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DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

Atos da Diretoria Geral de Secretaria
ATO DGS Nº 054/2018

Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:
– Gerenciar, coordenar e supervisionar todas as atividades de administração e planejamento do Tribunal;
– Promover a integração da área Administrativa com
as demais unidades do Tribunal;
– Supervisionar o desempenho dos processos organizacionais e a evolução dos planos e projetos de gestão do Tribunal;
– Supervisionar as atividades relativas à tecnologia
da informação, bem como promover a uniformização e integração dos sistemas informatizados;
– Supervisionar a execução das atividades de gestão
de pessoas e desenvolvimento de recursos humanos;
– Supervisionar a execução das atividades de aquisições e contratações, administração de materiais, patrimônio e logística;
– Gerir e acompanhar a execução de convênios e de
acordos de cooperação técnica, diretamente ou por
delegação, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente e de acordo com as deliberações do Tribunal, entre outras competências.

Alterar o Ato DGS nº 47/2018 no tocante à fiscalização
do Contrato nº 009/2018.
O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno
deste Tribunal e, tendo em vista o art. 73, Inciso I, letra b
da Lei 8.666/93, como também o que consta no item 2.3
do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
Considerando o Contrato TC nº 009/2018, firmado com
a empresa EGS Elevadores Eirelli, constante nos autos
do Processo TC nº 8209/2017, que trata Contratação de
empresa especializada na execução de serviços de modernização tecnológica das instalações de 02 (dois) elevadores elétricos de passageiros com casa de máquinas,
03 (três) paradas e capacidade para 10 passageiros ou
700 kg, localizados no edifício sede do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEE, incluindo desmontagem e remoção dos equipamentos atuais, além do

Projeto Executivo, fornecimento e instalação de equipamentos e materiais novos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva durante o
prazo de garantia nos equipamentos.
RESOLVE:
Art. 1º Designar as servidoras Ingrid Herzog Holz, matrícula nº 203.589, Bruna Saib Chequer Rizo, matrícula nº
203.697, Juliana Martins dos Santos Amaral Escodino,
matrícula nº 203.663 e Larissa Nascimento Gabriel Scardini, matrícula nº 203.699, para constituírem a comissão
de recebimento dos serviços;
Art. 2º Designar as servidoras Ingrid Herzog Holz, matrícula nº 203.589 (fiscal titular) e Bruna Saib Chequer
Rizo, matrícula nº 203.697 (fiscal adjunto) e o servidor
Pedro de Paiva Brito Filho, matrícula nº 203.613, (fiscal
administrativo) para constituírem a comissão de fiscalização.
Art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 07 de maio de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

Telefone: (027) 3334-7665
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Licitações

LICITAÇÕES

AVISO DE RESULTADO DE RECURSOS E DATA DE
ABERTURA ENVELOPES DE HABILITAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA Nº 01/2018
PROC. TC 6676/2017
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público que após análises dos recursos referentes à fase de
Conforme Lei Complementar 621/2012, o Tribunal
de Contas possui jurisdição própria e privativa em
todo o território estadual, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência. A jurisdição do Tribunal abrange, entre outros, os responsáveis pela
elaboração dos editais de licitação e dos convites,
os participantes das comissões julgadoras dos atos
licitatórios, os pregoeiros, bem como os responsáveis e ratificadores dos atos de dispensa ou inexigibilidade.

abertura de proposta de preços, foram os mesmos indeferidos, mantendo a classificação constate da ata de
abertura do dia 10 de abril de 2018, permanecendo a seguinte classificação: 1ª colocada: Bertoli Construções Ltda EPP no valor (R$ 961.572.87), 2ª colocada: Residência
Engenharia Ltda no valor (R$ 968.627,33) e 3ª colocada:
Engeflex Eirelli EPP no valor de (R$ 998.039,84). Os documentos referentes ao julgamento dos recursos e decisão da DGS encontram-se disponíveis na CPL a partir
da presente data. A abertura dos envelopes de habilitação e continuidade do certame ocorrerá no dia 10/05/18
às 14h na sala de treinamento da Escola de Contas situada na sede do Tribunal de Contas do Espírito Santo situada na Rua José de Alexandre Buaiz, 157, Enseada do
Suá, Vitória- ES.
Maiores informações poderão ser solicitadas por meio
da CPL, de segunda a sexta-feira no horário de 12h às
18h através do telefone (27) 3334-7600 ramal- 7663.
Vitória, 07 de maio de 2018.
Giuliano Medina Silva
Presidente CPL
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PLENÁRIO

Atos do Plenário
Outras Decisões - Plenário

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

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

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

Decisão 00528/2018-1

Processos: 05051/2016-5, 00118/2007-7
Classificação: Pedido de Reexame
UG: PMRB - Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Relator: Marco Antônio da Silva
Partes: Felismino Ardizzon, Josemar Luiz Barone, Casa
do Toner Ltda - ME, Zenialda Sandra Selestrini Bindaco
Manzolli, Aparecida de Deus Julião Oliozi, Keli Piona de
Mattos
Procuradores: Maciel Ferreira Couto (OAB: 8622-ES),
Carla Frade Gava (OAB: 22374-ES), Alexandre Sardinha
Tebaldi Junior (OAB: 17923-ES),
PEDIDO DE REVISÃO - EXERCÍCIO DE 2007 – QUITAÇÃO
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Pedido de Reexame, interposto pelos Srs. Felismino Ardizzon e Josemar Luiz
Barone, ex-Prefeito Municipal de Rio Bananal e ex-servidor responsável pelo Edital de Pregão Presencial nº
086/2006, respectivamente, em face do Acórdão TC nº
352/2016, acostado às folhas 424-459 do Processo TC
0118/2007, em apenso, que julgou irregular a conduta
praticada pela recorrente, em procedimento licitatório,
referente ao exercício de 2007.
Registre-se que, nos termos do Acórdão TC nº 352/2016
(fls. 424-459) do Processo TC 0118/2007, foi aplicada multa pecuniária individual aos Srs. Felismino Ardizzon e Josemar Luiz Barone, no valor equivalente
R$3.000,00.
Consta destes autos os Termos de Verificação nº
00123/2017-1 e 00124/2017-4, emitidos pelo Ministéwww.tce.es.gov.br

rio Público Especial de Contas, certificando que os Srs.
Felismino Ardizzon e Josemar Luiz Barone recolheram, em 8/8/2017 e 7/8/2017, o valor atualizado de
R$ 3.186,50 (três mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) e R$ 3.186,50 (três mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), respectivamente, aos cofres públicos, conforme documentos de folhas
148 e 152.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer nº 05387/2017-4, da lavra do Procurador, Dr. Luciano Vieira, pugnou no sentido de seja expedida a devida
quitação aos Srs. Felismino Ardizzon e Josemar Luiz Barone, com o arquivamento do feito, bem como a devolução dos autos à Secretaria Geral do Ministério Público
Especial de Contas para os devidos registros.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª Câmara
deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29
do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que os Srs. Felismino Ardizzon e Josemar Luiz Barone recolheram a multa pecuniária a eles imputada, conforme Termos de Verificação
nº 00123/2017-1 e 00124/2017-4, emitidos pelo Ministério Público Especial de Contas.
Frisa-se que este Egrégio Tribunal de Contas, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e da
Resolução TC nº 261/2013 – Regimento Interno pacificou o entendimento acerca do presente tema, vejamos:
Os artigos 87 e 148, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, assim estabelecem, verbis:
Art. 87. Verificada irregularidade nas contas, cabe ao
Tribunal ou ao Relator:
[...]
§ 2º. Reconhecida a boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente,
saneará o processo, se não houver sido observada irregularidade grave nas contas, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável.
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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[...]
Art. 148. Comprovado o recolhimento integral, o Tribunal de Contas expedirá quitação do débito e/ou da multa.
Parágrafo único. O pagamento integral do débito ou da
multa, após decisão definitiva, não importa em modificação do julgamento quanto à irregularidade das contas, salvo em caso de recurso provido, reconhecendo a
boa-fé do responsável ou do interessado. – g.n.
Já o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Contas, Resolução TC nº 261/2013, estabelece o seguinte,
litteris:
Art. 481. Nos processos com trânsito em julgado até a
publicação desta Resolução, o responsável ou interessado que quitar integralmente o débito ou multa, no prazo de até cento e oitenta dias, a partir da publicação
desta Resolução, saneará o processo, se não houver sido observado dolo ou má-fé. – g.n.
Desse modo, a superveniência da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e o novo Regimento Interno, onde
fora fixado prazo de seis meses para se considerar saneados os autos dos processos em que tenha havido
trânsito em julgado, implica tão somente no reconhecimento da quitação destes autos, relativamente ao Srs.
Felismino Ardizzon e Josemar Luiz Barone, em face do
pagamento da multa a eles imposta.
Ante o exposto, acompanho o posicionamento do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão
que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1.DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. DAR QUITAÇÃO aos Srs. Felismino Ardizzon e Josemar Luiz Barone, então, respectivamente, ex-Prefeito Municipal de Rio Bananal e ex-servidor responsável
pelo Edital de Pregão Presencial nº 086/2006, no exercício de 2007, em razão do pagamento do valor da mulDiário Oficial de Contas

ta a eles imposta;
1.2. ENCAMINHAR os presentes autos ao Ministério Público Especial de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES;
1.3. ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/03/2018 – 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sergio Manoel Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição/relator) e João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Decisão 00867/2018-1

Processo: 02256/2018-4
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: ES - Governo do Estado do Espírito Santo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: PAULO CESAR HARTUNG GOMES, BRUNO FUNCHAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO – EXERCÍCIO DE 2017 – PARECER
DE ALERTA – RECOMENDAÇÃO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se do Relatório de Gestão Fiscal consolidado relativo ao exercício de 2017, do Governo do Estado do Espírito Santo, sob a responsabilidade dos Senhores Paulo César Hartung Gomes e Bruno Funchal.
Na Manifestação Técnica 00192/2018-9, o Núcleo de
www.tce.es.gov.br

Controle Externo de Macroavaliação Governamental,
com fundamento no inciso II do § 1º do art. 59 da Lei
Complementar 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), sugeriu ALERTAR o Governo do
Estado que o percentual da despesa total com pessoal
para fins de apuração do limite, apurado pelo TCEES de
54,65%, no exercício de 2017, encontra-se acima do “limite” de Alerta (54%), correspondente a 90% (noventa por cento) do limite legal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
II FUNDAMENTAÇÃO
Acolho a manifestação do Núcleo de Controle Externo
de Macroavalição Governamental, consubstanciada na
Manifestação Técnica 00192/2018-9, no sentido de que
este Tribunal emita o PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao art. 59, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme demonstrado na Instrução Técnica acima
mencionada.
Considerando que, conforme a citada Manifestação Técnica, o percentual alcançado de gastos com pessoal em
relação à receita corrente líquida está em 54,65% (cinquenta e quatro vírgula sessenta e cinco por cento), superando o limite de alerta estabelecido pelo artigo 59,
§ 1º, inciso II, da LRF, recomendo que seja observado o
previsto no artigo 22, parágrafo único, da LRF, a saber:
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver
incorrido no excesso:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou
contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do
art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a repoTerça-feira, 8 de maio de 2018
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sição decorrente de aposentadoria ou falecimento de
servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.
Por fim, encaminhem-se aos atuais responsáveis cópias integrais da Manifestação Técnica 00192/2018-9 e
do Relatório Técnico 00068/2018-2 juntamente com esta 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. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. EMITIR PARECER DE ALERTA ao senhor Paulo César
Hartung Gomes, chefe do Governo do Estado do Espírito Santo e ao senhor Bruno Funchal, secretário de estado da fazenda, conforme demonstrado na Manifestação
Técnica 00192/2018-9;
1.2. RECOMENDAR aos gestores que observem o previsto no artigo 22, parágrafo único, da LRF; e
1.3. ENCAMINHAR cópia do Relatório Técnico 68/2018
ao chefe do poder executivo estadual, à Secretaria de
Estado de Controle e Transparência e à Secretaria de Estado da Fazenda para que conheçam o teor desta análise.
1.4. RETORNAR os presentes autos ao Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação Governamental para
ser apensado, futuramente, à Prestação de Contas Anual do Governador, em atendimento ao art. 277, § 1º, do
Regimento Interno do TCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2018 – 10ª Sessão Ordinária
do Plenário.
Diário Oficial de Contas

