim de trazer mais elementos de
convicção aos nobres julgadores.
Obviamente, e conforme previsão expressa no regimento interno, inclusive suscitada pelo defendente, é poswww.tce.es.gov.br

sível que se verifique a inocorrência de dano ao erário
em tomada de contas especial, juntando-se os elementos de provas. Porém, tal fato normalmente ocorre quando a tomada de contas especial (TCE) é instaurada antes
do processo administrativo perante o tribunal de contas.
Normalmente, a TCE é instaurada para melhor apuração dos fatos, quantificação do dano e identificação dos
agentes responsabilizados. Isso pressupõe a existência de um dano já verificado. Foi exatamente esse o caso dos autos. Isto conta inclusive no parecer de Contas
18/2013, que trouxe a seguinte afirmação: “A tomada de
contas especial é um processo administrativo que objetiva quantificar um dano causado ao erário e identificar
a autoria.”.
O pressuposto essencial para a instauração de TCE é a
constatação da ocorrência de dano ao erário, que se dá
após a necessária apuração de elementos e informações
correlatos a esse dano, quais sejam: a descrição detalhada dos fatos, a quantificação do prejuízo, a identificação
dos responsáveis e as medidas adotadas com vistas à obtenção do respectivo ressarcimento.
Cita-se o Acórdão TC 391/2016 do Plenário desta Corte
de Contas, que traz o objetivo da tomada de contas especial:
“os processos de ‘tomada de contas’ têm natureza diversa dos processos de ‘prestação de contas’. Em verdade, o processo de tomada de contas visa a apuração de
responsabilidades daqueles que tinham o dever de prestar contas ou causaram dano ao erário, inclusive imputando-se o ressarcimento. Através da tomada de contas apura-se os fatos que causaram prejuízo ao erário,
identifica-se e qualifica-se os agentes causadores do
dano e quantifica-se o prejuízo sofrido pelos cofres públicos”. (Plenário, à unanimidade, decidiu por julgar irregulares as contas. Acórdão TC-391/2016-Plenário, TC
904/2010, relator Conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva, publicado em 29/08/2016.)” (g.n).
Assim, a área técnica já havia apontado a existência do
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dano, já que não demonstrada, após a mais ampla defesa e contraditório, a comprovação da prestação dos serviços contratados.
Além da apuração realizada por este Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo (processo TC 4564/2008),
também se realizou a Tomada de Contas Especial efetuada pelo próprio Município. O processo TC 4564/2008
apontou indícios de irregularidades que foram objeto de
citação do prefeito municipal.
Dentre eles há o item 2.4 da ITC 6227/2009, que tratou
da incorreta liquidação da despesa na contratação da
empresa Fokus Pesquisas e Serviços Ltda., suposta prestadora de serviços de assessoria técnica, administrativa,
fiscal e contábil. Assim, não haveria elementos que denotasse a execução dos serviços, impedindo o pagamento a contratada.
Porém, a mencionada Tomada de Contas concluiu por
não confirmar nenhuma irregularidade a que se prestou
avaliar. Pelo contrário, afirmou que inexistiu qualquer
dano ao erário, afirmando que o serviço foi efetivamente prestado.
Com as devidas vênias e sem duvidar da isenção da comissão que efetuou a tomada de contas, uma vez que interpretações e visões acerca de determinados fatos podem ter conclusões divergentes, impõe-se registrar ao
fato de que, constitucionalmente, compete aos Tribunais
de Contas o exercício da fiscalização, apreciação e julgamento das Contas dos responsáveis por administrar recursos públicos e daqueles que ocasionarem prejuízo ao
erário. O parecer da comissão de TCE não se sobrepõe ao
entendimento já exposto, consistindo em um elemento
para subsidiar a convicção dos julgadores. Logo, a despeito do posicionamento adotado na tomada de contas
especial, não há quaisquer elementos novos que modifiquem o entendimento já exarado.
Ressalta-se o fato de que a autoridade responsabilizada
na auditoria realizada por esta Corte de Contas está envolvida na determinação de apurações internas na muDiário Oficial de Contas

nicipalidade.
No caso em análise, é dever do gestor comprovar a correta aplicação dos recursos públicos, sendo este o seu
ônus. A TCE realizada pelo município não trouxe elementos novos, se limitando a juntar documentos (relatórios) já apresentados na defesa no curso do processo TC
4564/2008, e devidamente apreciada pela área técnica,
através da Manifestação Técnica de Defesa 6/2011, conforme se verifica:
“Ademais, constam dos relatórios apenas informações
gerais, que sequer informam se o serviço foi prestado na
sede da contratante ou noutro local, ou ainda por telefone, como segue demonstrado nos exemplos abaixo:
“30/03 Resolução de diversos assuntos na Secretaria de
Administração, conforme pauta do Secretário”, fl. 755.
“30/03 Outros serviços correlatos”, fl. 755.
“09/04 Reunião com o setor de transporte da Secretaria
de Educação pra resolução de assuntos relacionados ao
sistema de transporte escolar”, fl. 756.
“27/04 Resolução de assuntos diversos no setor de compras”, fl. 758;
“30/04 Assessoramento ao Secretário de Administração
para resolução de diversos assuntos relacionados à Administração, conforme pauta”, fl. 758.
“28/05 Resolução de diversos assuntos relacionados na
Secretaria de Educação conforme dúvidas da Secretária”,
fl. 761.
“22/06 Outros serviços correlatos”, fl. 763.
Assim, impossível aferir que tipo de serviço foi prestado,
porque o relatório nada informa a esse respeito.”
Também se colheu prova testemunhal dos srs. Felismino
Ardizzon (Prefeito Municipal e agente responsabilizado),
sr. Josemar Luiz Barone (Secretário Municipal de Administração) e Antônio Lúcio Tosatto (servidor efetivo lotado no setor de Contabilidade da Prefeitura). Todos afirmaram que os serviços foram executados. Porém, newww.tce.es.gov.br

nhum deles relatou ao menos um dos trabalhos desenvolvidos com o auxílio da assessoria.
É cediço que processo administrativo é formal, devendo ser registrado todos os eventos legais essenciais, de
modo a permitir o controle da legalidade dos atos administrativos praticados no curso da contratação, bem como a verificação dos serviços executados para efetuar o
competente pagamento. A mera alegação, colhida verbalmente, sem quaisquer elementos de prova concretos
que comprovem a atuação da consultoria, não afasta a
presente irregularidade, em face da exigência contida no
art. 63 da Lei n° 4.320/64.
Assim, restou incapaz de comprovar a correta liquida da
despesa. Não há elementos probatórios que denotem
quais serviços foram efetivamente prestados pela Fokus.
Não colacionou qualquer registo ou documento elaborado pela consultoria. Há somente notas fiscais e relatórios genéricos, sem fazer qualquer menção sobre o efetivo produto do trabalho efetuado. Tudo isto não demonstra o adimplemento contratual. Desta forma, não há que
se falar em dano presumido, mas sim em efetivo, já que
não há a comprovação da prestação dos serviços.
Diante do exposto, não há qualquer reparo a ser efetuado, mantendo-se a conclusão presente na ITC
6227/2009 (Processo TC 4564/2008), sendo cabível o
ressarcimento no valor de 29.308,77 VRTE pelo sr. Felismino Ardizzon.
No meu entender, resta demonstrado nos autos a materialidade e as condutas que confirmam a irregularidade e assim VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acordão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas neste voto, em:
DECRETAR a perda da capacidade sancionatória deste
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Tribunal eis que a citação ocorreu 20/03/2012, alcançada pela prazo prescricional previsto no art. 71 da Lei
Complementar nº 621/2012, mantida, no entanto, a atuação fiscalizadora para verificação de ocorrência de prejuízo ao erário (§ 5º da referida Lei).
REJEITAR AS ALEGAÇÕES DE DEFESA de Felismino Ardizzon e JULGAR IRREGULARES suas contas com fulcro no art. 84, III, “c”, “d” e “e”, da Lei Complementar nº
621/2012, CONDENANDO-O a ressarcir ao Município de
Rio Bananal o valor de R$51.390,00 (cinquenta e um mil,
trezentos e noventa reais, em valores da época, equivalente a 29.308,77 VRTE.
Diante dos indícios de falsidade material nos relatórios e
ideológica nos depoimentos colhidos em sede da Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Prefeito do Município de Rio Bananal através da Portaria nº 293/2012
(fls. 33/97), REMETER cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, conforme prescrito no art. 471 do Regimento Interno.
À SGS para comunicações processuais.
Transitado em julgado, arquivem-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO TC-035/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Afastar a irregularidade do item 2.4 da Instrução
Técnica Conclusiva nº 6227/2009, objeto da Decisão TC0691/2012, que gerou a presente Tomada de Contas Especial, em decorrência da ilegitimidade do dano presumido, bem como da vedação do enriquecimento ilícito
por parte da Administração Pública, convolando-a em
determinação para:
1.1.1 que em contratações futuras o gestor da PrefeituDiário Oficial de Contas

ra de Rio Bananal adote medidas para comprovar a efetiva prestação do serviço e observe o comando do art. 67,
§1º da Lei 8.666/93;
1.2. Julgar REGULARES as contas da Prefeitura de Rio Bananal, sob a responsabilidade do Sr. FELISMINO ARDIZZON, relativa ao exercício de 2007, na forma fundamentada neste voto.
1.3. Seja o Sr. FELISMINO ARDIZZON e o Dr. RICARDO
CLAUDINO PEÇANHA notificados a respeito desta decisão.
1.4. Após a confecção do Acórdão, remetam-se os autos
ao Ministério Público Especial de Contas para tomar conhecimento, nos termos da Lei nº 621/2012.
1.5. Por fim, cumpridas as formalidades legais, em não
havendo expediente recursal, arquivem-se os presentes
autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido o conselheiro
em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou pela prescrição, contas irregulares com ressarcimento de
29.308,00 VRTE e encaminhamento de cópias ao Ministério Público do Espírito Santo.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Relator)
e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (Em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
www.tce.es.gov.br

HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 25/04/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-036/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Processo: 08552/2014-2

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Mantenópolis
Responsáveis: Jean Carlos Coelho de Oliveira, Mauricio
Alves dos Santos, Rui Dadavel Sampaio Junior, Raquel
Martins da Silva Sant’Ana, Cicero Henrique de Sousa e
Silva, Maurilio Alves dos Santos
CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA – AUDITORIA – ACOLHER PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE
PARECERISTA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– ACOLHER JUSTIFICATIVAS – AFASTAR RESPONSABILIDADE – RECOMENDAÇÕES - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I – RELATÓRIO:
Cuida o presente de auditoria ordinária, realizada no Município de Mantenópolis, relativa ao exercício de 2013,
sob a responsabilidade do Sr. Maurício Alves dos Santos
- Prefeito Municipal; Maurílio Alves dos Santos – Contador; Raquel Martins da Silva Sant´ana – Secretária Municipal de Finanças; Rui Dadavel Sampaio Junior – Procurador; Carlos Henrique de Souza e Silva – Presidente da
CPL e Jean Carlos Coelho de Oliveira – Presidente da CPL.
A 3ª Secretaria de Controle Externo elaborou o RA-O
82/2014 – (fls. 4/54), com documentação de suporte digitalizada, sob o qual foi emitida a Instrução Técnica Inicial - ITI 1659/2014 - (fls. 57/93).
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Na sequência, a Decisão Monocrática Preliminar DECM
2013/2014, determinou a citação dos responsáveis, para apresentação de justificativas, o que fizeram de forma
conjunta conforme se vê às fls.113/673.
Encaminhados os autos ao NEC por meio de ITC nº
1745/2016, assim se posicionou:
4 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1 - Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos, que versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RAO 82/2014, da Prefeitura Municipal de Mantenópolis, relativo ao exercício de 2013, entendeu-se que
devem ser mantidas as seguintes irregularidades:
4.1.1. CONVITE 03/2013 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES CUJA
COMPETÊNCIA É LEGALMENTE ATRIBUÍDA A SERVIDOR
PÚBLICO EFETIVO DO MUNICÍPIO
→ Infringência ao artigo 37, caput (princípios da moralidade e impessoalidade) e inciso II, da Constituição Federal.
Responsáveis: Maurício Alves dos Santos – Prefeito Municipal, Raquel Martins da Silva Sant´ana – Secretária
Municipal de Finanças e Rui Dadavel Sampaio Junior –
Procurador.
4.1.2. CONVITE 03/2013 - PRESENÇA DE CLÁUSULA RESTRITIVA EM EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA
CONTÁBIL FERINDO O PRINCÍPIO DA AMPLA COMPETITIVIDADE
→ Infringência ao artigo 3º, §1º, I, da Lei nº 8.666/93 c/c
artigo 37, XXI, da Constituição Federal.
Responsáveis: Maurício Alves dos Santos – Prefeito Municipal e Jean Carlos Coelho de Oliveira – Presidente da
Comissão Permanente de Licitações

Responsável: Maurício Alves dos Santos – Prefeito Municipal e Raquel Martins da Silva Sant´ana – Secretária Municipal de Finanças.
4.1.4. CONVITE 03/2013 - AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO COMO DESPESA COM PESSOAL DOS PAGAMENTOS
EFETUADOS À EMPRESA CONTRATADA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES
EFETIVOS
→ Infringência ao Art. 18, §1º, da Lei Complementar
101/2000 c/c Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, Portaria STN 406/2011 e Resolução TCE/ES 242/2012.
Responsáveis: Maurílio Alves dos Santos – Contador efetivo do Município e Raquel Martins da Silva Sant´ana –
Secretária Municipal de Finanças
4.1.5. TOMADA DE PREÇOS 01/2014 - CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES
CUJA COMPETÊNCIA É LEGALMENTE ATRIBUÍDA A SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO MUNICÍPIO
→ Infringência ao artigo 37, caput (princípios da moralidade e impessoalidade) e inciso II, da Constituição Federal.
Responsáveis: Maurício Alves dos Santos – Prefeito Municipal, Raquel Martins da Silva Sant´ana – Secretária
Municipal de Finanças e Rui Dadavel Sampaio Junior –
Procurador responsável pela emissão do parecer jurídico.
4.1.6. TOMADA DE PREÇOS 01/2014 - PRESENÇA DE
CLÁUSULA RESTRITIVA NO EDITAL FERINDO A PRINCÍPIO
DA AMPLA COMPETITIVIDADE
→ Infringência aos artigos 3º, §1º, I da Lei Federal
8.666/93 c/c 37, XXI, da Constituição Federal.

4.1.3. CONVITE 03/2013 - AUSÊNCIA DE AGENTE FISCALIZADOR NA EXECUÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA

Responsáveis: Maurício Alves dos Santos – Prefeito Municipal e Cicero Henrique de Souza e Silva – Presidente da
Comissão Permanente de Licitações

→ Infringência ao artigo 67, “caput” c/c 73, I, “b” da Lei
nº 8.666/93.

4.1.7. TOMADA DE PREÇOS 01/2014 - AUSÊNCIA DE
AGENTE FISCALIZADOR NA EXECUÇÃO CONTRATUAL DE
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SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E
FINANCEIRA
→ Infringência ao artigo 67, “caput” c/c 73, I, “b”, da Lei
nº 8.666/93.
Responsável: Maurício Alves dos Santos – Prefeito Municipal e Raquel Martins da Silva Sant´ana – Secretária Municipal de Finanças
4.1.8. TOMADA DE PREÇOS 01/2014 - AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO COMO DESPESA COM PESSOAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS À EMPRESA CONTRATADA PARA
DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS
→ Infringência ao artigo 18, §1º, da Lei Complementar
101/2000 c/c Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, Portaria STN 406/2011 e Resolução TCE/ES 242/2012.
Responsáveis: Maurílio Alves dos Santos – Contador efetivo do Município e Raquel Martins da Silva Sant´ana –
Secretária Municipal de Finanças.
4.2. Posto isso, e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se
opinando por:
4.2.1 Não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo senhor Rui Dadavel Sampaio Junior, conforme fundamentação exposta no item 2.1 desta ITC.
4.2.2 – Rejeitar as razões de justificativas do senhor
Maurício Alves dos Santos em razão das irregularidades
dispostas nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6 e 4.1.7
desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa ao responsável com amparo no artigo 135,
inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
4.2.3 - Rejeitar as razões de justificativas do senhor Cícero Henrique de Souza e Silva em razão da irregularidade
disposta no item 4.1.6 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa ao responsável com
amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
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4.2.4 – Rejeitar as razões de justificativas do senhor Jean Carlos Coelho de Oliveira em razão da irregularidade
disposta no item 4.1.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa ao responsável com
amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
4.2.5 – Rejeitar as razões de justificativas dp senhor
Maurílio Alves dos Santos em razão das irregularidades
dispostas nos itens 4.1.4 e 4.1.8 desta Instrução Técnica
Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa ao responsável com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
4.2.6 – Rejeitar as razões de justificativas da senhora
Raquel Martins da Silva Sant´ana em razão das irregularidades dispostas nos itens 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.7 e 4.1.8 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa ao responsável com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
4.2.7 – Rejeitar as razões de justificativas do senhor Rui
Dadavel Sampaio Júnior em razão das irregularidades
dispostas nos itens 4.1.1 e 4.1.5 desta Instrução Técnica
Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa ao responsável com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas por meio de Parecer nº 5364/2017 visto às fls.
711/714da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira, acompanhou na íntegra a manifestação técnica.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
II.1 – PREMIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ÁREA JURÍDICA (PROCURADOR MUNICIPAL) - INCONSTITUCIONALIDADE ILEGALIDADE INFRAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO DO
TCEES.
Foram imputadas responsabilidades ao senhor Rui Dadavel Sampaio Junior, em razão de exercer, na ocasião, o
Diário Oficial de Contas

cargo de Procurador do Município de Mantenópolis, por
emitir parecer jurídico favorável a homologação do resultado referente à contratação de pessoa jurídica para
o desempenho de atividades de competência legalmente atribuída a servidor público efetivo do município constante dos itens 2.1 e 2.6 da ITI nº 1659/2014, não alertando, advertindo ou apontado a suposta irregularidade.
Argui preliminar de ilegitimidade de parte, em razão de
que: (i) A Lei Orgânica desta Corte de Contas, em seu artigo 5º, inciso XVII, parágrafo único, excetua as manifestações dos advogados públicos submetidos ao estatuto
da OAB; (ii) A natureza do parecer jurídico é opinativa;
(iii) conforme entendimento do STF a responsabilização
direta e incondicional do advogado público pelos Tribunais de Conta é abusiva; (iv) Somente nos casos de erro
grosseiro que é aquele que se entende por manifestação
jurídica correspondente a uma tese jurídica absurda, teratológica, contrária à lei e sem qualquer justificativa razoável, que já tenha sido rejeitada pela jurisprudência,
desde que amplamente divulgada ou contrária a Súmula Vinculante, Orientação Normativa ou Parecer Normativo consolidado.
No que tange à alegação do responsável, de que falece a este Tribunal competência para julgar atos praticados por advogados públicos, a matéria já está pacificada
na jurisprudência deste TCE-ES, como se confere a seguir
no trecho do Informativo de Jurisprudência nº 34 deste TCE-ES:
1. Competência do TCE em relação a advogados públicos.
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração,
interposto em face do Acórdão TC–1215/2015, que julgou a responsabilidade do parecerista quanto à contratação por inexigibilidade de licitação, sem a presença dos
requisitos legais. O embargante alegou a omissão da decisão por não levar em consideração “a Lei Orgânica nº
621/12 que excetua da jurisdição do TCE os advogados
públicos submetidos ao estatuto da advocacia”. Em relawww.tce.es.gov.br

ção à obscuridade, o relator trouxe em seu voto que: “ao
me posicionar acerca da responsabilização do advogado público, fiz considerações quanto à disposição constitucional que estabelece normas para procedimentos licitatórios, o que abrange a competência desta Corte de
Contas consoante dispõe o artigo 5º, I da LC 621/12, o
que em consonância com o entendimento do STF o advogado público responde por erro crasso quanto emitido
em parecer. A exceção prevista no parágrafo único da LC
621/12 que estabelece ausência de competência desta
Casa de Contas, diz respeito, tão somente, a atos e manifestações abarcadas pelo estatuto da OAB, o que não
retrata a hipótese de parecer emitido por advogado público que, sem fundamentação legal, causa prejuízo ao
erário”. O relator concluiu pela inexistência de quaisquer
dos defeitos previstos no art. 167 da LC nº 621/12, que
caracterizam a interposição dos embargos de declaração. O Plenário, à unanimidade, não conheceu os Embargos de Declaração. Acórdão TC-455/2016-Plenário, TC
13558/2015, relator Conselheiro José Antônio Almeida
Pimentel, publicado em 24/05/2016.
Superada a questão da competência desta Corte em responsabilizar advogados públicos, confiro que a responsabilização de procuradores públicos pelas Cortes de
Contas não é matéria simples, não se podendo falar em
jurisprudência pacificada, porque as decisões são variadas, já que abarcam inúmeras situações jurídicas, que
podem ser analisadas por óticas variantes.
Pois bem. Via de regra, o parecer jurídico não vincula o
administrador público. Para a maioria da doutrina e jurisprudência, principalmente após as manifestações do
STF nas Decisões MS 24.073-3, MS 24.584 e MS 24.631,
convergem para a responsabilização do parecerista jurídico quando o parecer é de natureza vinculativa e, em se
tratando de parecer opinativo, quando há demonstração
de erro grosseiro, má-fé ou culpa latu sensu. Todavia, se
o parecer está devidamente fundamentado e se defende
tese jurídica aceitável, com amparo em lição doutrinária
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ou jurisprudencial, não deve haver responsabilidade do
advogado público.
Neste sentido, leciona a Professora Maria Sylvia Zanella
Di Pietro:

tá devidamente fundamentado e se defende tese jurídica aceitável, com amparo em lição doutrinária ou jurisprudencial, não deve haver responsabilidade do advogado público.

“É importante ressaltar que os pareceres jurídicos exigem trabalho de interpretação de leis, muitas delas passíveis de divergências quanto ao seu sentido, exigindo a
aplicação de variados métodos de exegese. Por isso mesmo, é perfeitamente possível que a interpretação adotada pelo advogado público (que, na função consultiva,
participa do controle interno de legalidade da Administração Pública) não seja coincidente com a interpretação
adotada pelos órgãos de controle externo. Seria inteiramente irrazoável pretender punir o advogado só pelo fato de sua opinião não coincidir com a do órgão controlador, até mesmo levando em consideração que nem sempre os técnicos e membros dos tribunais de contas têm
formação jurídica que os habilite a exercer atividade de
consultoria, assessoria e direção jurídicas, que é privativa da advocacia, nos termos do artigo 1º, inciso II, do Estatuto da OAB. Mesmo em se tratando de controle exercido por membros do Ministério Público, nada existe em
suas atribuições institucionais que lhes permita censurar
ou corrigir opinião emitida licitamente por qualquer advogado, seja público ou privado. Por isso mesmo, sua responsabilização depende da demonstração de que o advogado, ao proferir sua opinião, agiu de má-fé, com culpa grave ou erro grosseiro. De outro modo, faltará aos
advogados o mínimo de segurança jurídica para o exercício de suas funções, consideradas essenciais à justiça pelos artigos 131 e 133 da Constituição Federal, com a garantia da inviolabilidade por seus atos e manifestações
no exercício da profissão.”

No caso Concreto, compulsando os autos, consta á fl.
56 mídia digital, onde a Secretaria Municipal de Finanças fez requerimento ao Prefeito protocolado sob o nº
1558/2013, onde expõe que diante da necessidade de
atender as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público e ainda visando atender o sistema do
Tribunal de Contas – SISAUD, ante a precariedade e falta de capacitação de servidores para atender a demanda
requereu autorização para contratação de empresa de
assessoria no intuito de buscar a máxima em eficiência e
orientação aos servidores da casa.

É certo que o Direito não é uma ciência exata e quase todos os assuntos jurídicos podem ser analisados sob variadas óticas. As leis são interpretadas de maneira variada pela doutrina e é comum haver divergência jurisprudencial mesmo em casos semelhantes. Se o parecer es-

Nesse sentido, ante as justificativas apresentadas para a
contratação da empresa de assessoria e a impossibilidade de nomeação de servidor capacitado, penso estar, a
princípio, justificado o posicionamento favorável do Parecerista.
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Não obstante, visualizo, ainda, às fls. 294/446, que o Município de Mantenópolis realizou Concurso Público em
2010 com previsão de preencher um cargo de contador,
sendo posteriormente anulado em razão de decisão judicial favorável à Ação Civil Pública impetrada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, tendo seu
trânsito em julgado em 21 de junho de 2013 consoante
se verifica à fl. 446.
Observo às fls. 448/449 que foi instituída por meio da
Portaria nº 735/2013 datada de 06 de dezembro de
2013, comissão para promover o levantamento e reestruturação dos cargos a serem preenchidos por meio de
concurso público, com previsão de conclusão de trabalho pelo prazo de 30 (trinta) dias podendo haver prorrogação.
Verifico, ainda, que o Contrato nº 051/2013 teve sei início em 27/03/2013 e o Contrato nº 21/2014 teve início
em 19/02/2014.
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Não obstante, o tema relativo à responsabilização de parecerista referente à contratação de assessoria, foi objeto de manifestação recentíssima unânime no Plenário
desta Corte de Contas, nos autos do TC 6305/2012 onde acompanhamos o Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva, que assim se manifestou:
Conquanto este órgão ministerial concorde com a afirmação constante da Manifestação Técnica 00543/20161, no sentido de que “a posição do STF e desta Corte de
Contas [...] é de reconhecer a corresponsabilidade do
advogado público ou investido nesta qualidade pela
emissão de parecer que embase ato ou contrato administrativo revestido de ilegalidade ou que cause prejuízo ao erário, nos casos em que restar configurada,
quanto à manifestação jurídica, a existência de erro
grave, omissão, culpa ou dolo” (g.n.), no específico caso
dos autos, divergimos, com as devidas vênias, quanto à
manutenção da responsabilidade do Sr. Ricardo Claudino
Peçanha pela irregularidade 3.1 – “Contratação de serviços de terceiros para a realização de atividades típicas
atribuíveis a servidores públicos”.
A conduta possivelmente irregular do Sr. Ricardo, assessor jurídico, foi definida pelo corpo técnico dessa Corte como “examinar e aprovar as minutas do convite, do
contrato e seus anexos, além de emitir pronunciamento
a favor da homologação do certame, sem analisar os aspectos legais do objeto da licitação, permitindo a homologação e posterior contratação de empresa para realizar atividades que deveriam ser atribuídas a servidores
públicos efetivos, contratados através de concurso público. (Referência: processo 14.330/2010)”.
Em defesa oral, o Sr. Ricardo alegou que a matéria não é
pacifica no âmbito dessa Corte de Contas, colacionando
os Acórdãos 497/2016, 295/2013, 021/2014 e 258/2015,
por intermédio dos quais foram afastadas irregularidades análogas a ele aqui imputada.
Assim, embora, na MT 00543/2016-1, o corpo técnico cite “diversos outros Acórdãos dessa Corte de Contas que
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vão exatamente ao encontro das análises apresentadas
na ITC 3239/2017”, e, apesar do parquet de contas anuir
à manutenção da irregularidade constante do item 3.1
da ITC, não se pode olvidar que existem julgados, também desse Tribunal, que admitem a contratação de serviços de terceiros para a realização de atividades típicas
atribuíveis a servidores públicos, o que torna a matéria
controvertida no âmbito desse Sodalício, consoante alegado pelo Sr. Ricardo, razão pela qual não se pode afirmar que este cometeu “erro grave”, que ensejaria a sua
responsabilidade.
Isto posto, o Ministério Público de Contas, no específico
caso dos autos, diante da inexistência de “erro grave”,
uma vez que há várias decisões corroborando esta interpretação pela possibilidade de terceirização em determinadas hipóteses, pugna pelo afastamento da responsabilidade do Sr. Ricardo Claudino Peçanha quanto
à irregularidade “Contratação de serviços de terceiros
para a realização de atividades típicas atribuíveis a servidores públicos”, reiterando, quanto aos demais termos, o parecer de fls. 4742/4746.
Ante as considerações feitas, não constato ter havido
má-fé ou erro grosseiro por parte do Senhor Rui Dadavel Sampaio Júnior enquanto procurador municipal, motivo pelo qual, afasto a responsabilização nestes autos.
II.2- MÉRITO:
II.2.1- CONVITE 03/2013 e TOMADA DE PREÇOS 01/2014
- CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES CUJA COMPETÊNCIA É LEGALMENTE ATRIBUÍDA A SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO
MUNICÍPIO – Itens 3.1 e 3.6 da ITC nº 1745/2016 - Responsáveis: Maurício Alves dos Santos – Prefeito Municipal, Raquel Martins da Silva Sant´ana – Secretária Municipal de Finanças e Rui Dadavel Sampaio Junior – Procurador.
A Unidade técnica analisando os documentos referentes
ao Convite nº 03/2013 e Tomada de Preços nº 01/2014
entendeu que a contratação foi realizada em detrimento
Diário Oficial de Contas

ao concurso público em razão de que as atividades atribuídas seriam caracterizadas como serviços típicos de
servidores públicos.
Pois bem, compulsando os autos, especificamente no
CD constante à fl. 56, constam documentos relativos ao
Convite nº 03/2013 e Tomada de Preço nº 01/2014 cujo
objeto configura:
Consultoria Contábil – com foco nas Normas Brasileiras
de Contabilidade aplicadas ao Setor Público – NBCASP;
Prestar orientações aos servidores da Prefeitura Municipal de Mantenópolis envolvidos na área de execução
do objeto;
Orientação no acompanhamento mensal na execução
orçamentária com elaboração de relatórios gerenciais;
Orientação na aplicação dos limites mínimos de gastos
com saúde e educação;
Orientação no acompanhamento mensal de gastos com
pessoal, com elaboração de projeções e impactos;
Orientação na elaboração e envio do SIOPE;
Orientação na elaboração e preenchimento do STN;
Orientação na elaboração do PPA, LDO e LOA;
Orientação na elaboração do Balanço Geral Consolidado do Município;
Orientação na elaboração do RREO e RGF do Tribunal de
Contas
Nas justificativas apresentadas pela Secretaria de Finanças visando à contratação da empresa de assessoria, informa que diante das várias mudanças no setor de contabilidade e sistemas de informatização deste Tribunal de
Contas, acrescido ao fato de que não havia, na oportunidade, servidor devidamente capacitado para atender
a demanda, necessário se fazia a contratação de empresa especializada para orientar e capacitar os servidores.
Afirma, ainda que diante da remuneração ofertada pelos Municípios do Estado, muitas vezes não conseguem
obter paridade com o setor privado, o que dificultam os
www.tce.es.gov.br