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 Sergio Manoel Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luís Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Decisão 00923/2018-1

Processo: 02026/2018-8
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Parte: Audifax Charles Pimentel Barcelos
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3° QUADRIMESTRE DE
2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA – ALERTAR –ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos do Relatório de Gestão Fiscal – RGF da Prefeitura Municipal de Serra, relativo ao
3º quadrimestre do exercício de 2017, em que figura
como responsável o Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos.
Em face da verificação do Ente ter ultrapassado o limite
para alerta no 3º quadrimestre/2017, sugere o Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NEC,
por meio da Instrução Técnica Inicial nº 00054/2018-1
, conforme disposto no art. 59 da LC 101/2000 (LRF), a
emissão de PARECER DE ALERTA.
Limite de Gastos com Pessoal
Valor
Receita Corrente Líquida – RCL
1.025.958.777,01
Despesa Total com Pessoal – DTP
525.084.932,22
www.tce.es.gov.br

% da Despesa Total Com Pessoal –
51,18%
DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Inci554.017.739,59
sos I, II e III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)
526.316.852,61
(Parágrafo único, Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)
498.615.965,63
(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)
FONTE: PROCESSO TC 2026/2018
Conforme demonstrado, o percentual alcançado de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida está em 51,18% (cinquenta e um vírgula dezoito por
cento), superando o limite para alerta estabelecido pelo artigo 59, da LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF).
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica, VOTO no sentido que este Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à
consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. EMITIR PARECER DE ALERTA ao Senhor Audifax
Charles Pimentel Barcelos, Chefe do Poder Executivo da
Prefeitura Municipal de Serra, conforme demonstrado
na Instrução Técnica Inicial Nº 00054/2018-1;
1.2. ENCAMINHAR cópia ao interessado.
1.3. ARQUIVAR os autos na forma do artigo 330, inciso lV, c/c artigo 303, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
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), Sergio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e Domingos Augusto Taufner;
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luís Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Decisão 00929/2018-7

Processos: 06209/2017-9, 09645/2016-3, 01419/20111
Classificação: Embargos de Declaração
UG: CMP - Câmara Municipal de Pancas
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: Marcos Alexandre Mataveli de Morais, Cicero
Quedevez Groberio,Antonio Claudio Marchesini
EMENTA: ADMITIR O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
DE JURISPRUDÊNCIA. SOBRESTAR A TRAMITAÇÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
O EXMO. SR. RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I. RELATÓRIO:
Trata-se de “pedido incidental preliminar de unificação de jurisprudência”, nos autos dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Cícero Quedevez Grobério, ex-Presidente da Câmara Municipal de Pancas, em face
do Acórdão TC 788/2017-Plenário, proferido nos autos do processo TC 9645/2016, que trata de Recurso
de Reconsideração interposto em face do Acórdão TC
803/2016-Segunda Câmara.
O recorrente suscitou preliminarmente a divergência entre a decisão embargada e o Acórdão TC
414/2017-Plenário, proferido nos autos do processo TC
4597/2015, que tratou de Recurso de Revisão em face
do Acórdão TC 212/2013.
Por meio da Instrução Técnica de Recurso nº 215/2017,
a Secex Recursos sugeriu o encaminhamento do feito à
Relatoria para apreciação da divergência suscitada, conforme previsão regimental e, nestas condições, os autos
foram encaminhados ao Núcleo de Jurisprudência e Súmulas para elaboração de Estudo Técnico de JurispruDiário Oficial de Contas

dência, nos termos do artigo 445, inciso III, do RITCEES,
considerando que o pedido incidental implicaria no sobrestamento dos Embargos de Declaração interpostos.
O embargante alega existir entendimento divergente deste Tribunal no âmbito dos Acórdãos TC
414/2017-Plenário (TC 4597/2015) e 788/2017-Plenário (TC 9645/2016), no que tange ao julgamento das
contas após recolhimento parcial de débito imputado
ao responsável, na condição de Presidente da Câmara
Municipal de Pancas, por irregularidade consubstanciada na realização de pagamentos acima do teto constitucional aos vereadores daquela casa de leis, eis que no
primeiro caso este Tribunal reconheceu a boa-fé do gestor, possibilitando o saneamento dos autos, e no segundo não a reconheceu, culminando na irregularidade das
contas.
Neste contexto, registrou o Núcleo de Jurisprudência e
Súmula, através do Estudo Técnico de Jurisprudência
27-2017-5, que não teria sido certificada a existência de
outras deliberações além das acima citadas que tenham
tratado do tema sob as mesmas circunstâncias fáticas,
concluindo nos seguintes termos:
3. CONCLUSÃO:
Diante do exposto, conclui-se opinando pela existência
de divergência de entendimentos entre os Acórdãos TC
414/2017-Plenário e TC 788/2017-Plenário, haja vista
que, diante da mesma irregularidade, qual seja, o pagamento de subsídio de vereadores acima do teto constitucional, foi reconhecida a boa-fé do gestor no primeiro
caso, oportunizando-lhe a possibilidade de saneamento dos autos, enquanto no segundo não foi reconhecida sua boa-fé, culminando no julgamento pela irregularidade das contas.
Assim, sugere-se o retorno dos autos ao Conselheiro
Relator para instrução.
É o relatório. Passo a decidir.
I. FUNDAMENTAÇÃO:
A divergência suscitada reporta-se à irregularidade das
contas mantida no Acórdão TC 788/2017- Plenário, em
razão do pagamento de subsídio dos vereadores acima
do teto constitucional, fixado em 30% do valor do subsídio dos deputados estaduais, em decorrência da aprowww.tce.es.gov.br

vação de revisão geral anual aprovada no decorrer da
legislatura, matéria sobre a qual foi exarado o Acórdão
TC 414/2017-Plenário, com eventual distinção de tratamento, senão vejamos:
· Acórdão TC 414/2017-Plenário (TC 4597/2015)
Este caso refere-se a um Pedido de Revisão, no qual o
Plenário, à unanimidade, deliberou nos termos do voto proposto pelo Cons. relator, nos seguintes termos redigidos:
1. Conhecer o Pedido de Revisão na forma dos artigos.
421 e 423 do Regimento Interno deste Tribunal;
2. Indeferir o pedido de efeito suspensivo ao Pedido
de Revisão e, quanto ao mérito, dar provimento parcial
ao presente pedido de revisão, para responsabilizar os
Srs. Adelcio Bento Coffler, Fernando Antonio, Oliosi Iracy Pinheiro da Silva, Juarez Carlos Giles, Juarez Mendonça Junior, Marcos Alexandre M. Morais, Otniel Carlos
de Oliveira, Rachel Zucchetto, solidariamente ao presidente da Casa de Leis daquele município no exercício
de 2009, Sr. Cícero Quedevez Grobério, a ressarcirem
ao erário do municipal a quantia recebida acima do teto constitucional;
3. Notificar o Sr. Cícero Quedevez Grobério, para, no
prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, ressarcir em
solidariedade com os demais vereadores, o montante
R$7.120,00 (sete mil cento e vinte reais) devidamente
atualizado, hipótese que terá suas contas julgadas regulares com ressalva;
4. Citar os responsáveis Adelcio Bento Coffler, Fernando Antonio, Oliosi Iracy Pinheiro da Silva, Juarez Carlos Giles, Juarez Mendonça Junior, Marcos Alexandre
M. Morais, Otniel Carlos de Oliveira, Rachel Zucchetto para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis (art. 157, II, do Regimento Interno desta Corte de
Contas), prestem os esclarecimentos que julgarem pertinentes e/ou recolham a importância devida, quanto às irregularidades apontadas na Instrução Técnica
Inicial 103/2011, constante dos autos do processo TC6868/2010;
5. Notificar do autor, sr. Cícero Quedevez Grobério, do
teor desta decisão.
Sobre a questão, ao examinar o pedido de revisão interTerça-feira, 8 de maio de 2018
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posto, o relator reconheceu a boa-fé do gestor e assim
se pronunciou:
Inicialmente registro que de fato não houve dolo na
conduta do autor, nota-se que a única irregularidade remanescente foi o pagamento do subsídio aos vereadores acima do teto Constitucional, ademais ao ser
condenado ao pagamento o realizou no quinhão correspondente ao valor que recebeu indevidamente o que
demonstra há existência da boa-fé do autor.
(...)
No tocante ao pagamento de subsídio pago acima do
teto Constitucional esta Corte de Contas vem firmando entendimento no sentido condenar solidariamente
os vereadores beneficiados com o pagamento a maior,
ainda que o ordenador de despesas seja o responsável
pela conduta que resultou a irregularidade, o ressarcimento deverá alcançar os edis, vejamos:
PROCESSO -TC-2432/2009 (APENSO: TC-1871/2009) ACÓRDÃO TC-857/2014 – PLENÁRIO
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - EXERCÍCIO DE 2008 - 1) PRELIMINAR - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL
Nº 1086/2007 - 2) CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL - JULGAR IRREGULARES AS CONTAS DA SRA.
IRIS DERLANDE GOMES DO ESPÍRITO SANTO - MULTA 3) IMPUTAR RESSARCIMENTO AOS VEREADORES - 4) IMPUTAR RESSARCIMENTO À SRA. IRIS DERLANDE GOMES
DO ESPÍRITO SANTO - 5) ARQUIVAR
(...)
De igual modo, o Plenário julgou os autos do Processo
TC 2742/2013, vejamos:
PROCESSO: TC-2742/2013 – JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ASSUNTO: PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL – RESPONSÁVEIS: DALVA DA MATTA IGREJA E OUTROS –ADVOGADO: RÔMULO DA MATTA IGREJA (OAB-ES 26.076) – EMENTA:PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2012 – 1) DEIXAR DE
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM – 2) DEIXAR DE ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS – 3) IRREGULAR – RESSARCIMENTO – MULTA PARA DALVA DA MATTA IGREJA – 4) IRREGULAR PARA
OS DEMAIS – RESSARCIMENTO EM SOLIDARIEDADE – 5)
Diário Oficial de Contas