Municípios a promover a estrutura do setor da gestão financeira.
Por fim, reforça que os serviços não são atinentes as atividades rotineiras do Município, necessitando de que,
no mínimo um profissional qualificado para comparecer
uma vez por semana na sede municipal.
Observo, nas justificativas para a contratação de assessoria por meio da Tomada de Preço nº 01/2014, consta
que o Município enfrentou dificuldades nos ajustes, processamentos e encaminhamento nos documentos da CIDADESWeb no exercício de 2013 e que provavelmente
continuará enfrentando problemas no exercício de 2014.
Os Responsáveis, em sede de justificativa, esclareceram
em resumo que os serviços contratados não se referem
à elaboração de atividades rotineiras dos servidores e,
diante das mudanças e evoluções tecnológicas necessárias a orientação e capacitação, visando o aprimoramento e treinamento, para atender a demanda das novas
normas, inclusive, desta Corte de Contas.
Informam que as atividades desenvolvidas pela empresa contratada não requer a presença diária de profissionais, concluindo que não se trata de suprir as atividades
rotineiras e diárias, não se enquadrando na hipótese de
burla ao concurso público.
O tema relativo à contratação temporária foi bastante
discutido nesta casa, onde por meio de Parecer Consulta
TC nº TC 01/2013 de relatoria do Eminente Conselheiro
Sergio Aboudib, assim orienta os jurisdicionado:
“... a regra para contratação de assessoria jurídica é a
do concurso público, porém é possível a contratação por
tempo determinado para atender a necessidades de excepcional interesse público, desde que observada a especificidade da contratação, devidamente estabelecida
em lei”.
Em consonância com o Parecer Consulta suso mencionado, visualizo no caso concreto, que as razões para que
o Município de Mantenópolis promovesse a contratação
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de assessoria contábil foi em decorrência das mudanças
ocorridas na época ante as novas exigências legais e de
encaminhamento de prestação de contas a este Tribunal
mediante implementação de sistema de informatização.
Esta Casa de Contas analisando as hipóteses de contratação de assessoria contábil, já se manifestou no sentido de que os serviços de contabilidade não são tão simples exigindo conhecimentos específicos, sendo razoável
a contratação de assessoria, por prazo certo, quando não
há servidores capacitados para a realização da demanda
contábil, vejamos alguns posicionamentos:
ACÓRDÃO TC-983/2014 - PLENÁRIO
Tratam os presentes autos sobre auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, em
cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria Ordinária nº 96/2010, referente ao exercício de 2009, cujo responsável é a senhora (...).
(...) VOTO COMPLEMENTAR DO SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN: (...) CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
ROTINEIROS. Trata-se dos Convites 02, 03 e 07/2009, respectivamente, sobre a contratação de assessoria contábil, jurídica geral e jurídica na área de licitações e contratos. Entendeu a Área Técnica que os serviços decorrentes desses contratos poderiam ser efetuados por ocupantes do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura, já que
as atividades contratadas estão contidas nas atribuições
de cargos descritos no Plano de Cargos e Salários da Prefeitura. (...) Destaco que a Contabilidade Governamental é complexa e não permite simplificações. Penso ser
temerária uma atuação desprovida de instrumentos necessários para a geração de informações de fácil compreensão, relevantes, confiáveis, comparáveis, verificáveis, transparentes e úteis para os usuários. A complexidade da contabilidade pública exige especialização e,
a meu ver, foi adequada a contratação da assessoria em
questão ante a existência de apenas 1 cargo de Técnico
em Contabilidade e 1 cargo de Auxiliar em ContabilidaDiário Oficial de Contas

de, cujo nível de escolaridade é o 2º grau, de modo a garantir a qualidade necessária para a gestão orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio daquele Órgão. Por isso, no caso concreto ora sob exame, entendo razoável a contratação de assessoria contábil para
suprir tal deficiência, notadamente tendo em vista a seleção mediante prévio processo licitatório. (...) voto pelo
afastamento dessa irregularidade.

mara Municipal de Ibitirama e TC 1994/2004 da Câmara
Municipal de Presidente Kennedy, o Tribunal relevou essas irregularidades, fls. 917.

DADOS DO PROCESSO:

No caso em tela, mediante as condições precárias da Câmara Municipal em análise, no que tange ao aparato técnico, entendo que a atitude do gestor foi de encontro ao
interesse público, considerando que os novos funcionários nomeados, precisavam ser assessorados nas diversas atividades do setor, sob pena de descumprimento da
legislação. Da mesma forma, após a prestação do respectivo serviço e consequente treinamento do referido
corpo técnico, a assessoria tornar-se-á dispensável.

Inteiro teor –
Processo: 2524/2010
Data da sessão: 11/11/2014  
Relator: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN  
Natureza: AUDITORIA ORDINÁRIA
ACÓRDÃO TC-708/2015 – SEGUNDA CÂMARA
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas e Relatório de Auditoria da Câmara Municipal de Conceição
da Barra, exercício de 2009, sob a responsabilidade do
Sr. (...).
(...) Entendeu a Área Técnica que a contratação de assessoria referente ao Contrato nº 004/2009 ( item 1 da ITI
1119/2010 ), no valor de R$ 49.445,00 ( quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais ), seria irregular por se tratar de objeto vago e impreciso, que não
se inclui no rol de tarefas cuja especificidade justifiquem
a contratação de serviços externos, mais caracterizado
como serviços habituais, próprios de ocupantes dos cargos do quadro de pessoal da Câmara, cujas competências estão previstas no plano de cargos e salários, constantes nos anexos da Resolução nº 001/2009, estando
assim violada a exigência constitucional de concurso público para provimento de cargos públicos, submetida aos
princípios da impessoalidade e da moralidade.
(...) A terceirização de serviços contábeis é um assunto
que tem dividido esta Corte de Contas. A própria Área
Técnica admite que no Processo TC 2292/2004 da Câwww.tce.es.gov.br

O tema tem provocado debates acalorados em busca de
um viés que adeque a norma à peculiaridade de cada
jurisdicionado, pois o cumprimento frio da lei, provocaria um efeito devastador que o legislador absolutamente não pretendeu.

Entendo também que a hipótese do ressarcimento não
merece prosperar, uma vez que o “assessoramento”,
ou melhor, a ausência do assessoramento não ficou demonstrada como pretendeu a Área Técnica. O gestor
trouxe aos autos documentação que entendeu como suficiente para a liquidação da despesa e a Área Técnica
opinou pela manutenção da irregularidade em face da
natureza da prestação do serviço, ou seja, por entender
que o “serviço prestado integra o rol de atribuições finalísticas que compõem a estrutura administrativa do órgão”.
Sendo assim, acompanho o entendimento do Conselheiro Rodrigo Chamoun, externado no Processo TC
2524/2010 da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, quando considerou de elevado interesse público a
contratação de assessoria contábil, em face da complexidade da Contabilidade Pública, que exige especialização.
Dados do Processo:
Inteiro teor –
Processo: 1447/2010
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Data da sessão: 03/06/2015

I – habilitação jurídica;

Relator: SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA

II – qualificação técnica;

Natureza: : PRESTAÇÃO DE CONTAS

III – qualificação econômico-financeira;

Alinhando ao entendimento acima esposado, e diante
do caso concreto ante as mudanças nas normas de contabilidade e informatização de encaminhamento das planilhas contábeis perante ao controle externo e, visualizando que a legislação brasileira, referente à gestão de
contabilidade pública não é uma tarefa simples, exigindo
do profissional de contabilidade qualificação necessária
para a gestão orçamentária, econômica, financeira e patrimonial do ente público, afasto a irregularidade.

IV – regularidade fiscal e trabalhista;

II.2.2- CONVITE 03/2013 e TOMADA DE PREÇOS 01/2014
- PRESENÇA DE CLÁUSULA RESTRITIVA EM EDITAL PARA
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL FERINDO O
PRINCÍPIO DA AMPLA COMPETITIVIDADE – Itens 3.2 e
3.7 da ITC nº 1745/2016Responsáveis: Maurício Alves dos Santos – Prefeito Municipal; Jean Carlos Coelho de Oliveira – Presidente da
Comissão Permanente de Licitações e Cicero Henrique
de Souza e Silva – Presidente da Comissão Permanente
de Licitações.
Em sede de auditoria, a unidade técnica analisando os
editais do convite e tomada de preço, visualizou que ao
exigir alvará de licença para localização e funcionamento expedido pela Prefeitura onde estiver localizada a Sede ou do escritório da empresa infringiu o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso I da Lei 8.666/93.
Esclarecem os responsáveis que, o alvará de localização
e funcionamento é uma licença concedida pelas Prefeituras Municipais, onde demonstra que a empresa está
apta a realizar os serviços.
A Lei de Licitações nº 8.666/93 determinou de forma taxativa quais seriam os documentos a serem exigidos para habilitação nas licitações públicas. Ipsis litteris:
Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos
interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
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V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o
da Constituição Federal.
Tratou ainda de minudenciar os documentos relativos
à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação
econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista
nos artigos 28 a 31 da lei citada, não havendo, na literalidade da lei, nenhuma menção quanto à exigência de alvará de funcionamento. Sendo assim, exigir o alvará de
funcionamento como condição de habilitação da licitante implica a imposição de cláusula ou condição que frustra o caráter competitivo do certame.
Neste sentido em recente decisão, o Tribunal de Contas
de Minas Gerais, assim se manifestou:
EDITAL DE LICITAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL. EXAME DE IRREGULARIDADES ANTERIORMENTE APONTADAS NO EDITAL DO CERTAME ANULADO. NÃO REPETIÇÃO. NOVOS APONTAMENTOS. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA OS ÍNDICES CONTÁBEIS EXIGIDOS NO CERTAME. IMPROCEDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA HABILITAÇÃO. PROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA AOS
RESPONSÁVEIS. RECOMENDAÇÃO AO ATUAL GESTOR. 1.
INSERE-SE NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO GESTOR A FACULDADE DE DECIDIR PELA VEDAÇÃO OU NÃO DE PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO, OBSERVADA A DEVIDA MOTIVAÇÃO. 2. A FIXAÇÃO DOS ÍNDICES FINANCEIROS NÃO OBEDECE A PADRÃO UNIFORME E PRÉ-DEFINIDO, SENDO ASSEGURADO AO ADMINISTRADOR PÚBLICO DEFINIR, MOTIVADAMENTE, OS ÍNDICES A SEREM ADOTADOS NOS CERTAMES, SEGUINDO OS PARÂMETROS MAIS ADEQUADOS
EM FACE DAS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO LICITADO. 3.
www.tce.es.gov.br

É IRREGULAR, POR AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E POR
AFIGURAR-SE COMO MEDIDA ABSOLUTA IMPRÓPRIA, A
EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NA FASE DE HABILITAÇÃO E COMO PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, EM LICITAÇÃO.
4. APLICA-SE MULTA AOS RESPONSÁVEIS E FAZ-SE RECOMENDAÇÃO AO ATUAL GESTOR.
(TCE-MG - EDITAL DE LICITAÇÃO: 932719, Relator: CONS.
GILBERTO DINIZ, Data de Julgamento: 27/04/2017, Data
de Publicação: 29/05/2017)
Embora entendendo que a exigência de alvará de funcionamento na fase habilitatória fere o caráter competitivo do certame, visualizo no caso concreto, que foram
chamados para responder esta irregularidade o chefe do
executivo e o presidente da comissão de licitação, o que,
como já pacificado nesta Corte de Contas a imputação
de conduta sem nexo de causalidade apontada apenas
por exercer o cargo de chefe do executivo se equivale à
imputação de responsabilidade objetiva vedada no nosso ordenamento pátrio e quanto ao presidente da CPL,
também já unânime o entendimento de que não compete ao mesmo elaborar os editais, em razão do disposto
no artigo 6º, XVI c/c art. 51 da Lei 8.666/93, onde se verifica que nenhuma das atribuições cometidas à comissão
de Licitação localiza-se na fase interna do procedimento,
na qual se especifica o objeto, estima-se o seu valor de
mercado, colhe-se autorização da autoridade competente para realizar a licitação ou contratação direta, deduzindo que a comissão de licitação somente atua na fase
externa da licitação que tem início com a publicação do
edital ou a expedição da carta convite.
Em consequência, não vejo como imputar responsabilização aos senhores Maurício Alves dos Santos – Prefeito Municipal; Jean Carlos Coelho de Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Cicero Henrique de Souza e Silva – Presidente da Comissão Permanente de Licitações.
De outra banda, tonar-se imperioso recomendar a atual
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gestão que se abstenha de exigir o Alvará de licença para
localização e funcionamento nas futuras licitações.

gular liquidação de despesas, se caracterizando uma irregularidade meramente formal.