SOBRESTAR O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
– 6) ARQUIVAR.
(...)
Ademais, o Regimento Interno deste Tribunal dispõe que
verificada a irregularidade o Relator ou o Tribunal de
Contas, definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão, ou terceiro como parte interessada, haja concorrido para o dano, in verbis:
(...)
O Regimento Interno preconiza ainda que a responsabilidade do terceiro que, como parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido
para o cometimento do dano apurado, derivará, dentre
outras hipóteses, da irregularidade no recebimento de
benefício indevido. (g.n)
Nesses termos, concluiu o Relator pela reforma da decisão rescindenda no tocante a responsabilizar os edis
do Município de Pancas solidariamente ao presidente
da Câmara a ressarcirem ao erário municipal a quantia
recebida acima do teto constitucional, tendo em vista que “todos os vereadores foram beneficiados com os
pagamentos irregulares e seria uma medida descabida
responsabilizar apenas o ordenador de despesa a ressarcir o valor pago a maior”.
Assim, o relator votou pelo indeferimento do pedido
de efeito suspensivo ao pedido de revisão e, quanto ao
mérito, pelo seu provimento parcial, para responsabilizar os demais vereadores em solidariedade ao presidente do legislativo.
Além disso, votou por notificar o presidente da Câmara
Municipal para recolhimento do montante restante em
solidariedade com os demais, hipótese em que teria
suas contas julgadas regulares com ressalva, tendo em
vista permissivo legal contido no art. 157, II, do RITCEES.
· TC 788/2017-Plenário (TC 9645/2016)
Nesta hipótese, na fase prévia ao julgamento do acórdão recorrido, a Decisão Preliminar TC 026/2014-Segunda Câmara, considerando a ausência de gravidade das irregularidades e reconhecida a boa-fé do gestor,
oportunizou o pagamento do débito no prazo regimental, possibilitando modificar o julgamento das contas de
irregular para regular com ressalva.
www.tce.es.gov.br

Entretanto o gestor não recolheu integralmente o débito, mas apenas 1/9 do valor determinado, sob o argumento de que restou demonstrado nos autos o que cada vereador recebeu de forma individualizada, foi indeferido o Recurso de Reconsideração interposto e mantida a decisão em face do Acordão TC 803/2016-Segunda
Câmara, e nestas circunstâncias este relator exarou decisão pelo afastamento da boa-fé do recorrente, confirmando a irregularidade das contas sob análise, nos seguintes termos:
Nota-se que na Decisão Preliminar TC 026/2014 já havia
sido apreciado o mérito dos autos, não cabendo naquela ocasião o rediscutir, nem mesmo argumentar quanto à eventual ilegitimidade passiva do gestor para arcar com a devolução de todo o valor aferido por todos
os vereadores, inclusive, porque embora possa haver o
benefício dos demais edis no recebimento da diferença nos respectivos subsídios, há uma solidariedade do
Ordenador de Despesas, o que de qualquer maneira o
mantém no polo passivo.
Pois bem. Naquele momento processual (fase prévia), verifica-se que o gestor abriu mão do seu direito
de ver alterado o julgamento de suas contas para regulares com ressalva, diante do descumprimento da
mencionada Decisão Preliminar e, especialmente, por
não trazer comprovante da recomposição ao erário do
montante integral, tal como lhe foi imputado, não merecendo acolhida agora em fase recursal a alteração
em seu julgamento, já que regimentalmente este benefício se encontra ultrapassado.
Todavia, em fase recursal, reaprecia-se o mérito, e nesta
senda, destaco a minha posição em consonância à encartada pela área técnica, no que se refere ao afastamento da boa-fé em que se baseou o recorrente: “o recorrente tem o dever de conhecer as normas constitucionais e diante desse dever, não lhe socorre a alegação
de boa-fé, mormente quando a norma em questão diz
respeito ao teto constitucional aplicado aos vereadores
e o recorrente foi presidente da Câmara”.
Saliento, ainda, o regramento deste assunto por parte deste Corte de Contas, consubstanciados nas IN
003/2008 e 26/2010, nas quais foi mantido o mesmo
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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posicionamento quanto ao dever de obediência ao teto constitucional pelos gestores, o que corrobora com a
tese da área técnica, no que se refere à inexistência de
boa-fé por parte do recorrente, senão vejamos:
(...)
Assim, no mérito, considerando que o limite constitucional máximo de gasto com o subsídio dos vereadores,
tendo por base legal o artigo 29, inciso VI, alínea “b” da
Constituição Federal, teria sido extrapolado a partir da
edição da Lei Municipal n. 1061/2009, a qual concedeu
revisão geral anual no percentual de 3% para todos os
servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de
Pancas, conforme descrito na ITR 00076/2017, confirma-se a irregularidade das contas sob análise.
Ainda na mesma decisão, no que tange à individualização do débito e a responsabilidade de cada vereador,
foi sustentado que a responsabilidade de recompor o
erário por valores indevidamente auferidos por agentes públicos deveria ser individual:
Nessas condições, inobstante a irregularidade das contas, socorrendo-me ao julgado deste Tribunal encartado
pelo recorrente (Decisão TC-0866/2013), com o qual invoca a necessidade de individualização da responsabilidade, considerando que em situação análoga o Tribunal
entendeu pela responsabilização dos vereadores individualmente, efetuando-se a devolução apenas da parte
que lhes cabia, concernente ao valor recebido a maior
por cada vereador, discordo com o posicionamento manifestado pela área técnica na ITC n. 4619/2014 e na ITR
00076/2017, no que diz respeito ao não aproveitamento do precedente invocado pelo recorrente, sob o argumento de que se reportavam a irregularidades diversas.
Na realidade, a irregularidade apreciada no precedente
trazido à colação pela defesa trata de descumprimento
ao princípio da anterioridade para fixação de subsídio
dos vereadores, enquanto a tratada nestes autos se refere a pagamento a maior em descumprimento ao teto
remuneratório, contudo, em ambos os casos ao gestor
cabe apenas à devolução de valores que teria individualmente recebido indevidamente, acrescido da multa decorrente do descumprimento do limite constitucional, em razão de seu mandato como Presidente da CâDiário Oficial de Contas

mara e Ordenador de Despesas.
Neste diapasão, independentemente da irregularidade
a que estamos nos reportando e embora o cumprimento dos limites constitucionais seja obrigação imposta ao
ordenador de despesa, entendo que a responsabilidade de recompor ao erário por valores indevidamente
auferidos por agentes públicos deve ser individual.
Desta maneira, o precedente invocado pelo recorrente
se presta a demonstrar que a posição hodiernamente
adotada por este Colegiado quando da devolução de
valores, parte da premissa concernente à responsabilidade subjetiva, individualização das condutas e, consequentemente, individualização das sanções e ressarcimentos imputados aos agentes envolvidos, devendo, pois, ser aproveitado para o caso sob análise, merecendo a citação dos demais vereadores beneficiados
pelo recebimento de subsídios acima do teto constitucional para, em solidariedade com o Ordenador de Despesas, promovam as respectivas devoluções. (g.n)
Assim, apesar de reconhecer a necessidade de individualização das responsabilidades, foi observado que, nos
termos do art. 157, §4º, do RITCEES, não teriam sido
preenchidos os requisitos necessários para quitação
do débito ou saneamento do processo, eis que estaria precluso o benefício de quitação e saneamento regimentalmente previsto para o gestor na fase prévia, uma
vez que não houve recolhimento, naquela fase, da integralidade da importância devida ao município, mantendo o gestor no polo passivo como solidário aos demais
edis, inobstante o pagamento efetuado da parcela que
entendia competente (1/9).
Em razão disso, votei por conhecer do recurso e pelo
seu provimento parcial no que diz respeito ao ressarcimento integral do débito ao responsável, inobstante
a manutenção da irregularidade das contas, rejeitando o pedido de quitação/saneamento do processo uma
vez que não houve pagamento integral do dano oportunizado na fase prévia e, ainda, pela formação de autos
apartados com a finalidade de citar os demais vereadores para se defenderem acerca do recebimento indevido, sendo a proposta encampada à unanimidade pelo
Plenário, resultando no Acórdão TC 788/2017-Plenário,
www.tce.es.gov.br

cujos termos seguem transcritos:
1. Conhecer do presente Recurso de Reconsideração,
nos termos do art. 152, inciso I, e art. 164 da Lei Complementar Estadual 621/12;
2. Dar parcial provimento ao recurso, no que diz respeito ao ressarcimento integral do débito ao Sr. Cícero Quedevez Grobério, Presidente da Câmara Municipal
de Pancas, no exercício de 2010, inobstante a manutenção da irregularidade de suas contas, bem como pela manutenção da multa a lhe ser aplicada, no montante de R$ 1.029,30 (mil e vinte e nove reais e trinta centavos), nos termos do Acórdão TC-803/2016 – Segunda Câmara;
3. Rejeitar o pedido de quitação/saneamento do processo, por descumprimento aos requisitos previstos
no art. 157, § 4º, do Regimento Interno deste Tribunal,
uma vez que não houve na fase prévia o pagamento integral do dano ao erário municipal, por parte do Sr. Cícero Quedevez Grobério e, sobretudo, porque este se
constitui responsável solidário aos demais edis no pagamento da integralidade do valor imputado a ressarcimento de R$ 11.963,08 (onze mil, novecentos e sessenta e três reais e oito centavos);
4. Formar autos apartados com a finalidade de citar todos os vereadores em exercício em 2010, no prazo de
30 (trinta) dias improrrogáveis, para que os mesmos
possam se defender sobre o indevido recebimento do
subsídio, com a prévia individualização da responsabilidade de cada edil pela reposição de parcela do valor a
ser ressarcido, na medida de seu recebimento, conforme demonstrativo de fls. 320 do processo anexo – TC
1419/11, com valores devidamente atualizados, autuando-se o processo como Tomada de Contas Especial;
5. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Nesta hipótese, diante da mesma irregularidade, qual
seja, o pagamento de subsídio de vereadores acima do
teto constitucional, inobstante inicialmente ter sido reconhecida a boa-fé e concedida a fase prévia para pagamento das parcelas indevidamente recebidas pelos
edis, todas em solidariedade com o Presidente da Câmara, nos termos do art. 56, inciso III, da Lei 621/2012,
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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a partir do não adimplemento na referida fase prévia das parcelas individuais devidas aos vereadores, foi
transmudada a situação para o não reconhecimento
da boa-fé do Presidente da Câmara que não adimpliu
as parcelas devidas aos demais vereadores, sobre as
quais ele era solidário, culminando no julgamento pela
irregularidade de suas contas.
De fato, nos Acórdãos proferidos - TC 414/2017-Plenário (TC 4597/2015) e TC 788/2017-Plenário (TC
9645/2016), diante da mesma irregularidade, qual seja,
o pagamento de subsídio de vereadores acima do teto
constitucional, no primeiro caso foi reconhecida a boa-fé do gestor, possibilitando a conversão no julgamento de suas contas de irregular para regular com ressalva,
mediante a concessão de prazo para o pagamento integral do débito imputado, atinente a somatória das parcelas devidas aos vereadores em solidariedade com o
presidente da Câmara, e no outro, o julgamento foi pela irregularidade das contas do gestor, sem o reconhecimento de sua boa-fé, não lhe oportunizando prazo para
pagamento integral do débito.
Assim, resta flagrantemente identificada à diferença de
tratamento dado em casos análogos no âmbito deste
Plenário ao Presidente da Câmara em comento, o que
merece ser reavaliado de forma a conferir legitimidade
ao julgamento proferido e não ocasionar prejuízo na esfera pessoal do agente apontado como responsável.
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), em consonância com o entendimento técnico VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL
“O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI - Eu tinha proferido um voto outrora em relação ao incidente considerando que não preenchia os requisitos. Então, eu inadmiti o incidente por considerar
que não havia contradição na forma como foi declaraDiário Oficial de Contas

do o acórdão porque a divergência está relacionada à
imposição de ressarcimento ao um presidente de câmara. E entendeu que quando o Tribunal adota uma posição de alcançar os demais vereadores, estaria em divergência, e por isso deveria provocar esse incidente, estou
entendendo que não caberia, considerando que a solidariedade é uma prerrogativa do credor e que, na verdade, não há conceitualmente essa divergência. Então, estou inadmitindo um incidente, estou conhecendo dos embargos e negando provimento. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Com o esclarecimento, o conselheiro Cotta Lovatti inaugurou a divergência pelo conhecimento, mas por
inadmiti-lo em face de não cumprir, segundo sua visão,
as exigências. O conselheiro relator é pela admissão, e
o conselheiro Carlos Ranna o acompanhou. Permanece
a divergência. Em discussão o processo. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - Senhor presidente, a omissão indicada seria a divergência entre os acórdãos? Porque tudo bem que o conselheiro conheceu do recurso, mas há contradição, omissão, em se tratando de embargos? Seria contradição? O
SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Não, ali é um incidente, ele provoca como condição do embargo o incidente de uniformização de jurisprudência. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA - Porque estou com os dois números
dos acórdãos, 414 e 788. Porque em se tratando de embargos, em meu sentir, deveria haver uma contradição
ou omissão para aí sim...ainda que efeito modificativo
ou não, trabalharmos nesse sentido. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Presidente, tem uma situação até semelhante, que será submetida ao Plenário, que restou essa dúvida. Se a análise do
conhecimento do embargo deveria ser precedente a essa análise do prejulgado. Fiquei com essa dúvida no primeiro momento, só que quando ele suscita o incidente,
temos que apreciar anteriormente à análise do embargo. Então, em reconhecendo a divergência, naturalmente vai servir para se conhecer o embargo de declaração.
Porque há uma simbiose entre eles. Por isso que coloquei como estaria conhecendo o embargo. O SR. CONwww.tce.es.gov.br

SELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA Via de regra, acho que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos tem que conhecer dos embargos sim.
Mas para modificar ou não os julgados teria que analisar a questão de omissão e contradição. Era só essa a
minha dúvida.”
1. DELIBERAÇÂO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Admitir o incidente de uniformização de jurisprudência ante a divergência de julgamentos suscitada
preliminarmente pelo recorrente e verificada entre os
Acórdãos TC 414/2017-Plenário e TC 788/2017-Plenário, nos termos informados pelo Núcleo de Jurisprudência e Súmulas, através do Estudo Técnico de Jurisprudência 0027/2017-5;
1.2. Determinar a formação de autos apartados para
apreciação do incidente ora admitido, na forma do art.
356, caput do RITCEES;
1.3. Sobrestar o julgamento dos presentes embargos de
declaração até a apreciação do incidente;
1.4. Encaminhar ao MPEC, para manifestação, na forma
do art. 356, 3º do RITCEES, no prazo de 15 dias.
2. Por maioria, vencido o conselheiro em substituição
João Luiz Cotta Lovatti, que inadmitiu o incidente.
3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª 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: João Luiz Cotta Lovatti
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Decisão 00931/2018-4

Processo: 06918/2016-9

Terça-feira, 8 de maio de 2018
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Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2015
UG: PML - Prefeitura Municipal de Linhares
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Partes: Estevão Goncalves, Genilda Rodrigues Custodio, Sergio Adão Lopes Suzano, Ordem dos Advogados
do Brasil Seção do Espirito Santo, Regina de Cassia Cardozo Pedroni, Leonethe Braum Pereira, Priscyla Mathias
Scuassante
Procuradores: Cleylton Mendes Passos (OAB: 13595ES), Ricardo Claudino Pessanha (OAB: 10406-ES, OAB:
181289-RJ), Gabriel Zumerle dos Santos Junior (OAB:
22093-ES), Luis Filipe Quemelli Bussular (OAB: 21257ES), Glauco Barbosa dos Reis (OAB: 13058-ES), Tabata Engelhardt Haidu (OAB: 25880-ES), Daniela Pacheco
Cruz (OAB: 18399-ES),
FISCALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE DE ASSISTENTE
SIMPLES – DAR CIÊNCIA - INSTRUIR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I - RELATÓRIO:
O presente feito cuida de processo de Fiscalização junto ao Município de Linhares, referente ao exercício de
2014 a 2016, sob a responsabilidade dos senhores Regina de Cássia Cardozo Pedroni – Secretária de Educação
– Período de 02/01/2013 a 01/07/2014; Genilda Rodrigues Custódio – Pregoeira Oficial – Período de 07/01/14
a 09/12/15; Sérgio Adão Lopes – Secretário de Educação – Período de 02/07/2014 a 31/12/2016; Leonethe
Braum Pereira – Pregoeira Oficial – desde 01/01/2016;
Priscyla Mathias Scuassante – Assessora Jurídica e Estevão Gonçalves – Pregoeiro Oficial - Período de
29/4/2013 a 04/09/2015.
Seguindo as diretrizes fixadas no Plano Anual de Fiscalização (PAF) 2016 aprovado na 41ª Sessão Plenária, a
equipe de trabalho, utilizando-se dos princípios e normas usuais de auditoria, anunciou determinados indícios de irregularidade consignados no Relatório de Auditoria (fls. 5/62 – vol. I – e anexos).
Citados com base na DECM nº 1011/2017, os responsáveis apresentaram suas justificativas.
Em expediente constante no evento nº 33 – Petição InDiário Oficial de Contas

tercorrente nº 01376/2017-9, justamente em razão da
inclusão de Assessora Jurídica, Dra. Priscyla Mathias
Scuassante, dentre o rol de responsáveis, a Ordem dos
Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo, solicita seu
ingresso no feito como Terceiro Interessado, na qualidade de Assistente Simples. Ao final requer ainda, preliminarmente, o arquivamento do processo em face da
Assessora requerida em face de sua ilegitimidade passiva, a intimação para ciência e participação de todos os
atos processuais.
Esclareça-se que por entender que o referido pedido
traz questão preliminar ao julgamento de mérito, o presente voto abordará apenas o pedido de intervenção
da OAB/ES.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
I - QUESTÃO INCIDENTAL PRELIMINAR: DO PEDIDO DE
INGRESSO COMO TERCEIRO INTERESSADO POR PARTE
DA OAB/ES
Conforme relatado, na data de 03/10/2017, em razão
da inclusão de Assessor Jurídico, dentre o rol de responsáveis no presente processo, a Ordem dos Advogados
do Brasil, Seção Espírito Santo, solicita seu ingresso no
feito como Terceiro Interessado, na qualidade de Assistente Simples.
Em síntese, sustenta que a OAB/ES, nos termos do artigo 44, inciso II do Estatuto da Advocacia, possui a finalidade institucional de promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil.
Defende que não está atuando como um terceiro interessado qualquer, mas como legítimo detentor de interesse processual, por ser detentora da competência para defender e representar sua classe.
Sustenta que a inclusão de advogados públicos, por mera emissão de parecer, como possíveis responsáveis em
processos onde se apuram irregularidades em atos administrativos, violam, não somente a legislação do TCEES, como também as prerrogativas dos profissionais acima listados, o que afeta toda a classe de advogados capixabas, motivo pelo qual restaria configurado o interesse jurídico da OAB/ES para ingressar no presente feito.
www.tce.es.gov.br

Acrescenta que a inclusão do advogado público se deu
sem que a Instrução Técnica Conclusiva apontasse qualquer conduta dolosa do mesmo, apenas se limitando a
apontar, como conduta passível de responsabilização, a
emissão do referido parecer jurídico.
Em seguida, no mérito, defende a não sujeição de procurador ou assessor jurídico ao controle das contas públicas por emissão de mero opinamento, destacando a
infringência ao artigo 5º da lei Orgânica deste Tribunal,
bem como o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que impede a responsabilização de assessores jurídicos de órgãos públicos pela elaboração de pareceres
consultivos. Defende ainda a tese de que o parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo.
Argumenta que os pareceres emitidos em observância ao procedimento previsto no artigo 38 da Lei de Licitações, constituem pareceres de natureza obrigatória, porém de conteúdo não vinculante, o que levaria à
responsabilização do advogado público apenas quando
o dano for constatado como decorrente de erro grave,
inescusável, ou de ato ou omissão praticado com culpa
em sentido lato, na linha de orientação do próprio STF
(MS 24073).
Passemos à análise do pedido de ingresso feito pela
OAB/ES.
O pedido da entidade foi fundamentado nas disposições do artigo 121 do CPC que assim dispõe:
Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da
parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.
Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu
substituto processual.
O artigo em questão disciplina o instituto da Assistência, modalidade de intervenção de terceiros no processo em curso, conforme leciona FREDIE DIDIER JR.
“A assistência é modalidade de intervenção de terceiro ad coadjuvandum, pela qual um terceiro ingressa em
processo alheio para auxiliar uma das partes em litígio.
(...) Permite-se a assistência porque esse terceiro pode
vir a sofrer prejuízos jurídicos com a prolação de deTerça-feira, 8 de maio de 2018
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cisão contra o assistido; esses prejuízos podem ser diretor/imediatos ou reflexos/mediatos. Àqueles corresponde a figura do assistente litisconsorcial; a esses, a do
simples. A intervenção permite ao assistente, de certo
modo, tentar influenciar no julgamento da causa.
O interesse jurídico é pressuposto da intervenção. Não
se a autoriza quando o interesse for meramente econômico ou afetivo. Seja pelo fato de manter relação jurídica vinculada à que está deduzida, seja por ser ela
própria que está deduzida.”
Extrai-se da leitura acima que o requisito essencial para
que seja permitido o ingresso do terceiro, é a inequívoca demonstração do interesse na causa, sendo que o referido interesse deve ter natureza jurídica. É o interesse
jurídico, com a demonstração de que a decisão proferida contra o assistido possa vir a atingir a esfera de direitos do terceiro, que permite intervenção deste.
Tecendo considerações sobre a natureza do interesse
que permeia a figura da assistência, clara é a lição de
LUIZ RODRIGUES WAMBIER E EDUARDO TALAMINI:
“Na assistência simples, disciplinada no art. 50 do CPC,
o assistente tem interesse jurídico, evidentemente diferente do interesse jurídico de parte. Esse interesse nasce da perspectiva de sofrer efeitos reflexos da decisão
desfavorável ao assistido, de forma que sua esfera seja afetada. Por isso, a possibilidade de atuação do assistente simples no processo é mais limitada, bastante dependente da atuação da parte assistida (art. 53).
Na assistência simples, o assistente tem interesse jurídico próprio, que pode ser preservado na medida em
que a sentença seja favorável ao assistido.”
O interesse, portanto, que autoriza o ingresso do terceiro é um interesse próprio, na medida em que sua esfera
jurídica possa ser afetada. É sob essa perspectiva que o
interesse da OAB deve ser analisado.
Assim, vislumbra-se, a princípio, motivos que autorizam
o ingresso da OAB como assistente do advogado público responsável, visto que a entidade possui legitimidade para analisar o preenchimento dos requisitos para a
responsabilização do advogado público, que, segundo a
jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal,
possui hipótese restrita de aplicação.
Diário Oficial de Contas