II.2.3 - CONVITE 03/2013 e TOMADA DE PREÇOS
01/2014 - AUSÊNCIA DE AGENTE FISCALIZADOR NA
EXECUÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA
E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA - Itens 3.3 e
3.8 da ITC nº 1745/2016 –

Diante disso, embora seja uma irregularidade formal,
forçoso recomendar que nas futuras contratações seja
designado formalmente servidor para fiscalização dos
contratos, nos termos do artigo 67 e parágrafos da Lei
8.666/93.

Responsáveis: Maurício Alves dos Santos – Prefeito Municipal e Raquel Martins da Silva Sant´ana – Secretária
Municipal de Finanças

II.2.4 - CONVITE 03/2013 e TOMADA DE PREÇOS
01/2014 - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SEM ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS QUE EXPRESSEM A COMPOSIÇÃO DE TODOS OS SEUS CUSTOS UNITÁRIOS - Itens 3.4
e 3.9 da ITC nº 1745/2016 –

Analisando os contratos decorrentes do Convite nº
03/2013 e Tomada de Preço nº 01/2014, observou a
equipe de auditoria que não foram designados fiscais do
contrato infringindo o artigo 67, caput c/c 73, I, “a” e “b”
da Lei 8.666/93.
Esclareceram os responsáveis que, embora não tenha sido emitido ato formal de designação de agente fiscalizador para acompanhamento e fiscalização da execução
contratual de serviços de assessoria e consultoria contábil e financeira, o acompanhamento e a fiscalização dos
contratos pela Administração foram devidamente atestados pelos servidores Maurílio Alves dos Santos e Wollmer Cândido de Paula, designados pela Secretaria requisitante para acompanhar e fiscalizar, constatando a efetiva fiscalização do contrato, conforme cópias dos processos de pagamento que fizeram acostar.
Compulsando os autos, visualizo às fls. 466/673, referente aos processos de liquidação de despesas, que houve o ateste dos serviços pelos servidores Maurílio Alves
dos Santos e Wollmer Cândido de Paula informando que
os serviços foram executados de acordo com os termos
contratuais.
Com efeito, no caso em exame, de fato ocorreu a ausência de designação formal de fiscal de contrato, contudo
em razão dos documentos que comprovam que os serviços foram executados comprovam o controle na execução do contrato, tendo como consequência direta a reDiário Oficial de Contas

Responsável: Maurício Alves dos Santos – Prefeito Municipal
A unidade técnica analisando o Convite nº 03/2013 e
Tomada de Preço nº 001/2014, visualizou que a ausência do detalhamento de custos de planilha, como por
exemplo: prestar orientações aos servidores do Município sem especificar quantos servidores seriam treinados
ou quantas horas de treinamento seriam efetivamente
contratadas, prejudicou a composição justa sobre o preço contratado, com ofensa ao artigo 7º, § 2º, II da Lei
8.666/93.
Em breve resumo, os responsáveis alegam que os serviços foram bem delineados nos editais possuindo informações suficientes para a execução do serviços, inclusive, fazendo mencionar que seria necessária a presença de um profissional de, no mínimo, uma vez por semana, concluindo que estes dados seriam suficientes para a
formulação da proposta, inclusive sem qualquer impugnação dos licitantes interessados que retiraram os editais.
Tem-se ciência de que as planilhas de composição de
custos e formação de preços têm enorme importância,
primeiro no próprio planejamento da licitação, pois é
www.tce.es.gov.br

através dela que a Administração sabe quanto vai pagar
ou qual a média no mercado para os itens que pretende
contratar. Logo, a princípio, a planilha é um documento
obrigatório na fase interna da licitação, nos autos do processo administrativo.
Para a pesquisa de preços deve ser observada, sempre,
pesquisa eletrônica de órgãos públicos, mídias especializadas (jornais, revistas, estudos, etc); contratações recentes à licitação similares de outros entes públicos; cotação com fornecedores.
Nesta esteira, a Lei 8.666/93 também exige que o orçamento estimado da licitação seja discriminado em planilha de custos unitários e global, vejamos:
“Art. 7º. As licitações para a execução de obras e para a
prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:
(...)
§ 2º. As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em
participar do processo licitatório;
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
Deverá apresentar a planilha da composição dos custos diretos sendo aqueles que decorrem diretamente da
execução do objeto, como por exemplo, materiais, equipamentos e mão de obra utilizada na prestação do serviço, bem como, encargos sociais incidentes e os custos
indiretos reúnem as despesas relativas à estrutura administrativa da empresa, como gastos com imóveis, riscos
eventuais, lucro, impostos, etc.
Lado outro, temos ciência de que é possível ser motivadamente dispensada naquelas contratações em que a
natureza do seu objeto torne inviável ou desnecessário o
detalhamento dos custos para aferição da exequibilidade dos preços praticados, desde que, observados os cusQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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tos dos itens referentes aos serviços.

do do Município;

Analisando os documentos referentes ao Convite nº
003/2013 e a Tomada de Contas nº 001/2014, especificamente à fl. 56 – mídia digital consta determinação do
chefe do executivo ao Setor de Compras para apurar o
preço médio praticado, sendo providenciados orçamentos de três empresas onde fazem menção aos serviços
a serem prestados com disponibilidade de profissional
para comparecimento semanal e ainda atendimento por
outros meios de comunicação.

Orientação na elaboração do RREO e RGF do Tribunal de
Contas

Pois bem, a exigência constante do artigo 40, II, §2º da
Lei 8.666/93, deve ser interpretada literalmente, desde
que aplicável ao caso. Assim, caso uma licitação se refere a um serviço, com etapas de execução e vários itens
componentes, então a planilha deve ser mais detalhada,
com as respectivas estimativas, sendo imprescindível o
acompanhamento junto ao edital.
Compulsando os autos, que os serviços contratados abaixo listados, embora específicos, não se revelam complexos a ponto de exigir um detalhamento imprescindível
de sua execução, vejamos:
Consultoria Contábil – com foco nas Normas Brasileiras
de Contabilidade aplicadas ao Setor Público – NBCASP;
Prestar orientações aos servidores da Prefeitura Municipal de Mantenópolis envolvidos na área de execução
do objeto;
Orientação no acompanhamento mensal na execução
orçamentária com elaboração de relatórios gerenciais;
Orientação na aplicação dos limites mínimos de gastos
com saúde e educação;

Em recente entendimento desta Corte de Contas, o Plenário acompanhando voto proferido pelo Conselheiro
Carlos Ranna nos autos do TC nº 12524/2014, assim se
manifestou:
“Não é qualquer serviço licitado que justifica a obrigatoriedade de projeto básico, mas apenas os que, para serem definidos e descritos, exijam um detalhamento técnico minucioso como condição para a sua adequada configuração.”
Versam os autos sobre Tomada de Contas Especial convertida de Representação, que noticiou possíveis irregularidades em ata de registro de preços adotada pelo Município de Marataízes para aquisição de mobiliário. Acerca da ausência de projeto básico, o relator tomou como
razão de decidir manifestação técnica, que ponderou no
seguinte sentido: “A obrigatoriedade de elaborar projeto básico, tal como previsto no inc. IX do art. 6º da Lei
nº 8.666/93, existe apenas para determinados objetos,
e não para todos. O que fundamentalmente impõe a necessidade de elaborar um projeto básico é o fato de a solução (o objeto) ser muito detalhada, normalmente complexa, e integrada por um conjunto amplo de informações de conteúdo técnico. Se o objeto puder ser descrito
completamente de forma simples, direta e objetiva, não
há nenhuma necessidade de se falar em projeto básico”.
Nesse sentido, concluiu:

Orientação na elaboração do PPA, LDO e LOA;

“Portanto, não é qualquer serviço que justifica a obrigatoriedade de projeto básico/executivo, mas apenas os
que, para serem definidos e descritos, exijam um detalhamento técnico minucioso como condição para a sua
adequada configuração”. O Plenário, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, decidiu por afastar a irregularidade.

Orientação na elaboração do Balanço Geral Consolida-

Impende ressaltar, que não há notícias nos autos de que

Orientação no acompanhamento mensal de gastos com
pessoal, com elaboração de projeções e impactos;
Orientação na elaboração e envio do SIOPE;
Orientação na elaboração e preenchimento do STN;

Diário Oficial de Contas
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os preços contratados não estivem em consonância com
os praticados no mercado, o que, neste caso concreto,
não visualizo ofensa ao artigo 7º, §2º da Lei Federal nº
8.666/93.
Por fim, verifico que foi imputada a responsabilidade ao
Sr. Maurício Alves dos Santos for exercer o cargo de chefe do executivo, que como por mim dito anteriormente,
sem a prática de conduta com nexo causal, por si só, já
afastaria sua responsabilização.
Nesse contexto, afasto a presente irregularidade.
II.2.5 - CONVITE 03/2013 e TOMADA DE PREÇOS
01/2014 - AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO COMO DESPESA COM PESSOAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS À
EMPRESA CONTRATADA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS Itens 3.5 e 3.10 da ITC nº 1745/2016
Responsáveis: Maurílio Alves dos Santos – Contador efetivo do Município e Raquel Martins da Silva Sant´ana –
Secretária Municipal de Finanças
Constatou a equipe técnica que as despesas referentes
ao convite nº 003/2013 e Tomada de Preços nº 001/2014
cujo objeto versou sobre Assessoria e Consultoria Contábil – por entender que os serviços eram inerentes a
servidores do Município – contabilizou de forma errônea no elemento de despesa “ Serviços de Consultoria” quando deveria ser enquadrado contabilmente no
elemento “Substituição de mão-de-obra”, infringindo o
artigo 18, §1º da LRF.
Pois bem, como já expus neste voto no item II.2.1visualizei que a contratação dos serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, foi em decorrência das inovações legais e tecnológicas, bem como, a ausência de servidor
capacitado para atender a demanda da administração,
justificando a contratação dos serviços de consultoria.
Nesse contexto, divergindo do entendimento técnico e
ministerial afasto a irregularidade.
Ante o exposto, divergindo do entendimento técnico e
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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ministerial VOTO no sentido de que a 2ª Câmara aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.

1.6.2 Nas futuras contratações seja designado formalmente servidor para fiscalização dos contratos, nos termos do artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

1.7. ENCAMINHAR os autos ao Ministério Público Especial de Contas para conhecimento nos termos da LC
621/2012;

Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Sr. Rui Dadavel Sampaio Junior, em razão de
exercer, na ocasião, o cargo de Procurador do Município
de Mantenópolis para o fim de EXTINGUIR o feito sem
resolução do mérito em relação ao mesmo, nos moldes do artigo 485, VI do CPC c/c art. 70 da LC 621/2012;
1.2. ACOLHER as justificativas dos senhores Maurício
Alves dos Santos – Prefeito Municipal e Raquel Martins
da Silva Sant´ana – Secretária Municipal de Finanças, em
relação aos itens 3.1, 3.3, 3.6 e 3.8 a ITC nº 1745/2016;
1.3. AFASTAR a responsabilidade dos senhores Maurício
Alves dos Santos – Prefeito Municipal; Jean Carlos Coelho de Oliveira – Presidente da Comissão Permanente
de Licitações e Cicero Henrique de Souza e Silva – Presidente da Comissão Permanente de Licitações, em relação aos itens 3.2 e 3.7 a ITC nº 1745/2016;
1.4. ACOLHER a justificativa do senhor Maurício Alves
dos Santos – Prefeito Municipal, em relação aos itens 3.4
e 3.9 a ITC nº 1745/2016;
1.5. ACOLHER as justificativas dos senhores Maulío Alves
dos Santos – Contador e Raquel Martins da Silva Sant´ana – Secretária Municipal de Finanças, em relação aos
itens 3.5 e 3.10 a ITC nº 1745/2016;

1.8. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido o conselheiro
em substituição João Luiz Cotta Lovatti que acompanhou
o Ministério Público Especial de Contas com aplicação de
multa de R$ 3.000,00 aos responsáveis.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 25/04/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.6. RECOMENDAR a atual gestão:
1.6.1 Abster de exigir o Alvará de licença para localização
e funcionamento nas futuras licitações;
Diário Oficial de Contas
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Processo: 02952/2017-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SMA - Secretaria Municipal de Administração de São
Mateus
Parte: Filipe Kohls
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – EXERCÍCIO DE 2016 – JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO MATEUS –
REGULAR – QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenadores) da Secretaria Municipal de Administração de São
Mateus, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Felipe Kohls.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico 00894/20179 em que foi sugerido o julgamento regular da prestação
de contas em questão, como consequência da apreciação das peças e demonstrativos encaminhados pelo gestor. Vejamos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas na Secretaria Municipal de Administração
de São Mateus.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Filipe Kohls, no
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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exercício de 2016, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
[...]
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 005968/2017-8, que considerou completa a análise proposta no Relatório Técnico 00894/2017-9, anuindo, desta forma, aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
foi elaborado o Parecer 7372/2017-1, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva que trouxe o opinamento deste órgão ministerial no
sentido de considerar regular a prestação de contas sob
análise.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2º Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar regular as contas apresentadas pelo Senhor
Felipe Kohls, frente à Secretaria Municipal de Governo
de São Mateus, no exercício de 2016, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Dar ciência aos interessados
1.3. Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
Diário Oficial de Contas

2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-038/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Processo: 02954/2017-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SMG - Secretaria Municipal de Governo de São Mateus
Partes: Saulo Rodrigues Meirelles, Silvio Manoel Dos
Santos
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – EXERCÍCIO DE 2016 – JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE SÃO MATEUS – REGULAR – QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordena-
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dores) da Secretaria Municipal de Governo de São Mateus, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Silvio Manoel Dos Santos.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico 00895/20173 em que foi sugerido o julgamento regular da prestação
de contas em questão, como consequência da apreciação das peças e demonstrativos encaminhados pelo gestor. Vejamos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas na Secretaria Municipal de Governo de São
Mateus.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. SILVIO MANOEL
DOS SANTOS, no exercício de 2016, na forma do artigo
84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
[...]
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 005941/2017-9, que considerou completa a análise proposta no Relatório Técnico 00895/2017-3, anuindo, desta forma, aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
foi elaborado o Parecer 6644/2017-6, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva que
trouxe o opinamento deste órgão ministerial no sentido
de considerar regular a prestação de contas sob análise.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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guinte proposta de deliberação que submeto à consideração.

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2º Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar regular as contas apresentadas pelo Senhor
Silvio Manoel Dos Santos, frente à Secretaria Municipal de Governo de São Mateus, no exercício de 2016,
na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos
do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Dar ciência aos interessados
1.3. Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Diário Oficial de Contas

ACÓRDÃO TC-039/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Processo: 02959/2017-9

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SMA - Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca de São Mateus
Partes: Jadir Carminati Bachetti, William Wagner do
Nascimento Linhares
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2016 – JURISDICIONADO: SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA DE SÃO MATEUS – REGULAR – QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenadores) da Secretaria Municipal de agricultura, aquicultura, abastec. e pesca de São Mateus, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores Jadir Carminati Bachetti e William Wagner do Nascimento Linhares.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico 00926/20175 em que foi sugerido o julgamento regular da prestação
de contas em questão, como consequência da apreciação das peças e demonstrativos encaminhados pelo gestor. Vejamos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor(es) responsável (eis), no exercício das
funções administrativas no(a) Secretaria Municipal de
www.tce.es.gov.br

Agricultura, Aquicultura, Abastec. e Pesca de São Mateus
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas dos Srs. JADIR CARMINATI BACHETTI e WILLIAM WAGNER DO NASCIMENTO
LINHARES, no exercício de 2016, na forma do artigo 84
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
[...]
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 005170/2017-3, que considerou completa a análise proposta no Relatório Técnico 00926/2017-5, anuindo, desta forma, aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
foi elaborado o Parecer 6685/2017-5, da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira que
trouxe o opinamento deste órgão ministerial no sentido
de considerar regular a prestação de contas sob análise.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2º Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar regular as contas apresentadas pelos senhores Jadir Carminati Bachetti e William Wagner do NasQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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cimento Linhares, frente à Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca de São Mateus, no exercício de 2016, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação
ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Dar ciência aos interessados
1.3. Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-040/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Processo: 02961/2017-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
São Mateus
Diário Oficial de Contas

Parte: EZIO SENA DE OLIVEIRA
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – EXERCÍCIO DE 2016 – JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO MATEUS
– REGULAR – QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenadores) da Secretaria Municipal de Meio ambiente de São
Mateus, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Ezio Sena de Oliveira.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico 00975/20179 em que foi sugerido o julgamento regular da prestação
de contas em questão, como consequência da apreciação das peças e demonstrativos encaminhados pelo gestor. Vejamos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor(es) responsável (eis), no exercício das
funções administrativas no(a) Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de São Mateus.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. EZIO SENA DE
OLIVEIRA, no exercício de 2016, na forma do artigo 84 da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
[...]
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 005886/2017-3, que considerou completa a anáwww.tce.es.gov.br

lise proposta no Relatório Técnico 00975/2017-9, anuindo, desta forma, aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
foi elaborado o Parecer 7201/2017-9, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira que trouxe o opinamento deste órgão ministerial no sentido de considerar
regular a prestação de contas sob análise.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2º Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar regular as contas apresentadas pelo Senhor
Ezio Sena de Oliveira, frente à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de São Mateus, no exercício de 2016,
na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos
do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Dar ciência aos interessados
1.3. Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (em
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-041/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Processo: 02962/2017-1

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SMDS - Secretaria Municipal de Defesa Social de São
Mateus
Partes: Nilis Castberg Machado De Souza, Rodrigo Dos
Santos Thompson
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2016 – JURISDICIONADO: SECRETARIA
MUNICIPAL DEFESA SOCIAL DE SÃO MATEUS – REGULAR – QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO

te de Contas resultou o Relatório Técnico 00961/2017-6
em que foi sugerido o julgamento regular da prestação
de contas em questão, como consequência da apreciação das peças e demonstrativos encaminhados pelo gestor. Vejamos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor(es) responsável (eis), no exercício das
funções administrativas no(a) Secretaria Municipal de
Defesa Social de São Mateus
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas dos Srs. NILIS CASTBERG MACHADO DE SOUZA e RODRIGO DOS SANTOS
THOMPSON, no exercício de 2016, na forma do artigo 84
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
[...]
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 005175/2017-6, que considerou completa a análise proposta no Relatório Técnico 00961/2017-6, anuindo, desta forma, aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
foi elaborado o Parecer 6943/2017-1, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira que trouxe o opinamento deste órgão ministerial no sentido de considerar
regular a prestação de contas sob análise.

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenadores) da Secretaria Municipal de Defesa Social de São
Mateus, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores Nilis Castberg Machado de Souza
e Rodrigo Dos Santos Thompson.

Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.

Da análise da documentação encaminhada a esta Cor-

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Conselheiro Relator
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2º Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar regular as contas apresentadas pelos Senhores Nilis Castberg Machado de Souza e Rodrigo Dos Santos Thompson frente à Secretaria Municipal de Defesa
Social de São Mateus, no exercício de 2016, na forma
do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal.
1.2. Dar ciência aos interessados
1.3. Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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ACÓRDÃO TC-042/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Processo: 05749/2017-5

Classificação:Prestação de Contas Bimestral
Exercício:2017
UG: PMSGP - Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Parte: Lucelia Pim Ferreira Da Fonseca
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL (MAIO E JUNHO DE
2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GABRIEL DA PALHA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos acerca da omissão no encaminhamento da Prestação de Contas Mensal referentes
a Maio e Junho (exercício de 2017) pela Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, através do sistema CidadES, sob a responsabilidade do Srª Lucelia Pim Ferreira
da Fonseca.
O Conselheiro relator determinou através da Decisão
Monocrática DECM 1263/2017-9 a citação e notificação
da Srª. Lucelia Pim Fereira da Fonseca (termo de citação
1428/2017-2 e notificação 2105/2017-5) para que prestasse os esclarecimentos que julgasse pertinente quanto
ao desatendimento apontado pela área técnica no documento “Instrução Técnica Inicial – ITI 896/2017-8”, e encaminhasse a esta corte de contas os arquivos referentes
á prestação de Contas Mensal dos períodos demandados, no prazo de 15 dias improrrogáveis.
A SecexContas, por meio da Instrução Técnica
00159/2017-8, informou que, os períodos demandados
foram encaminhados/ homologados, estando o Jurisdicionado, em relação ao presente processo, em conformidade com a regulamentação pertinente, e sugeriu, na
mesma Instrução técnica, o arquivamento do feito.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
Diário Oficial de Contas

Especial de Contas, da lavra do Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira.
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Publico Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2º Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1. Arquivar os autos, depois de cumpridas as formalidades de estilo, na forma do artigo 330, inciso IV, c/c artigo 303 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-043/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Processo: 05847/2017-9

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social
de Linhares
Partes: Cassio Dias Lopes, Maria Luzia Alvarenga Da Silva, Fabiana Riccato Vicente Alvarenga
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –– JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LINHARES – EXERCÍCIO 2016 – REGULAR
– QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenador) da Secretaria Municipal de Assistência Social de Linhares, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a
responsabilidade dos Srs. Cassio Dias Lopes, Fabiana Riccato Vicente Alvarenga e Maria Luzia Alvarenga da Silva.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico RT 0919/2017
em que foi sugerido o julgamento regular da prestação
de contas em questão, como consequência da apreciação das peças, e demonstrativos encaminhados pelo
gestor. Vejamos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor(es) responsável (eis), no exercício das
funções administrativas no(a) Secretaria Municipal de
Assistência Social de Linhares
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução NormatiQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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va 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do(s) Sr(s). CASSIO DIAS LOPES, FABIANA RICCATO VICENTE ALVARENGA E MARIA LUZIA ALVARENGA DA SILVA, no exercício de
2016, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 05265/2017, que considerou completa a análise proposta no Relatório Técnico RT 0919/2017, anuindo, desta
forma, aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
foi elaborado o Parecer 006367/2017, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva que
trouxe o opinamento deste órgão ministerial no sentido
de considerar regular a prestação de contas sob análise.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2º Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar Regular a Prestação de Contas em exame, de
responsabilidade dos Srs. Cassio Dias Lopes, Fabiana Riccato Vicente Alvarenga e Maria Luzia Alvarenga da Silva,
frente a Secretaria Municipal de Assistência Social de Linhares, no exercício financeiro de 2016,na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Dar ciência aos interessados
Diário Oficial de Contas

1.3. Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.

BORGES:

2. Unânime.

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenador) da Secretaria Municipal de Gestão Patrimonial de Linhares, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a
responsabilidade do Sr. Nivaldo Antônio Marchete.

3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-044/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Processo: 05853/2017-4

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEGEP - Secretaria Municipal de Gestão Patrimonial
de Linhares
Parte: Nivaldo Antonio Marchete
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –– JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PATRIMONIAL DE LINHARES – EXERCÍCIO 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
www.tce.es.gov.br

RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO

Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico RT 0922/2017
em que foi sugerido o julgamento regular da prestação
de contas em questão, como consequência da apreciação das peças, e demonstrativos encaminhados pelo
gestor. Vejamos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor(es) responsável (eis), no exercício das
funções administrativas no(a) Secretaria Municipal de
Gestão Patrimonial de Linhares
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do(s) Sr(s). Nivaldo Antônio Marchete, no exercício de 2016, na forma do artigo
84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 05270/2017, que considerou completa a análise proposta no Relatório Técnico RT 0922/2017, anuindo, desta
forma, aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
foi elaborado o Parecer 006366/2017, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva que
trouxe o opinamento deste órgão ministerial no sentido
de considerar regular a prestação de contas sob análise.
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Conselheiro Relator
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2º Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar Regular a Prestação de Contas em exame, de
responsabilidade do Sr. Nivaldo Antônio Marchete, frente a Secretaria Municipal de Gestão Patrimonial de Linhares, no exercício financeiro de 2016, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal;

ACÓRDÃO TC-045/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Processo: 06010/2017-6

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: APEES - Arquivo Público do Estado do Espírito Santo
Parte: Cilmar Cesconetto Francischetto
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –– JURISDICIONADO: ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - APEES – EXERCÍCIO 2016 – REGULAR –
QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

1.2. Dar ciência aos interessados;

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

1.3. Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.

RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
Diário Oficial de Contas

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenador) do Arquivo Público do Estado do Espirito Santo APEES, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a
responsabilidade do Sr. Cilmar Cesconetto Francischetto.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico RT 1025/2017
em que foi sugerido o julgamento regular da prestação
de contas em questão, como consequência da apreciação das peças, e demonstrativos encaminhados pelo
gestor. Vejamos:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a gestão do Senhor Cilmar Cesconetto Francischetto, no exercício de
suas funções como ordenadores de despesas do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo – APEES, no exercício de 2016.
www.tce.es.gov.br

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016 e as orientações da Segex, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos
contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos
termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Cilmar Cesconetto Francischetto, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 05523/2017, que considerou completa a análise proposta no Relatório Técnico RT 1025/2017, anuindo, desta
forma, aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
foi elaborado o Parecer 006411/2017, da lavra do Procurador Geral de Contas Dr. Luciano Vieira que trouxe o
opinamento deste órgão ministerial no sentido de considerar regular a prestação de contas sob análise.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2º Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar Regular a Prestação de Contas em exame, de
responsabilidade do Sr. Cilmar Cesconetto Francischetto, frente ao Arquivo Público do Estado do Espírito Santo
- APEES, no exercício financeiro de 2016, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal;
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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1.2. Dar ciência ao interessado;
1.3. Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-046/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Processo: 06019/2017-7

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FUNCAD - Fundo de Modernização e Incentivo à Cobrança da Dívida Ativa e de Reestruturação Administrativa da Procuradoria Geral do Estado
Parte: Rodrigo Rabello Vieira
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO – EXERCICIO: 2016 – JURISDICIONADO: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE

Diário Oficial de Contas

REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Fundo de Modernização e Incentivo à Cobrança da Dívida Ativa e de Reestruturação Administração da Procuradoria Geral do Estado, referente ao exercício financeiro
de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Rodrigo Rabello
Vieira, gestor dos recursos públicos no exercício em análise.
Considerado apto o processo para análise e instrução,
foram os autos à Secex/Contas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que através do Relatório Técnico
1062/2017-9 (doc. eletrônico 27) concluiu pela regularidade das contas dos responsáveis enquanto ordenadores de despesas no exercício em destaque, com base na
análise técnico-contábil promovida junto aos documentos disponibilizados a esta Corte de Contas.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva 5848/20178 (doc. eletrônico 28), também elaborada pela Secex/
Contas, manifestou seu entendimento considerando a
completude e a análise de mérito apresentada no RT
1062/2017-9, no sentido de anuir com seus termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a conclusão da
referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu posicionamento:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão dos Sr. Rodrigo Rabello Vieira, no exercício de funções como ordenador de despesas do Fundo de Modernização e Incentivo à Cobrança da Dívida Ativa e de Reest. Administração da PGE, no exercício de 2016.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técniwww.tce.es.gov.br

co Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Rodrigo Rabello
Vieira, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, que se posicionou através de
Parecer 6376/2017-8 (doc. eletrônico 32), da lavra do
Procurador Luciano Vieira, para endossar a proposição da área técnica exposta no RT 1062/2017-9 e na ITC
5848/2017-8.
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo de Modernização e Incentivo da Cobrança da Dívida Ativa e de Reestruturação Administração da PGE, ora em discussão,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
do Sr. Rodrigo Rabello Vieira, não restou evidenciada a
existência de irregularidades capazes de conduzir à reprovabilidade as mencionadas contas.
Saliente-se que o prazo para entrega das contas em análise foi realizada neste Tribunal em 31/03/2017 e, portanto, dentro do prazo estabelecido pela Resolução TC
261/2013, RITCEES, conforme certifica o RT 1062/20179.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório Técnico 1062/2017-9 e da Instrução Técnica Conclusiva 5848/2017-8, elaborados com base nas informações e
documentos apresentados pelos gestores responsáveis,
extrai-se que as contas ora avaliadas não apresentaram
inconsistências. Acrescentou a área técnica, ainda, que,
sob o aspecto técnico-contábil, o seu entendimento é no
sentido de apontar para a regularidade da prestação de
contas.
Desse modo, considerando que o Ministério Público EsQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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pecial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião da ITC
5848/2017-8, encampo os fundamentos e conclusões ali
explicitadas, tornando-os parte integrante do presente
voto.
Assim, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2º Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar regular a Prestação de Contas em exame, de
responsabilidade do Sr. Rodrigo Rabello Vieira, gestor
do Fundo de Modernização e Incentivo da Cobrança da
Dívida Ativa e de Reestruturação Administração da PGE
no exercício financeiro de 2016, dando-lhe a devida QUITAÇÃO, nos termos do artigo 84, inciso I, c/c o artigo 85,
da Lei Complementar n° 621/2012.

Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-047/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Processo: 09077/2017-5

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PML - Prefeitura Municipal de Linhares
Representnate: Paula Cristina Calmon Jovita
Partes: Guerino Luiz Zanon
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES – IRREGULARIDADES NA OCUPAÇÃO DE CARGOS DE MAGISTÉRIO – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS.

1.2. Arquive-se após o trânsito em julgado.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

2. Unânime.

RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO

3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

Tratam os presentes autos de Representação impetrada
pela Sra. Paula Cristina Calmon Jovita em face da Prefeitura Municipal de Linhares, em razão de supostas irregulares na ocupação de cargos vagos, em decorrência
do afastamento de seus servidores efetivos, que posteriormente foram readaptados (e, portanto, não retornarão aos seus cargos originais), destinados a servidores de magistério (pedagogos e professores), e se encontram preenchidos por servidores em designação temporária (DT) em vez de servidores efetivos, razão pela qual
pleiteia que tais cargos sejam liberados para sua correta ocupação.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Diário Oficial de Contas
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Após os trâmites regulares do processo, os autos foram
alvo de análise pela Secex/Previdência, tendo resultado na Manifestação Técnica 1601/2017-9 (doc. 08), que
concluiu pelas seguintes propostas de encaminhamento:
Em face do acima exposto, nos termos dos artigos 55, I,
56, II, da Lei Complementar 621/2012 , regulamentados
na forma dos artigos 152, caput, da Resolução TC 261/13
(RITCEES), bem como na legislação vigente, sugerimos
ao e. Conselheiro Relator a seguinte proposta de encaminhamento:
II.1 NÃO RECEBER a presente representação, por ausente
pressuposto legal, com consequente arquivamento;
II.2 DAR ciência ao representante.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público Especial de Contas, que através do
Parecer 6370/2017-1 (doc. eletrônico 12), da lavra do Ilmo. Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, anuiu
integralmente com as proposições da Unidade Técnica
explicitadas na invocada MT 1601/2017-9.
Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que a discussão nodal circunda em torno de suspeitas de irregularidades na ocupação de cargos de magistério que deveriam estar preenchidos por servidores efetivos, mas se
encontram ocupados por servidores contratados temporariamente.
Ademais, ainda que tenha o representante suscitado
possível ofensa a princípios da administração pública, estas se limitaram a alegações abstratas e sem comprovação da caracterização de dano ao erário.
Nessa linha, entendo que, de fato, não se encontram
devidamente delineados nos autos os elementos informativos e comprovatórios exigidos nos artigos 94 da LC
621/2012 ao conhecimento da representação, especialmente no tocante às exigências previstas no art. 177, II e
V do RITCEES c/c art. 94, II e V da referida LC.
Por todo o exposto, perfilho do mesmo entendimento
exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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área técnica, endossado pelo Ministério Público de Contas, tornando-os parte integrante do presente voto, e
VOTO pelo não conhecimento da presente representação, nos termos da MT 1601/2017-9.
Assim, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2º Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Não conhecer a presente Representação, nos termos do art. 177, §1° do RITCEES, em razão do não atendimento aos requisitos de admissibilidade dispostos
no artigo 177, II e V do RITCEES c/c art. 94, II e V da LC
621/2012;
1.2. Cientificar o representante da presente decisão;
1.3. Arquivar os autos, na forma do art. 330, I do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Diário Oficial de Contas

Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.

ACÓRDÃO TC-048/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados

PROCESSO TC: 2689/2017-1

UNIDADE GESTORA: FMAPS - Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
EXERCÍCIO: 2016
RESPONSÁVEL: Inez Gaigher Milanese Vidal e Ana Rosa
Marin Silva
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança,
referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade da Sra Inez Gaigher Milanese Vidal.
Considerado apto o processo para análise e instrução,
foram os autos à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que através do Relatório Técnico
01072/2017-2 concluiu pela regularidade das contas da
responsável enquanto ordenadora de despesas no exercício em destaque, com base na análise técnico-contábil
promovida junto aos documentos disponibilizados a esta
Corte de Contas, conforme transcrição a seguir:
GESTÃO PÚBLICA
- PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
www.tce.es.gov.br

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 1)Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
144.682,37
Balanço Orçamentário (b)
144.682,37
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 02689/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 2)Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
13.800,17
Balanço Orçamentário (b)
13.800,17
Divergência (a-b)
0,00
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Fonte: Processo TC 02689/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise da execução orçamentária na dotação Reserva
de Contingência informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000;art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
Tabela 3)Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência
Balanço Orçamentário:
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 02689/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
Análise de execução orçamentária na dotação Reserva
do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Tabela 4)Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

mentária na dotação da Reserva do RPPS.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à receita orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 5)Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
346.727,66
Balanço Orçamentário (b)
346.727,66
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 02689/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 6)Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
1.618.568,47
Balanço Orçamentário (b)
1.618.568,47
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 02689/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Fonte: Processo TC 02689/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta
Caixa e Equivalentes de Caixa

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orça-

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964

Diário Oficial de Contas
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Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela abaixo:
Tabela 7)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
1.067.741,21
Balanço Patrimonial (b)
1.067.741,21
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 02689/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 8)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
747.910,83
Balanço Patrimonial (b)
747.910,83
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 02689/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na DeQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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monstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 9)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
760.883,86
Balanço Patrimonial (b)
760.883,86
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
47.210,25
Balanço Patrimonial (b)
47.210,25
Divergência (a-b)
0,00

atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:

lo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
REGULAR da prestação de contas da Sra. INEZ GAIGHER
MILANESE VIDAL, no exercício de 2016, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Tabela 11)Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
1.618.568,47
Dotação Atualizada (b)
2.065.050,65
Execução da despesa em rela- -446.482,18
ção à dotação (a-b)

Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer
da lavra do Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva,
que endossou a proposição da área técnica, exposta no
RT 01072/2017-2 e na ITC 05876/2017-1.

Fonte: Processo TC 02689/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

Fonte: Processo TC 02689/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

II - FUNDAMENTAÇÃO

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.

Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 10)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II
5.173.296,26
Ativo (BALPAT) – I
3.150.126,46
Variações Patrimoniais Diminuti- 2.023.169,80
vas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV + V 5.173.296,26
Passivo (BALPAT) – III
3.150.126,46
Resultado Exercício (BALPAT) – IV 760.883,86
Variações Patrimoniais Aumenta- 2.784.053,66
tivas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00

Fonte: Processo TC 02689/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.
Análise da despesa executada em relação à dotação
Diário Oficial de Contas

MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva
05876/2017-1, elaborada pela SecexContas, manifestou
seu entendimento, considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 01072/2017-2, no sentido de anuir com seus termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a conclusão da referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu posicionamento:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas no Fundo Municipal de Assistência Social
de Boa Esperança.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pewww.tce.es.gov.br

Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Assistência Social de Boa Esperança, ora em discussão, referente ao exercício de 2016, não restou evidenciada a existência de irregularidades capazes de conduzir
à reprovabilidade as mencionadas contas.
Saliente-se que a Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal, por meio do sistema CidadeES em
05/05/2017, fora do prazo estabelecido pelo artigo 139
do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito
Santo, aprovado pela Resolução 261/2013, no entanto,
como esse foi o único indício de irregularidade do processo, o RT 1072/2017-2 opinou no sentido de julgar regular a prestação de contas.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório
Técnico 01072/2017-2 e da Instrução Técnica Conclusiva
05876/2017-2, elaborados com base nas informações e
documentos apresentados pela gestora responsável, extrai-se que as contas ora avaliadas respeitaram o escopo
delimitado pela Resolução TC 297/2016 e foram encaminhados nos termos previstos pela IN 34/2015.
Acrescentou a área técnica, ainda, que, sob o aspecto
técnico-contábil, o seu entendimento é no sentido de
apontar para a regularidade da prestação de contas.
DISPOSITIVO:
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Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião dos RT 01072/20172 e da ITC 05876/2017-1, encampo os fundamentos e
conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os
parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Conselheiro em Substituição
1. Acórdão

ACÓRDÃO TC-049/2018 – SEGUNDA CÂMARA

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:

PROCESSO TC: 2690/2017-4

1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança sob responsabilidade da Senhora INEZ GAIGHER MILANESE VIDAL relativas ao exercício financeiro de 2016,
sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO à responsável, conforme artigo art. 85
da mesma lei.

EXERCÍCIO: 2016

1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição – Relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Diário Oficial de Contas

UNIDADE GESTORA: Fundo de Desenvolvimento Municipal de Boa Esperança
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
RESPONSÁVEL: Sedrick Vasconcelos Lopes
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Fundo de Desenvolvimento Municipal de Boa Esperança,
referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do senhor Sedrick Vasconcelos Lopes.
Considerado apto o processo para análise e instrução,
foram os autos à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que através do Relatório Técnico
00597/2017-4 concluiu pela regularidade das contas do
responsável enquanto ordenador de despesas no exercício em destaque, com base na análise técnico-contábil
promovida junto aos documentos disponibilizados a esta
Corte de Contas, conforme transcrição a seguir:
www.tce.es.gov.br

GESTÃO PÚBLICA
PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 12)Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 02690/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 13)Restos a Pagar Processados
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Balanço Financeiro (a)
Balanço Orçamentário (b)
Divergência (a-b)

0,00
0,00
0,00

Fonte: Processo TC 02690/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise da execução orçamentária na dotação Reserva
de Contingência informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000;art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
Tabela 14)Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência
Balanço Orçamentário:
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 02690/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
Análise de execução orçamentária na dotação Reserva
do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Tabela 15)Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Diário Oficial de Contas

Fonte: Processo TC 02690/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016

Caixa e Equivalentes de Caixa

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela abaixo:

Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 18)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
660.012,41
Balanço Patrimonial (b)
660.012,41
Divergência (a-b)
0,00

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à receita orçamentária

Tabela 16)Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
27.292,31
Balanço Orçamentário (b)
27.292,31
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 02690/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 17)Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
329.996,61
Balanço Orçamentário (b)
329.996,61
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 02690/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta
www.tce.es.gov.br

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964

Fonte: Processo TC 02690/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 19)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
159.723,64
Balanço Patrimonial (b)
159.723,64
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 02690/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial
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Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964

tidas dobradas.

Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Análise da despesa executada em relação à dotação
atualizada

Tabela 20)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
-1.672.704,30
Balanço Patrimonial (b)
-1.672.704,30
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
194.172,51
Balanço Patrimonial (b)
194.172,51
Divergência (a-b)
0,00

Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 22)Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
329.996,61
Dotação Atualizada (b)
372.950,48
Execução da despesa em rela- -42.953,87
ção à dotação (a-b)

Fonte: Processo TC 02690/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016

Fonte: Processo TC 02690/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.

Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 21)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II
1.859.720,25
Ativo (BALPAT) – I
159.723,64
Variações Patrimoniais Diminuti- 1.699.996,61
vas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV + V 1.859.720,25
Passivo (BALPAT) – III
159.723,64
Resultado Exercício (BALPAT) – IV -1.672.704,30
Variações Patrimoniais Aumentati- 27.292,31
vas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00

Fonte: Processo TC 02690/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das parDiário Oficial de Contas

MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva
04687/2017-1, elaborada pela SecexContas, manifestou
seu entendimento, considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 00597/2017-4, no sentido de anuir com seus termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a conclusão da referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu posicionamento:
6- CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a
atuação do gestor (es) responsável (eis), no exercício das
funções administrativas no (a) Fundo de Desenvolvimento Municipal de Boa Esperança.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técniwww.tce.es.gov.br

co Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do(s) Sr. SEDRICK VASCONCELOS LOPES, no exercício de 2016, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer
da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
que endossou a proposição da área técnica, exposta no
RT 00597/2017-4 e na ITC 04687/2017-1.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo de Desenvolvimento Municipal de Boa Esperança, ora em discussão, referente ao exercício de 2016, não restou evidenciada a existência de irregularidades capazes de conduzir
à reprovabilidade as mencionadas contas.
Saliente-se que a Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal, por meio do sistema CidadeES em
05/05/2017, fora do prazo estabelecido pelo artigo 139
do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito
Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, conforme
certifica o RT 00597/2017-4. Como esse foi o único indício de irregularidade, optou a área técnica por deixar de
propor a aplicação da multa correspondente ao primeiro atraso a entrega.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório
Técnico 00597/2017-4 e da Instrução Técnica Conclusiva
04687/2017-1, elaborados com base nas informações e
documentos apresentados pela gestora responsável, extrai-se que as contas ora avaliadas respeitaram o escopo
delimitado pela Resolução TC 297/2016 e foram encaminhados nos termos previstos pela IN 34/2015.
Acrescentou a área técnica, ainda, que, sob o aspecto
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técnico-contábil, o seu entendimento é no sentido de
apontar para a regularidade da prestação de contas.
DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião dos RT 00597/20174 e da ITC 04687/2017-1, encampo os fundamentos e
conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os
parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo de Desenvolvimento Municipal de Boa Esperança sob responsabilidade do Senhor SEDRICK VASCONCELOS LOPES relativas ao exercício financeiro de 2016, sob
o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo art. 85
da mesma lei.
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (em
Diário Oficial de Contas

do de 01/01/2016 a 22/02/2016).

substituição – Relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-050/2018 – SEGUNDA CÂMARA

PROCESSO TC: 4974/2017-7

UNIDADE GESTORA: ADERES - Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
EXERCÍCIO: 2016
RESPONSÁVEIS:		
Helena Dornellas

Edilson João Rodes e Lúcia

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas do Empreendedorismo- ADERES, referente ao
exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do
senhor Edilson João Rodes (período de 23/02/2016 a
31/12/2016) e da senhora Lúcia Helena Dornellas (períowww.tce.es.gov.br

Considerado apto o processo para análise e instrução,
foram os autos à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que através do Relatório Técnico 00781/2017-9 concluiu pela regularidade das contas
dos responsáveis enquanto ordenadores de despesas no
exercício em destaque, com base na análise técnico-contábil promovida junto aos documentos disponibilizados
a esta Corte de Contas, conforme transcrição a seguir:
3 GESTÃO PÚBLICA
PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Com base nas peças contábeis que integram a prestação
de contas anual (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações
Patrimoniais, apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 28/2015 foram avaliados os pontos de controle apontados na Resolução TC nº 297/2016 com base nos
referidos demonstrativos, conforme quadros abaixo, não
sendo constatadas inconsistências.
Dados para
Apuração

Balanço
Balanço
Orçamentário Patrimonial
(A) Dotação Orça- 14.842.132,77
mentária Atualizada
(B) Despesas
9.641.353,53
Empenhadas
(C) Despesas
8.941.222,29
Liquidadas
(D) Despesas
8.828.850,02
Pagas
(E) Ativo
329.704.167,37
(F) Passivo
329.704.167,37
(G) VPD
(H) VPA
(I) Resultado do
19.910.175,58
Exercício - PL

DVP

5.488.966,55
25.417.652,02
19.928.685,47

Valor da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Quarta-feira, 2 de maio de 2018

261

ATOS DA 2a CÂMARA

(exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve
ser igual ao Total da Despesa Empenhada menos Total da
Despesa Liquidada Informado no Balanço Orçamentário.