Com efeito, a responsabilização de advogados públicos
e privados pela emissão de pareceres que fundamentam decisões de agentes públicos é tema controvertido
e objeto de debates doutrinários, sendo já questão judicializada nos tribunais pátrios.
Tradicionalmente, entendia-se que os advogados públicos estariam imunes à responsabilização em decorrência de suas manifestações, que teriam caráter meramente opinativo, não constituindo atos administrativos.
Ocorre que, hodiernamente, a responsabilização dos
advogados públicos e privados responsáveis pela emissão de pareceres que fundamentam as decisões administrativas dos gestores públicos vem ganhando espaço.
Nos autos do Mandado de Segurança 29137/DF, a Min.
Carmem Lúcia, analisando alegação de ilegitimidade
do gestor público para responder perante o Tribunal de
Contas em razão de seu ato ter sido lastreado em parecer favorável do setor jurídico, a mesma abordou o tema da responsabilização dos advogados públicos de forma elucidativa, motivo pelo qual, transcrevemos os fundamentos do voto proferido:
“Diversamente do que alega o Impetrante, a circunstância de ter a assessoria jurídica da Secretaria de Trabalho
de Mato Grosso do Sul se pronunciado favoravelmente à celebração do termo aditivo censurado pelo Tribunal de Contas da União não afasta sua responsabilidade
pelo ato lesivo ao patrimônio público. A responsabilidade pela prática desse ato pode ser compartilhada com
o órgão jurídico consultivo, mas não pode a ele ser
transferida para eximir o Impetrante. Fosse isso possível, a existência de parecer jurídico favorável, mesmo
se veiculasse omissão grave ou erro grosseiro, escusaria o gestor público pela prática de toda ordem de irregularidades. (...)
É certo que, em matéria de licitações e contratos administrativos, a manifestação dos órgãos de assessoria jurídica não se limita à mera opinião, mas à aprovação ou rejeição da proposta. Contudo, embora seja
obrigatória a submissão do contrato e, eventualmente, de seu termo aditivo, ao exame de legalidade pelo órgão de assessoria jurídica, sua manifestação favorável não ganha contorno de vinculatividade capaz de
www.tce.es.gov.br

subordinar a atuação do gestor público, compelindo-o
a praticar o ato.
Por outro lado, se o parecer técnico-jurídico for desfavorável, seu teor vincula o gestor público, impedindo-o de celebrar o ajuste ou tornando-o exclusivamente
responsável pelos danos que dele possam advir.
Ao contrário do que pretende fazer crer o Impetrante, a
natureza vinculante de pareceres jurídicos em matéria
de licitações somente se revela quando o órgão técnico
aponta a existência de vício formal ou material que impeça ou desaconselhe a pratica do ato, situação diversa
da descrita nesta ação, pois, segundo exame do Tribunal de Contas da União, o gestor público podia, ou mesmo devia, dissentir e recusar-se a realizar o aditivo contratual.
Embora a aprovação do ato pela assessoria jurídica
não vincule o Administrador a ponto de substitui-lo
em seu juízo de valor, isso não significa que o parecerista é absolutamente isento de responsabilidade sobre suas manifestações. Se a prática do ato administrativo está lastreada em manifestação favorável da unidade técnica, há convergência de entendimentos e, em
certa medida, compartilhamento de poder decisório entre o Administrador e o parecerista, pelo que se tornam
mutuamente responsáveis pelos danos que possam
causar ao erário.
Dúvidas não remanescem sobre a inexistência de imunidade absoluta do advogado público com relação às
manifestações jurídicas emitidas em processos administrativos, razão pela qual podem ser chamados a
prestar esclarecimentos ao órgão de controle externo e, eventualmente, ser responsabilizados por seus
atos em caso de culpa, omissão ou erro grosseiro. Nesse sentido, na assentada de 9.8.2007, no julgamento do
Mandado de Segurança n. 24.584, Relator o Ministro
Marco Aurélio, este Supremo Tribunal decidiu:
“ADVOGADO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE - ARTIGO 38 DA LEI Nº 8.666/93 - TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO - ESCLARECIMENTOS. Prevendo o artigo 38 da
Lei nº 8.666/93 que a manifestação da assessoria jurídica quanto a editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes não se limita a simples opinião, alcanTerça-feira, 8 de maio de 2018
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çando a aprovação, ou não, descabe a recusa à convocação do Tribunal de Contas da União para serem prestados esclarecimentos” (Plenário, DJe 19.6.2008, grifos
nossos).
Nessa assentada, ressaltei: “não acredito na irresponsabilidade de advogados. Penso que eles respondem sim,
a advocacia pública muito mais, e há legislação específica sobre isso”.
Na mesma linha, admitindo a possibilidade de responsabilização do advogado público por sua manifestação
jurídica quando verificada a existência de erro grosseiro ou culpa, são precedentes do Plenário deste Supremo Tribunal: MS 24.073, Relator o Ministro Carlos
Velloso, DJ 31.10.2003, e MS 24.631, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 1º.2.2008.
(...)
Em síntese, não se está a afirmar a irresponsabilidade
daquele que lavrou o parecer que conferiu lastro jurídico à realização do termo aditivo impugnado, apenas a
indicar que sua corresponsabilidade pela prática do ato
tido como ilegal pelo Tribunal de Contas da União não
desonera o Impetrante, razão pela qual não pode prosperar a pretendida desresponsabilização defendida nesta ação.
Nesse prisma, vislumbra-se o interesse jurídico da OAB
que justifica sua intervenção do presente feito, a fim de
averiguar se a responsabilização pretendida no caso em
exame atende à linha estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, de modo a garantir as prerrogativas dos advogados públicos.
No entanto, adentrando-se no mérito das alegações da
OAB, especialmente com relação ao pedido de arquivamento do processo com relação a Sra. Pryscila Mathias
Scuassante em razão de sua suposta ilegitimidade, entendo não ser o caso de fazê-lo no presente momento.
A uma, porque conforme demonstrado no presente voto, a responsabilização de advogados é possível, desde
que observados os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. A duas porque o presente processo ainda encontra-se em fase de instrução, com a
possibilidade realização de defesa oral, momento processual capaz de elucidar questões relativas ao mérito
Diário Oficial de Contas

do ato praticado.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
VOTO VOGAL
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Trata-se de Fiscalização realizada na Prefeitura Municipal de Linhares, referente ao exercício de 2014 a
2016, sob a responsabilidade de Regina de Cássia Cardozo Pedroni – Secretária de Educação – Período de
02/01/2013 a 01/07/2014; Genilda Rodrigues Custódio
– Pregoeira Oficial – Período de 07/01/14 a 09/12/15;
Sérgio Adão Lopes – Secretário de Educação – Período
de 02/07/2014 a 31/12/2016; Leonethe Braum Pereira – Pregoeira Oficial – desde 01/01/2016; Priscyla Mathias Scuassante – Assessora Jurídica e Estevão Gonçalves – Pregoeiro Oficial - Período de 29/4/2013 a
04/09/2015.
Em sue voto, sugere o relator a análise de questão incidental acerca do pedido formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo, de ingresso no
feito como terceiro interessado, na qualidade de assistente simples, em razão de uma das pessoas interessadas neste processo estar inscrito naquela corporação.
Entendo não ser possível o atendimento do pleito daquela organização em razão do seguinte:
A Lei Complementar nº 621/2012 e o Regimento Interno deste TCE-ES não tratam especificamente do instrumento processual da Assistência.
Isso decorre porque no Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo as partes são somente o responsável
e o interessado, pessoas aptas a praticar atos processuais, diretamente ou por intermédio de procurador regularmente constituído, relacionados à sua relação com
o Poder Público, conforme prescrito no Art. 53 da Lei
Complementar nº 621/2012.
Nesse contexto processual, a modalidade de intervenção de terceiro tem amparo no Art. 294 do Regimento
Interno. Segundo aquele normativo, o terceiro intereswww.tce.es.gov.br

sado ingressará no processo em duas hipóteses: Na primeira, quando houver necessidade de manifestação sobre questão de fato ou de direito pertinente à controvérsia dos autos e na segunda, quando puder ser atingido pela decisão, inexistindo lacunas ou antinomias,
que pudesse atrair a incidência do Art. 70 da mencionada Lei Complementar, que trata da aplicação subsidiária
das disposições do Código de Processo Civil.
Sendo assim, na interpretação semântica do art. 294,
§1º do Regimento Interno deste Tribunal, não se vislumbra a possibilidade de subsunção do pleito da OAB-ES
a nenhuma das duas hipóteses que lhe poderiam franguear seu ingresso como terceiro interessado; isso porque não é necessária a manifestação da OAB sobre as
questões de fato nem de direito, tampouco pode a entidade ser atingida pela futura decisão.
Noutra senda, não se identifica no pedido interesse jurídico da OAB-ES, mais precisamente em relação à inocorrência do binômio utilidade e necessidade.
Assim, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição
VOTO VISTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Fiscalização/Auditoria realizada no Município de Linhares, relativo aos exercícios de 2014 a 2016, tendo como responsáveis: Regina
de Cássia Cardozo Pedroni, Genilda Rodrigues Custódio,
Sérgio Adão Lopes, Leonethe Braum Pereira, Priscyla
Mathias Scuassante e Estevão Gonçalves.
A equipe de auditoria, seguindo as diretrizes fixadas no
Plano Anual de Fiscalização (PAF) 2016, elaborou o Relatório de Auditoria 00031/2017-1 que identificou as irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.2.1, 2.2.2, e 3.1,
do referido Relatório.
A Decisão Monocrática 1011/2017, determinou a citação e notificação dos responsáveis que retornaram aos
autos trazendo suas justificativas.
Consta dos autos a Petição Intercorrente 1625/2017-4,
na qual a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção EspíriTerça-feira, 8 de maio de 2018
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to Santo solicita seu ingresso no feito como Terceiro Interessado na qualidade de Assistente Simples da Dra.
Priscyla Mathias Scuassante, preliminarmente, o arquivamento do processo em face da ilegitimidade passiva
da assessora, a intimação para ciência e participação de
todos os atos processuais.
O Eminente Relator nos termos do voto 01479/2018-6,
votou pela admissão da Ordem dos Advogados do Brasil
Seção Espírito Santo nos autos do processo, como terceiro interessado, na qualidade de assistente simples.
Por oportuno, o Conselheiro em Substituição João Luiz
Cotta Lovatti apresentou o voto vogal 00015/2018-1
que, divergindo do Relator, votou pela inadmissão da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo nos autos do processo como terceiro interessado na
qualidade de assistente simples, ante a ausência da possibilidade legal e de interesse processual.
Na sequência, após pedido de vista, vieram os autos a
este Magistrado de Contas para emissão de relatório e
voto de vista, para efeito de julgamento pelo Plenário
desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Cuidam os presentes autos de Fiscalização/Auditoria,
realizada no Município de Linhares, relativo aos exercícios de 2014 a 2016, que identificou suposta irregularidades, incluindo a responsabilização da Assessora Jurídica, Dra. Priscyla Mathias Scuassante, o que motivou a
pretensão da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo, o seu ingresso no feito como terceiro interessado, na qualidade de assistente simples, motivo pelo qual se faz necessária a análise da questão incidental.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a Petição Intercorrente 1625/2017-4 solicita o ingresso no feito da Ordem
dos Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo como Terceiro Interessado, na qualidade de Assistente Simples
da Dra. Priscyla Mathias Scuassante, arguindo, em sede
preliminar a ilegitimidade passiva da assessora jurídica.
Na sequência, o Eminente Relator nos termos do voto
01479/2018-6, decidiu nos seguintes termos:
[...]
Diário Oficial de Contas