Nota: A diferença refere-se a ajustes lançados à conta de
exercícios anteriores, referente baixa de valor lançado a
maior de veículo.

Balanço
Balanço
Diferença
Orçamentário Financeiro
Restos a pagar não Proces- 700.131,24
700.131,24 0,00
sados (B - C)

Saldos Devedores (Ativo + VPD) deve ser igual aos Saldos
Credores (Passivo + VPA).

Valor da Inscrição de Restos a Pagar Processados (exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve ser
igual ao Total da Despesa Liquidada menos Total da Despesa Paga Informado no Balanço Orçamentário.
Balanço
Balanço
Diferença
Orçamentário Financeiro
Restos a pagar Processados 112.372,27
112.372,27 0,00
(C - D)

O Total da Despesa Orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao Total da
Despesa Orçamentária informado no Balanço Orçamentário.
Balanço
Balanço
Diferença
Orçamentário Financeiro
Total da Despesa Orça- 9.641.353,53 9.641.353,53 0,00
mentária (B)

Saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício
atual e exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial
(coluna exercício atual e exercício anterior).
Balanço
Financeiro

Balanço
Patrimonial

Diferença

Saldo da conta Caixa e
equivalente de caixa:
Exercício Atual
5.000.278,36 5.000.278,36 0,00
Exercício Anterior
9.913.246,49 9.913.246,49 0,00

Resultado Patrimonial apurado na DVP deve ser igual ao
Resultado do Exercício PL.
Balanço Patri- DVP
Diferença
monial
Resultado Patrimonial 19.910.175,58 19.928.685,47 -18.509,89
Apurado
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Saldos Devedores (E + G)
Saldos Credores (F + H - I)
Diferença

Balanço Patrimonial e DVP
335.193.133,92
335.193.133,92
0,00

O valor da Despesa Executada no Balanço Orçamentário
deve ser menor ou igual a Dotação Orçamentária Atualizada.
Balanço
Balanço
Diferença
Orçamentário Financeiro
Despesa Executada (B)
9.641.353,53 9.641.353,53 0,00
Dotação Orçamentária 14.842.132,77
Atualizada (A)
Despesa Executada < 5.200.779,24
Dotação Orçamentária
Atualizada (A - B)

4 MONITORAMENTO
Não há ações a serem monitoradas.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva
04745/2017-1, elaborada pela SecexContas, manifestou
seu entendimento, considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 00781/2017-9, no sentido de anuir com seus termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a conclusão da referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu posicionamento:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

nada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos
contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos
termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas do Sr. Edilson João Rodes
e da Sra. Lucia Helena Dornellas, na forma do artigo 84
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer da
lavra do Procurador Luciano Vieira, que endossou a proposição da área técnica, exposta no RT 00781/2017-9 e
na ITC 04745/2017-1.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo, ora em discussão, referente ao exercício de
2016, sob a responsabilidade do Senhor Edilson João Rodes e da Senhora Lúcia Helena Dornellas, não restou evidenciada a existência de irregularidades capazes de conduzir à reprovabilidade as mencionadas contas.
Saliente-se que a Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal, por meio do sistema CidadeES em
31/03/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, aprovado
pela Resolução TC 261/2013, observando o prazo regimental, conforme certifica o RT 00781/2017-9.

As contas anuais ora avaliadas refletiram a gestão do Senhor Edilson João Rodes e da Senhora Lucia Helena Dornellas, no exercício de suas funções como ordenadores
de despesas da Agência de Desenvolvimento das Micro
e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo – ADERES
no exercício de 2016.

Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório
Técnico 00781/2017-9 e da Instrução Técnica Conclusiva
04745/2017-1, elaborados com base nas informações e
documentos apresentados pelos gestores responsáveis,
extrai-se que as contas ora avaliadas respeitaram o escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016 e foram encaminhados nos termos previstos pela IN 34/2015.

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016 e as orientações da Segex, a análise consig-

Acrescentou a área técnica, ainda, que, sob o aspecto
técnico-contábil, o seu entendimento é no sentido de

www.tce.es.gov.br
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apontar para a regularidade da prestação de contas.
DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião dos RT 00781/20179 e da ITC 04745/2017-1, encampo os fundamentos e
conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os
parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo sob responsabilidade
do Senhor EDILSON JOÃO RODES e da Senhora LÚCIA
HELENA DORNELLAS relativas ao exercício financeiro de
2016, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art.
84, I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme artigo art.
85 da mesma lei;
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição – Relator).
Diário Oficial de Contas

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-051/2018 – SEGUNDA CÂMARA

PROCESSO TC: 4975/2017-1

UNIDADE GESTORA: Agência de Regulação de Serviços
Públicos- ARSP
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
EXERCÍCIO: 2016
RESPONSÁVEL: Antônio Júlio Castiglioni Neto
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Agência de Regulação de Serviços Públicos, referente ao
exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do
senhor Antônio Júlio Castiglioni Neto.
Considerado apto o processo para análise e instrução,
foram os autos à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que através do Relatório Técnico
01007/2017-1 concluiu pela regularidade das contas do
responsável enquanto ordenador de despesas no exercício em destaque, com base na análise técnico-contábil
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promovida junto aos documentos disponibilizados a esta
Corte de Contas, conforme transcrição a seguir:
3 GESTÃO PÚBLICA
PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Com base nas peças contábeis que integram a prestação
de contas anual (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações
Patrimoniais, apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 28/2015 foram avaliados os pontos de controle apontados na Resolução TC nº 297/2016 com base nos
referidos demonstrativos, conforme quadros abaixo, não
sendo constatadas inconsistências.
Valor da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
(exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve
ser igual ao Total da Despesa Empenhada menos Total da
Despesa Liquidada Informado no Balanço Orçamentário.
Apuração

Balanço
Balanço
Diferença
Orçamentário (B-C) Financeiro (J)
Restos a pagar não 693.189,99
693.189,99 0,00
Processados

Valor da Inscrição de Restos a Pagar Processados (exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve ser
igual ao Total da Despesa Liquidada menos Total da Despesa Paga Informado no Balanço Orçamentário.
Apuração

Balanço
Balanço
Diferença
Orçamentário (C-D) Financeiro (K)
Restos a pagar Pro- 112.690,60
112.690,60
0,00
cessados

O Total da Despesa Orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao Total da
Despesa Orçamentária informado no Balanço Orçamentário.
Apuração

Balanço
Balanço
Diferença
Orçamentário Financeiro
Total da Despesa Orça- 2.343.673,78 2.343.673,78 0,00
mentária (B)

Saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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atual e exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial
(coluna exercício atual e exercício anterior).
Apuração

Balanço
Financeiro

Balanço
Patrimonial

Diferença

Saldo da conta Caixa e
equivalente de caixa:
Exercício Atual
22.710.625,76 22.710.566,70 59,061
Exercício Anterior
0,00
0,00
0,00

1 A diferença refere-se ao valor registrado na conta
113810200 – Rede Bancária Arrecadação, que soma no
Balanço Financeiro como Equivalente de Caixa, mas no
Balanço Patrimonial é evidenciado como créditos a receber de curto prazo.
Resultado Patrimonial apurado na DVP deve ser igual ao
Resultado do Exercício PL.
Apuração

Balanço
Patrimonial (I)
Resultado Patrimonial 23.738.878,26
Apurado

DVP (I)

Diferença

23.738.878,26 0,00

Saldos Devedores (Ativo + VPD) deve ser igual aos Saldos
Credores (Passivo + VPA).
Apuração
Saldos Devedores (E + G)
Saldos Credores (F + H - I)
Diferença

Balanço Patrimonial e DVP
45.035.590,38
45.035.590,38
0,00

Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva
05524/2017-4, elaborada pela SecexContas, manifestou
seu entendimento, considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 01007/2017-1, no sentido de anuir com seus termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a conclusão da referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu posicionamento:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a gestão do Senhor Antônio Júlio Castiglione Neto, no exercício de suas funções como ordenador de despesas da Agência de
Regulação de Serviços Públicos – ARSP, no exercício de
2016.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016 e as orientações da Segex, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos
contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos
termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas do Sr. Antônio Júlio Castiglione Neto, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.

da a este Tribunal, por meio do sistema CidadeES em
30/03/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, aprovado
pela Resolução TC 261/2013, observando o prazo regimental, conforme certifica o RT 01007/2017-1.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório
Técnico 01007/2017-1 e da Instrução Técnica Conclusiva
05524/2017-4, elaborados com base nas informações e
documentos apresentados pelo gestor responsável, extrai-se que as contas ora avaliadas respeitaram o escopo
delimitado pela Resolução TC 297/2016 e foram encaminhados nos termos previstos pela IN 34/2015.
Acrescentou a área técnica, ainda, que, sob o aspecto
técnico-contábil, o seu entendimento é no sentido de
apontar para a regularidade da prestação de contas.
DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião dos RT 01007/20171 e da ITC 05524/2017-4, encampo os fundamentos e
conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os
parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.

O valor da Despesa Executada no Balanço Orçamentário
deve ser menor ou igual a Dotação Orçamentária Atualizada.

Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer da
lavra do Procurador Luciano Vieira, que endossou a proposição da área técnica, exposta no RT 01007/2017-1 e
na ITC 05524/2017-4.

Apuração

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:

4 MONITORAMENTO

Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Agência de Regulação de Serviços Públicos ora em discussão, referente
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Senhor
Antônio Júlio Castiglioni Neto, não restou evidenciada a
existência de irregularidades capazes de conduzir à reprovabilidade as mencionadas contas.

Não há ações a serem monitoradas.

Saliente-se que a Prestação de Contas foi encaminha-

Balanço
Balanço
Diferença
Orçamentário Financeiro
Despesa Executada (B)
2.343.673,78 2.343.673,78 0,00
Dotação Orçamentária 10.227.294,18
Atualizada (A)
Dotação Orçamentária 7.883.620,40
Atualizada < Despesa Executada (A - B)
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JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição

1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Agência de Regulação de Serviços Públicos sob responsabilidade do Senhor ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO relativas ao exercício financeiro de 2016, sob o asQuarta-feira, 2 de maio de 2018
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pecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da
Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo art. 85 da mesma lei;
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição – Relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Diário Oficial de Contas
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RELATORES

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;

Atos dos Relatores
DECISÃO MONOCRÁTICA 00600/2018-1
PROCESSO: 1712/2005

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
ASSUNTO: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
EXERCÍCIO: 1º bimestre de 2005
RESPONSÁVEL: Edson Henrique Pereira
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
– PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – 1º BIMESTRE DE 2005 – ACÓRDÃOS TC 425/2005
E 605/2005 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.
1 RELATÓRIO

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.

Versam os presentes autos sobre o Relatório Resumido de
Execução Orçamentária referente ao 1º bimestre de 2005
da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, sob a
responsabilidade do senhor Edson Henrique Pereira.
Os Acórdãos TC 425/2005 e 605/2005 condenaram o senhor Edson Henrique Pereira em multas pecuniárias nos
valores correspondentes a 1.000 VRTE e 3.000 VRTE, respectivamente.
Infere-se das certidões às fls. 25 e 47 que o trânsito em julgado de ambos Acórdãos consumou-se em
27/06/2005 e 22/09/2005, respectivamente, haja vista
que restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
A Procuradoria Geral do Estado ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº 19221520078080008 em face do responsável, cujo objeto constitui a cobrança das multas instituídas pelos Acórdãos condenatórios.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
A Ação de Execução Fiscal nº 19221520078080008 en-
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contra-se pendente de provimento judicial favorável, não
sindicável pelo órgão do Ministério Público de Contas.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 1593/2018 (fls. 75/77), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Edson Henrique Pereira, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério Público
de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º,
estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019, delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá
ser arquivado, sem contudo, proceder-se à baixa do débito / responsabilidade.
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente
atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais,
para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título
executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do
processo, nos termos do art. 331, II do RITCEES.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
1 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330,
inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/
responsabilidade de Edson Henrique Pereira, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito;
2 Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA 00601/2018-5
PROCESSO: 3529/14

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTO BELO – EXERCÍCIO DE 2013–
ACÓRDÃO TC 794/2016 PRIMEIRA CÂMARA – DAR QUITAÇÃO – RETORNAR AO MPEC PARA MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DA MULTA QUANTO AOS DEMAIS
RESPONSÁVEIS

09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimen-

1 RELATÓRIO

– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redis-

Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Ponto Belo, referente ao
exercício de 2013, sob a responsabilidade dos senhores
Arleson Santana da Silva, Jean Carlos Vagmacker e Vinícius de Oliveira Rocha, Secretários do Fundo de Saúde,
naquele exercício.

tribuiu os processos com trânsito em julgado até a publi-

O Acórdão TC 794/2016 condenou os responsáveis em
multa individual pecuniária no valor correspondente a
R$ 3.000,00.

-me decidir nos presentes autos.

Infere-se da informação à fl. 156 que o trânsito em julgado consumou-se em 13/02/2017, haja vista que restou
precluso o prazo para a apresentação de recurso.
A Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas expediu o Termo de Verificação nº 40/2018 (fls. 212/213) que
certifica o recolhimento integral da multa aplicada ao senhor Vinícius de Oliveira Rocha.
O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, pugnou
pela expedição da devida quitação da multa aplicada ao
responsável (Parecer do Ministério Público de Contas
1615/2018 – fl. 216).

EXERCÍCIO: 2013

Requereu, ainda, a devolução dos autos à Secretaria-Geral do Ministério Público para fiscalização e monitoramento da execução do v. acórdão quanto às multas imputadas aos responsáveis Arleson Santana da Silva e Jean Carlos Vagmacker.

RESPONSÁVEIS: Arleson Santana da Silva

É o relatório.