Nesse prisma, vislumbra-se o interesse jurídico da OAB
que justifica sua intervenção do presente feito, a fim de
averiguar se a responsabilização pretendida no caso em
exame atende à linha estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, de modo a garantir as prerrogativas dos advogados públicos.
No entanto, adentrando-se no mérito das alegações da
OAB, especialmente com relação ao pedido de arquivamento do processo com relação a Sra. Pryscila Mathias
Scuassante em razão de sua suposta ilegitimidade, entendo não ser o caso de fazê-lo no presente momento.
A uma, porque conforme demonstrado no presente voto, a responsabilização de advogados é possível, desde
que observados os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. A duas porque o presente processo ainda encontra-se em fase de instrução, com a
possibilidade realização de defesa oral, momento processual capaz de elucidar questões relativas ao mérito
do ato praticado.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
[...]
1. ADMISSÃO da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Espírito Santo nos autos do processo, como terceiro interessado, na qualidade de assistente simples, devendo a referida entidade ser intimada para ciência dos
atos processuais, incluindo a possibilidade de realização de sustentação oral quando do julgamento do mérito do processo; - g.n.
Verifico, ainda, que o Conselheiro em Substituição João
Luiz Cotta Lovatti, prolatou o Voto Vogal 00015/2018-1
que, divergindo do Relator, votou nos seguintes termos:
[...]
Nesse contexto processual, a modalidade de intervenção de terceiro tem amparo no Art. 294 do Regimento
Interno. Segundo aquele normativo, o terceiro interessado ingressará no processo em duas hipóteses: Na primeira, quando houver necessidade de manifestação sobre questão de fato ou de direito pertinente à controvérsia dos autos e na segunda, quando puder ser atingido pela decisão, inexistindo lacunas ou antinomias,
www.tce.es.gov.br

que pudesse atrair a incidência do Art. 70 da mencionada Lei Complementar, que trata da aplicação subsidiária
das disposições do Código de Processo Civil.
Sendo assim, na interpretação semântica do art. 294,
§1º do Regimento Interno deste Tribunal, não se vislumbra a possibilidade de subsunção do pleito da OAB-ES a nenhuma das duas hipóteses que lhe poderiam
franguear seu ingresso como terceiro interessado; isso
porque não é necessária a manifestação da OAB sobre
as questões de fato nem de direito, tampouco pode a
entidade ser atingida pela futura decisão.
Noutra senda, não se identifica no pedido interesse jurídico da OAB-ES, mais precisamente em relação à inocorrência do binômio utilidade e necessidade.
Assim, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
[...]
1. INADMITIR a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção
Espírito Santo nos autos do processo, como terceiro interessado, na qualidade de assistente simples, diante
das ausências: da possibilidade legal e de interesse processual. – g.n.
Em sendo assim, a análise dos autos neste momento
preambular se restringe, tão somente à questão preliminar, acerca da possibilidade de intervenção da OAB/
ES nos presentes autos, na qualidade de assistente simples, conforme segue.
2. DA POSSIBILIDADE DE INGRESSO DA OAB/ES COMO TERCEIRO INTERESSADO.
Sobre o assunto, intervenção da Ordem dos Advogados
do Brasil – OAB nos processos judiciais e extrajudiciais,
tem-se como condição fundamental da legitimidade da
assistência a ocorrência de infringência das disposições
ou fins do Estatuto da OAB, nos termos do art. 49 da Lei
8.906/94, verbis:
“Art. 49. Os Presidentes dos Conselhos e Subseções da
OAB têm legitimidade para agir, judicial ou extrajudicialmente, contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou fins desta Lei.
Parágrafo único - As autoridades mencionadas no caput
deste artigo têm, ainda, legitimidade para intervir, inclusive como assistentes nos inquéritos e nos procesTerça-feira, 8 de maio de 2018
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sos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos
os inscritos na OAB. – g. n.
Deste modo, in casu, resta saber se a intervenção da
OAB/ES se justifica para defender interesses da classe,
com vistas a garantir as prerrogativas institucionais de
advogado.
Afinal, trata-se de verdadeira legitimidade extraordinária, em que a Instituição de Classe, em juízo (judicial ou
extrajudicial) defende as prerrogativas da corporação de
advogados.
Verifica-se, pois, da análise destes autos que a discussão da matéria de fundo gira em torno da responsabilização de advogados públicos e privados pela emissão de pareceres que fundamentam decisões de agentes públicos.
Consta-se que o interesse da OAB/ES, suplanta interesses individuais do advogado, pois o enfrentamento da
matéria que demanda a responsabilização do advogado pela emissão de pareceres jurídicos ultrapassa o
mero interesse individualizado da assistente jurídica,
mas abrange interesses de toda a classe de advogados.
Com efeito, não se pode perder de vista que o interesse da OAB no desfecho do presente processo supera o
interesse da própria advogada (assistente jurídica) responsável.
Ademais, o art. 44 da Lei 8.906/94, estabelece o seguinte, verbis:
Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade:
I - defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado
democrático de direito, os direitos humanos, a justiça
social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida
administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas;
II - promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a
República Federativa do Brasil. – g.n
Neste prisma, está a Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Espírito Santo, legitimada a ingressar, na condição de assistente, em qualquer processo que esteja
em discussão, direta ou indiretamente, eventual ofenDiário Oficial de Contas

sa às prerrogativas de seus inscritos.
Assim, além de legalmente possível, a participação da
OAB nos presentes autos é salutar, recomendável, de interesse de toda a classe, posto que a responsabilização
do advogado público por emissão de parecer jurídico, é
matéria que diz respeito as prerrogativa de advogado.
De outra sorte, vislumbra-se dos termos do Voto Vogal
que o Eminente Conselheiro em Substituição, argumenta que, na interpretação semântica do art. 294, § 1º do
Regimento Interno deste Tribunal, não existe a possibilidade de subsunção do pleito da OAB-ES a nenhuma
das hipóteses que lhe poderiam autorizar o ingresso
da classe como terceiro interessado.
Com devida vênia, no caso em apreço, a interpretação
que deve ser dada ao Regimento Interno, desta Corte de Contas, deve guardar consonância com o disposto na Legislação Federal - Lei 8.906/94, até por questão de hierarquia das normas em comento, dada sua
especialidade.
Neste contexto, o mencionado dispositivo do Estatuto
dos Advogados, quanto ao ingresso da OAB/ES na condição de assistente, não depende de qualquer interpretação a norma regimental interna deste Tribunal de
Contas, mas tão somente, adequação ao caso em apreço, posto que há legitimidade da OAB de intervir nos
processos de seu interesse ou de seus inscritos, pois a
lei especial não deixa dúvidas quanto a tal possibilidade.
Deste modo, entendo que o disposto no art. 49 da Lei
8.906, de 04 de julho de 1994, legitima a intervenção
da Ordem dos Advogados do Brasil nos presentes autos,
posto que visa a assistência na defesa de prerrogativas
do advogado.
Assim, acompanhando o entendimento do Eminente
Relator e divergindo do Eminente Conselheiro João Luiz
Cotta Lovatti, entendo pela admissibilidade do ingresso
da OAB como assistente do advogado público responsável, posto que a decisão de mérito a ser proferida
nos autos, possivelmente, poderá atingir interesse individual, com repercussão no interesse da classe.
3. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento do
www.tce.es.gov.br

Eminente Relator, Sérgio Manoel Nader Borges e divergindo do Eminente Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. ADMISSÃO da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Espírito Santo nos autos do processo, como terceiro interessado, na qualidade de assistente simples, devendo a referida entidade ser intimada para ciência dos
atos processuais, incluindo a possibilidade de realização de sustentação oral quando do julgamento do mérito do processo;
1.2. ENCAMINHAR os autos a SEGEX para instruir, após
as notificações de estilo.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, Sérgio
Manoel Nader Borges. Vencido o conselheiro em substituição, João Luiz Cotta Lovatti, que votou por não admitir o ingresso, ante a ausência de previsão legal para tanto.
3. Data da Sessão: 24/04/2018 – 12ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sergio 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).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Decisão 00957/2018-9

Processo: 04839/2016-4
Classificação: Tomada de Contas Especial
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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UG: SEAD - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos de Serra
Relator: Marco Antônio da Silva
Partes: Alexandre Camilo Fernandes Viana, Sandra Regina Bezerra Gomes, Claudio Jose Mello de Sousa, Elcimara Rangel Loureiro, Paulo Alfonso Menegueli
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – DEIXAR DE EXPEDIR
DETERMINAÇÃO – EXPEDIR COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA - 30 DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Tomada de Contas Especial encaminhada pela Controladora Geral do Município
da Serra, Sra. Magaly Nunes do Nascimento, em razão
dos Relatórios de Auditoria Interna nº 02, 03 e 04/2015,
que tiveram como objeto os Contratos nº 150/2010,
69/2012, 137/2012 e 145/2012, firmados com a empresa PROMOSSOM PRODUÇÕES SONORIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, sobre os quais foram apontadas irregularidades com possível dano ao erário.
Apresentam-se como responsáveis os seguintes agentes: Maria Nazareth Motta Liberato – Secretária Municipal de Promoção Social; Belarmina Conceição Franzini – Secretária Adjunta de Promoção Social; Berenice de
Albuquerque Tavares – Secretária Municipal de Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo; Robson Lima Lessa – Assessor
de Cerimonial; e Neuza Nunes Dias – Pregoeira.
A Controladora Geral encaminhou, inicialmente, a documentação física – Documentos Complementares: Outro 16667/2016-1; Outro 16668/20164; Outro 16669/2016-9; Outro 16670/2016-1; Outro 16671/2016-6; Outro 16672/2016-1; Outro 16673/2016-5; Outro 16674/2016-1; Outro 16675/2016-4; Outro 16676/2016-9; Outro 16677/2016-3; Outro 16678/2016-8; Outro 16679/2016-2; Outro 16680/2016-5; e Outro 16681/2016-1, todos com data de criação, em
24/11/2016.
Em razão dessa documentação, foi determinada a remessa da Tomada de Contas Especial, na forma da Instrução Normativa – IN/TC 32/2014, através da Decisão
Monocrática 01012/2017-1, nos termos da ManifestaDiário Oficial de Contas

ção Técnica 00204/2017-1.
Convertidos os autos físicos em eletrônicos, conforme Termo de Conversão 00095/2017-5, foi inserido o
Documento Eletrônico 03 – Resposta de Comunicação
00115/2017-5, no qual foi remetida a documentação
requerida, pela Controladora Geral; pelo Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos; pela Secretária Municipal de Assistência Social; e pela Secretária Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações – Secex Denúncia,
emitiu a Manifestação Técnica 01359/2017-5, opinando pela realização de diligência externa e expedição de
determinação.
Assim, após regular redistribuição vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio
Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento
Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido instaurada a Tomada de Contas Especial, relativa aos Relatórios de Auditoria Interna nº 02, 03 e
04/2015, que tiveram como objeto os Contratos nº
150/2010, 69/2012, 137/2012 e 145/2012, firmados
com a empresa Promossom Produções Sonorização e
Serviços Ltda, faz-se necessária à análise dos atos e fatos para posterior deliberação.
1. CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica opinou
pela realização de diligência, bem como pela expedição
de determinação.
Desse modo, transcreve-se o posicionamento da
área técnica, nos termos da Manifestação Técnica
01359/2017-5, verbis:
[...]
3. CONCLUSÃO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
3.1. – Nos termos do art. 15, da Instrução Normativa nº
32/2014, bem como do art. 288, inciso VI, c/c art. 314,
§ 3º, inciso II, ambos do Regimento Interno, aprovado
www.tce.es.gov.br

pela Resolução TC nº 261/13, a realização de DILIGÊNCIA EXTERNA para que a Comissão de Tomada de Contas Especial e o Controle Interno:
· Encaminhem cópia dos seguintes processos de pagamento:
· 54672/2011;
· 93401/2011;
· 101469/2011;
· 103833/2011;
· 70353/2012;
· 86443/2012;
· 95206/2012;
· 143021/2012;
· Promovam a individualização das condutas dos responsáveis, indicando o respectivo dano ao erário.
3.2. – Considerando a indicação de possível dano ao
erário no montante de R$ 2.196.902,86, a DETERMINAÇÃO aos Secretários Municipais de Administração e
Recursos Humanos, de Turismo Esporte e Lazer e de Assistência Social que somente realizem os pagamentos
que estejam de acordo com as normas contidas na Lei
Federal nº 4.320/1964. – g.n.
Assim sendo, verifico do acervo processual que a Controladoria Geral do Município da Serra e a Comissão de
Tomada de Contas Especial concluíram pela existência
das seguintes inconformidades, conforme a Manifestação Técnica:
- Contrato 150/2010: ausência de ampla cotação de
preços; inobservância do prazo legal de publicação do
certame; cerceamento de novas empresas na licitação;
violação da obrigatoriedade de o contrato corresponder
à minuta contratual anexada ao ato convocatório; falhas na execução e fiscalização do contrato; e, desobediência aos requisitos legais de liquidação e pagamento da despesa;
- Contratos 69 e 137/2012: ausência de ampla cotação
de preços; inobservância do prazo legal de publicação
do certame; falhas na execução e fiscalização dos contratos; e, desobediência aos requisitos legais de liquidação e pagamento da despesa;
- Contrato 145/2012: alteração do edital sem análise prévia da Procuradoria Geral; ausência de nova coTerça-feira, 8 de maio de 2018
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tação de preços posteriormente à alteração do edital; inobservância do prazo legal de publicação do certame; cerceamento de novas empresas na licitação; falhas na execução e fiscalização do contrato; e, desobediência aos requisitos legais de liquidação e pagamento da despesa.
Com relação aos processos de pagamento antes relacionados, informaram-se falhas e quantificou-se o possível
dano ao erário, no montante de R$ 1.417.677,04, além
de dano, em potencial, de R$ 2.196.902,86, em despesas ainda pendentes de pagamento.
No tocante ao opinamento técnico, quanto à realização
de diligência externa, entendo que assiste razão à área
técnica, haja vista a ausência de individualização das
condutas dos responsáveis com o respectivo dano ao
erário que cada um deu causa, pois, a Tomada de Contas Especial tem por objetivo a apuração dos fatos, a
identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do respectivo ressarcimento.
Entretanto, deixo de acolher, preliminarmente, a expedição de determinação, conforme sugerido pela área
técnica, em razão de que pode haver esclarecimentos
quanto aos valores a serem ressarcidos pelos gestores
quando da efetiva realização da diligência, ou então, podem os responsáveis trazer novos elementos, aproveitando a oportunidade para esclarecerem os atos e fatos
acerca das respectivas importâncias indicadas.
2. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 58 e 63, II,
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, acompanhando parcialmente o posicionamento da área técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. DELIBERAÇÃO:
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:
1.1. DEIXAR DE EXPEDIR determinação suscitada pela
Diário Oficial de Contas

área técnica, pelas razões expendidas;
1.2. DETERMINAR a realização de DILIGÊNCIA EXTERNA, nos termos do disposto no artigo 63, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012, conforme apontado pela Manifestação Técnica nº 01359/2017-5, expedindo-se COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA à Comissão de Tomada de Contas Especial e à Controladoria Geral do Município da Serra, para que, no prazo de prazo de 30 (trinta) dias, encaminhem a este Egrégio Tribunal de Contas cópia dos processos de pagamento nº
54672/2011, 93401/2011, 101469/2011, 103833/2011,
70353/2012, 86443/2012, 95206/2012 e 143021/2012,
bem como promovam a individualização das condutas
dos responsáveis, indicando-se o respectivo dano ao
erário, com as informações que entendam pertinentes;
1.3. PROVER a diligência supra referida nesta decisão,
fazendo-se integrá-la cópia da Manifestação Técnica nº
01359/2017-5, constante dos presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/04/2018 – 12ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
e Sergio Manoel Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (relator/em
substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
www.tce.es.gov.br
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Outras Decisões - 1ª Câmara

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

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

Decisão 00247/2018-6
(Essa Decisão encontra-se disponível na íntegra, inclusive com suas figuras e tabelas, no sistema de Consulta
Processual, no endereço eletrônico www.tce.es.gov.br)
Processo: 04663/2017-1

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Parte: Victor da Silva Coelho
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º QUADRIMESTRE DE 2017 – 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 parecer de alerta emitido por este Tribunal, em observação ao art. 59, § 1º
da Lei 101/2000, em função do atingimento, pelo Poder
Executivo de Cachoeiro de Itapemirim, do limite de alerta relacionado a despesas com pessoal e encargos prewww.tce.es.gov.br

visto na referida lei.
Além da emissão do alerta, decidiu o Plenário desta Corte de Contas determinar ao gestor que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, iniciasse e comprovasse, perante este Tribunal a adoção das medidas saneadoras
na estrita ordem em que estão previstas nos §§ 3º e 4º
do artigo 169, da Constituição Federal (c/c Lei Federal
9.801/99), de modo a eliminar o percentual excedente
em dois quadrimestres, sendo pelo menos 1/3 do quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as vedações dos demais parágrafos do artigo 169 da
CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21, 22 e 23 da Lei
Complementar 101/2000, considerando, quando for o
caso, as ressalvas contidas no artigo 66 do mesmo diploma legal (Decisão Plenário 3249/2017).
Em resposta, o responsável anexou aos autos suas justificativas (Resposta de Comunicação 452/2017).
Em seguida, a Secex Contas elaborou a Instrução Técnica 176/2017, sugerindo o arquivamento dos presentes
autos, tendo em vista que, no 2º quadrimestre/2017 foi
constatada uma redução no índice de gastos com pessoal do Executivo Municipal de Cachoeiro de Itapemirim para um patamar inferior não só aos limites prudencial (51,3%) e máximo (54%), mas também ao limite de
alerta (48,6%), conforme indicado no Demonstrativo das
Despesas com Pessoal do jurisdicionado para aquele período.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do
Ministério Público de Contas 7307/2017).
É o relatório.
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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2 Fundamentação

cado no (DOM) 28/9/2017.

[...]

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 176/2017, nos seguintes termos:

As alegações do responsável encontram respaldo nos
dispositivos da Lei Complementar nº 101/2000 que tratam dos limites de gastos com pessoal e das consequências para o Poder Executivo Municipal, caso se verifique
a extrapolação desses.

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

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, em
sua defesa/justificativa, ressaltou que as determinações
desta Corte de Contas contidas na Decisão 3249/20172, relativas à execução das providências previstas nos §§
2° e 3° do Artigo 169 da Constituição Federal e nos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal “são cabíveis quando do descumprimento dos limites prudenciais ou máximo (Artigos 20 a 23 da LRF) e não quando
do descumprimento do limite de alerta, como é o caso
dos autos”.

O ponto inicial para a definição dos parâmetros relativos
às despesas com pessoal situa-se no artigo 19 da LRF,
que estabelece o limite global, por ente da Federação,
para esse tipo de despesa:

II - criação de cargo, emprego ou função;

Afirmou ainda que, a despeito da não obrigatoriedade
da adoção das ações saneadoras dispostas na LRF, a gestão do Executivo Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM havia executado diversas medidas para readequação do gasto com pessoal, sendo possível identificar, no
segundo quadrimestre do presente exercício, a redução
do comprometimento da RCL com pessoal abaixo do limite prudencial (e de alerta), conforme Demonstrativo da Despesa com Pessoal integrante do RGF – 2º quadrimestre/2017, publicado no Diário Oficial Municipal
(DOM) 28/9/2017 reproduzido a seguir.

III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

INSERIR FIGURA

2. DA ANÁLISE

Obs.: o Demonstrativo da Despesa com Pessoal da jurisdicionado referente ao 2º quadrimestre/2017, constante no Sistema LRFWeb deste Tribunal, apresenta valores
compatíveis àqueles presentes no demonstrativo publiDiário Oficial de Contas

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da
Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida,
a seguir discriminados:
[...]

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

III - na esfera municipal:

Na hipótese de descumprimento do limite definido como máximo (54%), o respectivo Poder ou órgão terá o
prazo de até dois quadrimestres (com as ressalvas contidas no artigo 66 – LRF) para a adoção de medidas saneadoras (artigo 23 - LRF) visando à recondução àquele limite. No caso de não alcançar a diminuição no prazo estipulado pela LRF, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:

[...]

a) receber transferências voluntárias;

b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.

b) obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;

Caso a despesa com pessoal exceda a 95% desse limite (51,3% da Receita Corrente Líquida, no caso do Executivo Municipal), são vedados ao Poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso (artigo 22 – LRF):

c) contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que
visem à redução das despesas com pessoal.

Na sequência, o artigo 20 da referida norma indica a repartição do limite global, entre os Poderes, descrito no
artigo anterior:
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não
poderá exceder os seguintes percentuais:
[...]

www.tce.es.gov.br

Com base no exposto e tendo em vista que o índice de
gasto com pessoal (49,02%) do Poder Executivo de CATerça-feira, 8 de maio de 2018
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CHOEIRO DE ITAPEMIRIM, no 1.º quadrimestre/2017, se
situou acima do limite de alerta, mas abaixo dos limites
prudencial e máximo da LRF, verifica-se que o ente não
está obrigado a observar as vedações dispostas no artigo
22 da Lei Complementar n.º 101/2000, bem como a adotar as medidas saneadoras estabelecidas no artigo 23 da
mesma norma.
Cabe mencionar, ainda, que o Demonstrativo das Despesas com Pessoal da Prefeitura Municipal de CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM, relativo ao 2º quadrimestre/2017, indica que houve uma redução no índice de gastos com pessoal do Executivo Municipal para um patamar inferior
não só aos limites prudencial (51,3%) e máximo (54%),
mas também ao limite de alerta (48,6%), sendo apurado
o percentual correspondente a 48,47%, de acordo com
a publicação (DOM - 28/9/2017) anteriormente referenciada
3. DO ENCAMINHAMENTO
CONSIDERANDO que o responsável pela gestão do Executivo Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Sr. VICTOR DA SILVA COELHO, protocolizou e solicitou juntada
aos autos de documentação por meio da qual apresentou suas justificativas face à Decisão 3249/2017-2 desta
Corte de Contas;
CONSIDERANDO que o índice de gasto com pessoal
(49,02%) do jurisdicionado, no 1º quadrimestre/2017,
se situou acima do limite de alerta, mas abaixo dos limites prudencial e máximo definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, dispensando o ente municipal de observar
as vedações do artigo 22, bem como de adotar as medidas saneadoras mencionadas no artigo 23 da lei Complementar n.º 101/2000;
Diário Oficial de Contas

CONSIDERANDO que no 2º quadrimestre/2017 foi constatada uma redução no índice de gastos com pessoal do Executivo Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM para um patamar inferior não só aos limites prudencial (51,3%) e máximo (54%), mas também ao limite de
alerta (48,6%), conforme indicado no Demonstrativo das
Despesas com Pessoal do jurisdicionado para aquele período;
CONSIDERANDO, ainda, que o conteúdo dos presentes
autos irá integrar/subsidiar a análise da Prestação de
Contas da Prefeitura Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (exercício de 2017), permitindo assim a verificação, em definitivo, do cumprimento dos ditames estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000;
SUGERE-SE o arquivamento do feito na forma regimental.

ção TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 – 3ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

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.

(Essa Decisão encontra-se disponível na íntegra, inclusive com suas figuras e tabelas, no sistema de Consulta
Processual, no endereço eletrônico www.tce.es.gov.br)

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Exercício: 2017

Relator

UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco

1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV da Resoluwww.tce.es.gov.br

Decisão 00925/2018-9

Processo: 02578/2018-9
Classificação: Prestação de Contas Bimestral

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Parte: Alencar Marim
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE
SÃO FRANCISCO – ARQUIVAR

Terça-feira, 8 de maio de 2018
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão no encaminhamento da Prestação de Contas Mensal referente ao mes
de novembro (exercício de 2017), pela Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, através do sistema CidadES, contrariando dispositivos da Instrução Normativa TCEES n.º 39/2016, do Regimento Interno deste Tribunal (RITCEES), bem como da Lei Complementar n.º
621/2012.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução
Técnica Inicial 00122/2018-3 (peça fl. 02), que opinou
pela citação do responsável para apresentação de esclarecimentos, bem como notificação para encaminhamento da Prestação de Contas faltante, o que foi acolhido na
Decisão SEGEX 00110/2018-1 (peça 05). Devidamente
citado e notificado o responsável, o responsável trouxe
suas justificativas em atendimento à decisão acima mencionada.
Ato contínuo, a Secex Contas elaborou a Instrução Técnica 00032/2018-4 (peça 06), verificando que em consulta ao sistema CidadES foram encaminhados e homologados na data 16/03/2018 os arquivos pendentes, estando o jurisdicionado, em relação ao presente processo, em conformidade com a Instrução Normativa TCEES
n.º 39/2016 e sugeriu o arquivamento do feito.