Jean Carlos Vagmacker

2 FUNDAMENTAÇÃO

Vinícius de Oliveira Rocha

Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº

JURISDICIONADO: Fundo Municipal de Saúde de Ponto
Belo
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
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to Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º,
estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL

cação da referida emenda regimental conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019, delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabeConsiderando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, que opinou pela quitação da multa
aplicada ao senhor Vinícius de Oliveira Rocha, tendo em
vista o recolhimento integral desta, entendo que, na forma do artigo 148 da Lei Complementar 621/2012, o responsável faz jus à quitação.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
Dar quitação quanto à multa aplicada ao senhor Vinícius de Oliveira Rocha, nos termos do art. 148 da Lei
Complementar 621/2012;
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, para fiscalização e monitoramento da execução
do v. acórdão quanto à multa aplicada e ainda não quitada pelos demais responsáveis.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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DECISÃO MONOCRÁTICA 00603/2018-4
PROCESSO: 8386/2017

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Sooretama
ASSUNTO: Representação
EXERCÍCIO: 2013
RESPONSÁVEIS: Esmael Nunes Loureiro – Prefeito Municipal
Weslem Santana Ferreira – Pregoeiro Oficial
Versam os presentes autos sobre Representação formalizada pela Promotoria de Justiça de Linhares – 4ª Promotoria de Justiça Civil, na pessoa da Promotora de Justiça
Graziella Maria Depra Bitencourt Gadelha nos seguintes
termos:
... do artigo 99 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo (LC n° 621120 I 2) e artigo 177
c/c artigo 182, parágrafo único, do Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (Resolução TC 26112013), a partir de toda a documentação carreada no Inquérito Civil cuja cópia anexamos por meio
de mídia eletrônica, a fim de apurar as seguintes informações: (a) fatos: suposto direcionamento em processo de licitação para contratação de serviços metalúrgicos
de torno, solda e embuchamento em máquinas e veículos da frota do Município de Sooretama (Pregão Presencial n° 017/2013) e: fraude no processo de licitação referente ao Pregão Presencial n° 017/2013 do Município
de Sooretama, ante a simulação de participação de licitantes, em especial a pessoa jurídica Valdir José Parmagnani - ME, (b) autoria: Município de Sooretama, Eraldo
de Oliveira Gomes (então Presidente da Câmara Municipal de Sooretama), pessoa jurídica Solmec Oficina Ltda. ME e seus sócios, dentre eles Everaldo de Oliveira
Gomes, irmão de Eraldo de Oliveira Gomes, (c) circunstâncias e elementos de convicção: as razões lançadas na
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Manifestação Técnica N° 090/2016 (fls. 123/133 do IC),
a declaração firmada pelo Sr. Eraldo de Oliveira Gomes
à fl. 16 do IC, a nova composição societária comprovada na Alteração Social de fls. 164/172 do IC, indicando
que, à época da publicação do edital do Pregão Presencial n° 17/2013 (fl. 04 do IC) e da assinatura do Contrato
n° 0049/2013 (fls. 173/179, do IC) o Sr. Everaldo de Oliveira Gomes era sócio da empresa licitante e vencedora
Solmec Oficina Ltda. - ME, bem como da petição de fls.
180/181 do IC em que o representante legal da pessoa
jurídica Valdir José Parmagnani - ME “não formalizou, ou
sequer cogitou formalizar, qualquer inscrição no referido certame, razão pela qual declara desconhecer o seu
conteúdo”, bem como solicito a V. Excelência que informe a esta Promotoria de Justiça as diligências adotadas,
no prazo de 15 (quinze) dias.
A Secex Engenharia elaborou a Manifestação Técnica
281/2018, por meio da qual registra haver indícios de
irregularidades nos itens apontados na Representação.
Nesse sentido, opina pelo conhecimento da Representação, com citação dos senhores Esmael Nunes e Weslem
Santana Ferreira para apresentação de razões de defesa e notificação dos mesmos para apresentação de documentos.
Isto posto, DECIDO:
Pelo CONHECIMENTO da presente Representação;
Pela CITAÇÃO dos senhores Esmael Nunes, Prefeito Municipal de Sooretama, e Weslem Santana Ferreira, Pregoeiro Oficial, na forma do art. 56, II da Lei Complementar 621/2012 para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, apresentarem justificativas em relação aos indícios de irregularidades apontados na Manifestação Técnica 281/2018,
como se demonstra a seguir:
www.tce.es.gov.br

RESPONSÁVEIS
Esmael Nunes
(Prefeito Municipal
de Sooretama)

subitens/ IRREGULARIDADES
Restrição ao caráter competitivo
do certame mediante:
Exigência indevida de inscrição no
CRA para habilitação de licitantes
Weslem Santana Ferreira prestadores de serviços metalúrgi(Pregoeiro Oficial de
cos, em desacordo com art. 30, I,
Sooretama)
da Lei 8.666/93.
Exigência indevida de alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros na
fase de habilitação, em desacordo
com art. 28 a 31, da Lei 8.666/93.

Pela NOTIFICAÇÃO dos senhores Esmael Nunes, Prefeito Municipal de Sooretama, e Weslem Santana Ferreira, Pregoeiro Oficial, para que, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, encaminhem a esta Corte de Contas os documentos e informações apontados na Manifestação Técnica 281/2018 abaixo discriminados, alertando-os quanto às consequências do descumprimento desta Decisão,
em especial quanto às penalidades dispostas no art. 135
e § 1º da Lei Complementar nº 621/2012, em especial, a
pena de imputação de multa, nos termos do art. 135, IV
da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 389, IV da Resolução TC 261/2013, sem prejuízo das demais sanções cabíveis e da responsabilidade solidária:
Memorial de cálculo para determinação dos quantitativos da planilha orçamentária
Composições de custos unitários dos itens da planilha
orçamentaria
Discriminação do BDI utilizada para a composição dos
preços
Orçamento detalhado em planilhas que expressem a
composição analítica de todos os seus custos unitários;
Todos os processos de pagamentos dos serviços realizados;
Relação de todos os relatórios semanais dos serviços realizados e respectivas medições, especificando: mão de
obra, ferramentas, equipamentos e despesas indiretas;
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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Demais informações e documentos que entenderem
pertinentes.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012.
Na forma do inciso I, do § 1º, do artigo 64, da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro da família
ou empregado do responsável ou do interessado.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Manifestação Técnica 281/2018, 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 MONOCRÁTICA 00605/2018-3
PROCESSO TC: 4194/2016-4

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Alegre
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial

RESPONSÁVEIS: José Guilherme Gonçalves Aguilar - Prefeito Municipal
Luis Guilherme Dutra Aguilar – Secretário Municipal de Administração
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial instaurada no âmbito da Prefeitura Municipal de Alegre,
por meio da Portaria 3416/2015, com o intuito de apurar supostas irregularidades nas prestações de contas da entidade
“Lar Espírito Santense da Criança”, com potencial de provocar dano ao erário.
Diante do encaminhamento pelo jurisdicionado dos documentos anexados às fls. 01/346 desses autos, os autos foram
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enviados à Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações - Secex Denúncias para análise.
A documentação encaminhada pelo gestor foi levada à área
técnica para análise a qual emitiu a Manifestação Técnica
298/2016 (fls. 351/355), onde se verificou a necessidade de
notificação do gestor para complementação do Relatório de
Tomada de Contas Especial, o que foi acolhido na Decisão
Monocrática 827/2016 (fls. 357/358).
O responsável encaminhou a esta corte de Contas um primeiro Relatório Final da TCE, por meio do ofício 67/2016 –
SEMAD/PMA. Manifestando-se acerca dos trabalhos realizados pela comissão de tomada de contas, a área técnica
entendeu que a Tomada de Contas Especial ainda não havia
chegado ao seu objetivo, não estando presentes no relatório o(s) responsável (eis) e a quantificação do dano.
Nesse sentido, a Secex Denúncias elaborou a Manifestação
Técnica 168/2017 (fls. 430/432), pugnando pela notificação do gestor para que procedesse às devidas complementações relativas à conclusão do trabalho da TCE, o que foi
acolhido na Decisão Monocrática 265/2017 (fls. 434/436).
Tendo o senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar (Prefeito
Municipal) sido devidamente notificado, o Secretário Municipal de Administração, senhor Luis Guilherme Dutra Aguilar, anexou aos autos dos documentos de fls. 443/475.
A partir da análise da documentação encaminhada, a Secex
Denúncias elaborou a Manifestação Técnica 1155/2017 (fls.
479/484), apontando diversos itens que necessitam de complementação e/ou esclarecimento pela Comissão de Tomada de Contas Especial, e sugerindo a notificação do gestor
municipal para que proceda às devidas complementações,
o que foi acolhido na Decisão Monocrática 1348/2017 (fls.
486/490).
No entanto, o prazo para cumprimento da Decisão Monocrática 1348/2017 venceu em 05/12/2017 sem que o responsável tivesse encaminhado os documentos e esclarecimentos relativos à Tomada de Contas Especial em tela.
Nesse sentido, foi exarada a Decisão Monocrática 329/2018
(fls. 497/499), citando o senhor José Guilherme Gonçalwww.tce.es.gov.br

ves Aguilar, Prefeito Municipal, para que apresentasse justificativas face ao não atendimento à Decisão Monocrática 1348/2017, bem como a notificação do mesmo e do senhor Luis Guilherme Dutra Aguilar, Secretário Municipal de
Administração, para que, no prazo de 15 dias, encaminhassem a este Tribunal, nos termos explicitados na Manifestação Técnica 1155/2017, os documentos e esclarecimentos
relativos à Tomada de Contas Especial instaurada no âmbito da Prefeitura Municipal de Alegre, por meio da Portaria
3416/2015, com o intuito de apurar supostas irregularidades nas prestações de contas da entidade “Lar Espírito Santense da Criança”, com potencial de provocar dano ao erário.
Em resposta, os responsáveis protocolaram documentação
(fls. 507/516), na qual sustentam que o não atendimento à
decisão desta Corte se deu por motivos alheios à vontade
dos mesmos.
Alegam que, durante o período para o cumprimento da Decisão, a servidora Letícia Sant”Ana Charpinel Diniz, participante da Comissão de Tomadas de Contas Especial, foi demitida dos quadros dos servidores da Prefeitura Municipal
de Alegre - dia 07/08/2017 (ficha funcional em anexo),
enquanto a servidora Cláudia Cristina Gonçalves de Souza, também participante da Comissão, gozou de férias dos
dias 08/01/2018 a 07/02/2017.
Ademais, segundo os requerentes, alguns dos documentos
necessários para o cumprimento dos apontamentos feitos
pela Secex Denúncias na última manifestação técnica foram
perdidos pela Comissão Especial, fato este que necessitou
que um servidor do quadro dos funcionários da Prefeitura
Municipal de Alegre comparecesse perante esta Corte de
Contas para extrair cópia integral dos presentes autos.
Diante da ocorrência de tais fatos geradores de atraso nos
trabalhos da Comissão, solicitaram prorrogação do prazo
por mais 60 dias que foi concedido por meio da Decisão Monocrática 535/2018 às fls. 517-520.
Entretanto, por equívoco, constou no dispositivo da Decisão
Monocrática 535/2018 que foi concedido o deferimento de
Quarta-feira, 2 de maio de 2018
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prazo ao Prefeito Municipal de Anchieta, Fabrício Petri.
Assim, torno sem efeito a Decisão Monocrática 535/2018
às fls. 517-520, publicada no Diário Oficial de Contas em 11
de abril de 2018 e desta forma, DEFIRO:
PRORROGAR POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, contados a
partir da publicação da presente decisão, o prazo concedido ao Prefeito Municipal de Alegre, senhor José Guilherme
Gonçalves Aguilar, e ao senhor Luis Guilherme Dutra Aguilar, Secretário Municipal de Administração, para que encaminhassem a este Tribunal, nos termos explicitados na Manifestação Técnica 1155/2017, os documentos e esclarecimentos relativos à Tomada de Contas Especial instaurada no
âmbito da Prefeitura Municipal de Alegre, por meio da Portaria 3416/2015, com o intuito de apurar supostas irregularidades nas prestações de contas da entidade “Lar Espírito Santense da Criança”, com potencial de provocar dano
ao erário, alertando-os quanto às consequências do descumprimento desta Decisão, em especial quanto às penalidades dispostas no art. 135 e § 1º da Lei Complementar nº
621/2012, em especial, a pena de imputação de multa prevista no art. 389, VIII e IX da Resolução TC 261/2013 e artigo 135, VIII e IX, e §1º da Lei Complementar 621/2012, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis e da responsabilidade solidária.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

Decisão em Protocolo 00154/2018-3

Protocolo(s): 05052/2018-1
Assunto: Encaminhamento
Descrição complementar: Arquivar. Ciência
Criação: 27/04/2018 12:42
Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire FariasChamoun
Diário Oficial de Contas

Trata-se do protocolo 5052/2018-1 no qual o secretário de Estado da educação, senhor Haroldo Corrêa Rocha noticia a conclusão da tomada de contas complementar 2/2017, instaurada por meio da Portaria 1.122S, de 12/09/2017, em virtude da omissão do dever de
prestar contas e da não comprovação da aplicação do
repasse de recursos financeiros no exercício de 2008 ao
Conselho da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Luiz Valiati (processos originários 41964829/2008,
67100910/2014, 72098260/2015 e 79603941/2017).
Segundo informações preliminares registradas pelo Gabinete da Presidência deste Tribunal (GAP), não foi possível identificar processo de tomada de contas especial relacionado à matéria tratada neste expediente, tendo sido
encaminhado a este gabinete em função da minha relatoria abranger a Secretaria de Estado de Educação (SEDU)
no biênio 2018/2019.
A fim de complementar a diligência iniciada pelo GAP, este gabinete procedeu à consulta na base do Diário Oficial
do Estado, tendo identificado portarias anteriores expedidas pela SEDU e que foram sucessivamente alteradas
até a publicação da Portaria 1.122 S/2017, mencionada
neste protocolo. São elas: Portarias 527-S/2008, 1.543S/2008, 1.874-S/2010, 748-S/2014 e 710-S/2015. Nenhuma delas fez qualquer menção a processo ou ação desencadeada por este Tribunal de Contas.
Por todo o exposto, determino o ARQUIVAMENTO deste
protocolo, bem como a CIÊNCIA do secretário estadual
da educação, senhor Haroldo Corrêa Rocha, mediante
a PUBLICAÇÃO desta decisão no Diário Oficial Eletrônico
deste Tribunal de Contas.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator da SEDU (biênio 2018-2019).
www.tce.es.gov.br
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