2 FUNDAMENTAÇÃO

inc. IV da Resolução TC 261/2013.

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

2. Unânime.

Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo com as manifestações da área técnica e do
Ministério Público de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações. Assim, adoto a Instrução Técnica
nº 32/2018-4 como razão de decidir, conforme abaixo:
[...]
Entretanto, antes que fossem remetidos os termos de citação e notificação correspondentes, verificou-se que o
responsável prestou contas, conforme relatório anexo.
INSERIR FIGURA

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

Face ao exposto, propomos o arquivamento dos autos,
na forma do art. 330, inc. IV do RITCEES.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas exarados na Instrução Técnica nº 00032/2018-4 e no Parecer 01148/2018-1 e 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. DELIBERAÇÃO

Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira - Parecer 01148/2018-1. (peça 10).

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

É o relatório.

1.Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 330,

Diário Oficial de Contas

3. Data da Sessão: 18/04/2018 – 11ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

www.tce.es.gov.br

Decisão 00926/2018-3
Processo: 02639/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
UG: PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Parte: Bruno Teofilo Araujo
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO – NOVEMBRO DE 2017 – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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Mensal referente ao mês de novembro de 2017 da Prefeitura Municipal de Pedro Canário.
Na Instrução Técnica 00031/2018-1, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE verificou que a Prefeitura de Pedro Canário apresentou
a Prestação de Conta Mensal referente ao mês de novembro 2017, dada a perda do objeto, sugeriu o arquivamento dos autos, sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas através do em. procurador
Luís Henrique Anastácio da Silva que pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos, conforme parecer ministerial
01142/2018-2.
II FUNDAMENTOS
Ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Diante do exposto, entendo que os presentes autos devem ser arquivados por exaurimento do objeto, nos termos do art. 330, IV, da Resolução TC 261, de 4 de junho
de 2013:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
[..] IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o qual foi constituído;
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
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
Diário Oficial de Contas

1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. ARQUIVAR os autos após os trâmites legais, com
fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº 261/13.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/04/2018 – 11ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator);
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Decisão 00927/2018-8
Processo: 02507/2018-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: Ramom Rigoni Gobetti, Lorrana Souza Assis, Vic-
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tor da Silva Coelho, Gustavo Fonseca Moraes, Jonei Santos Petri
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM –
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018 – RATIFICAR DECM
TC-0565/2018-2.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Apresento para ratificação desta Primeira Câmara, na
forma do parágrafo único do art. 376 da Resolução TC
261, de 04 de junho de 2013 (Regimento Interno desta Corte de Contas) a Decisão Monocrática 00565/20182 proferida em 17/04/2018 inserta nos presentes autos
que se trata de representação, com pedido de suspensão cautelar do certame, formulada pelo senhor Gustavo Fonseca Moraes, em que narra a existência de indícios de irregularidades no âmbito da concorrência pública instaurada pelo Edital 1/2018, por meio do qual a Prefeitura do Município de Cachoeiro de Itapemirim visa à
concessão dos serviços de estacionamento rotativo pago
de veículos automotores e similares nas vias e logradouros públicos do Município, em regime de empreitada integral e em lote único.
Em síntese, o representante aduz a existência de cláusulas editalícias restritivas da competitividade da licitação,
especificamente quanto à apresentação de atestado de
capacidade operacional emitido exclusivamente por pessoa jurídica de direito público e de registro ou inscrição
da empresa em entidade profissional, o que violaria o artigo 37, XXI da Constituição Federal e os artigos 3º, 30, II
e §1º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (Petição IniTerça-feira, 8 de maio de 2018

22

ATOS DA 1a CÂMARA

cial 99/2018-8 – peça 2).
Preliminarmente, em sede de juízo de admissibilidade,
conheci a representação e determinei a notificação prévia do secretário municipal de desenvolvimento urbano e a presidente da Comissão Permanente de Licitação
para apresentação de justificativa, bem como a cientificação do prefeito, tendo para tanto proferido a Decisão
Monocrática 443/2018-3 (peça 4).
Em resposta, os agentes notificados apresentaram os esclarecimentos que constam das Respostas de Comunicação 170/2018-2 e 174/2018-1 (peças 11 e 13).
Submetido o feito ao crivo do Núcleo de Controle Externo de Regimes Especiais (NRE), elaborou-se a Manifestação Técnica 271/2018-1 (peça 18), na qual a área técnica
concluiu por haver indícios de restrição à competitividade da concorrência, assinalando inclusive outras exigências indevidas além das apontadas pelo representante,
pugnando, por isso, pela concessão de medida cautelar
diante da presença dos pressupostos autorizadores (fumus boni iuris e periculum in mora), nos seguintes termos:
[...]
5. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DE CAUTELARES
São pressupostos para a concessão da tutela cautelar no
Código de Processo Civil o fumus boni iuris e o periculum in mora, ou seja, a fumaça do bom direito e o perigo da demora.
Em relação ao processo de contas nesta Corte, prevê o
art. 376 do RITCEES dois pressupostos específicos para a
concessão de cautelares no âmbito desta Corte de Contas, quais sejam: I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio, que equivale ao fumus boni iuris; e
Diário Oficial de Contas

II - risco de ineficácia da decisão de mérito, que equivale
ao periculum in mora.
5.1 Do fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio (fumus boni iuris)
Os achados descritos nos subitens 3.1 e 3.2 desta Manifestação Técnica restringiram, injustificada e irregularmente, a participação no certame apenas a empresas de
engenharia e arquitetura e somente àquelas que já tenham desempenhado objeto idêntico ao licitado, reduzindo extremamente o universo de licitantes, o que pode
levar ao direcionamento da licitação e a prejuízos daí decorrentes, tão bem conhecidos dos tribunais de contas.
Assim, os achados provenientes desta análise perfunctória foram capazes de comprometer a competitividade do
certame (tanto que somente três empresas acudiram ao
chamado público) e podem, ainda, prejudicar a prestação dos serviços a serem concedidos, sendo suficientes
para demonstrar de forma patente a existência do fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio
(fumus boni iuris), primeiro pressuposto para a concessão de cautelares nesta Corte de Contas, previsto no inciso I do artigo 376 do RITCEES.
Além do exposto, outros possíveis achados podem ter
maculado a CP 1/2018, como exposto no item 4 desta
Manifestação Técnica
5.2 Do risco de ineficácia da decisão de mérito
De outro norte, as propostas comerciais dos licitantes
para a Concorrência Pública 1/2018 foram julgadas em
5/3/2018 (ANEXO 2 – ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
DA CP 1/2018), estando iminente a assinatura do contrato e a execução do serviço proveniente de uma certame
licitatório viciado por ilegalidades que lhe restringiram a
www.tce.es.gov.br

competitividade.
Ante o exposto, configura-se o risco de ineficácia da decisão de mérito deste Tribunal, estando caraterizado o
segundo requisito para a concessão da medida cautelar,
estampado no inciso II do artigo 376 do RITCEES, aprovado pela Resolução TC 261/2013.
6. CONCLUSÃO
Com relação ao presente processo, após análise técnica,
verifica-se a presença dos pressupostos para concessão
de cautelares, quais sejam o fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e o risco de ineficácia
da decisão de mérito, nos termos do artigo 376 do Regimento Interno do TCEES (RITCEES) aprovado pela Resolução TC 261/2013.
7. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Presentes os pressupostos para concessão de medida
cautelar, encaminham-se os autos à consideração superior propondo:
a. Em atenção ao artigo 376 e 377, inciso I, do RITCEES,
determinar à autoridade competente a suspensão cautelar de qualquer ato relacionado ou contrato decorrente da Concorrência Pública 1/2018, até ulterior decisão
de mérito.
b. Em atenção ao artigo 307, §§ 3º e 4º, a notificação à
autoridade competente para que se pronuncie, no prazo de até 10 dias, bem como para que, no prazo assinalado, cumpra a determinação supra, publique extrato
na imprensa oficial quanto ao teor da decisão e comunique as providências adotadas ao Tribunal.
c. A notificação dos Responsáveis para que, no mesmo
prazo da alínea anterior, prestem esclarecimentos acerca dos apontamentos feitos no item 4 da presente ManiTerça-feira, 8 de maio de 2018
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festação Técnica.

[...]

d. Comunicação de diligência externa aos Responsáveis,
na forma do artigo 314, § 2º e § 3º, inciso II, do RITCEES, a fim de trazerem ao presente processo a cópia integral do processo administrativo municipal relativo à CP
1/2018.

§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do
“caput” deste artigo, no caso das licitações pertinentes
a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

II FUNDAMENTOS
Passando à análise do pedido de suspensão cautelar da
concorrência pública 001/2018, vislumbro, em juízo de
cognição sumária e em consonância com o entendimento técnico, a convergência dos requisitos ensejadores de
seu deferimento.
Procedendo à análise de sua competência, o NRE confirmou a verossimilhança das supostas irregularidades indicadas na representação, especialmente quanto às exigências indevidas para habilitação técnica que impõem
aos licitantes a comprovação de já terem prestado serviços similares exclusivamente a pessoas jurídicas de direito público, o que restringe o universo de potenciais interessados, além de contrariar textualmente no art. 30,
§1º, I, da Lei 8.666/1993:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica
limitar-se-á a:
[...]
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação
das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto
da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
Diário Oficial de Contas

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades
mínimas ou prazos máximos;
[g.n.]
Ao tangenciar o tema, Marçal Justen Filho, em seus Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos (São Paulo: Dialética, 2012. 15 ed. atual. p. 509-510),
adverte com clareza a finalidade da norma em questão,
afastando qualquer possibilidade de se exigir atestados
fornecidos exclusivamente pela Administração Pública,
restringindo-se o conteúdo da norma:
[...]
7.8.3.1) Atestados fornecidos por pessoas jurídicas ou físicas
Uma das questões reside em que a lei refere-se a atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. A regra destinou-se a afastar praxe anterior, consistente em autorizar apenas atestados forneciwww.tce.es.gov.br

dos pela própria Administração Pública. A redação legal
produziu um problema, no entanto. Ao referir-se a “pessoas jurídicas”, surge a questão de obras e serviços de
engenharia prestados em favor de pessoas naturais ou
a entidades destituídas de personalidade jurídica. Ora,
afigura-se que o problema fundamental reside na execução anterior de certa atividade – não está na qualidade do sujeito em face de quem foi ela desenvolvida. [...]
De acordo com essa orientação, o Judiciário já firmou entendimento de que a regra editalícia
“que impossibilita a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito privado é incompatível com o artigo 30, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93,
que expressamente permite a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público
e privado” (TRF da 1ª Região, Apelação em Mandado de
Segurança nº 1999.01.00.014752-7/DF, 3ª T. Suplementar, rel. Juiz Wilson Alves de Souza, j. em 29.05.2003, DJ
de 18.06.2003).
Jurisprudência do STJ
[...]
“(...) A Lei de Licitações determina que deverá ser comprovada a aptidão para o desempenho das atividades
objeto da licitação (artigo 30, inciso II), por meio de
‘atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente certificados pelas entidades profissionais competentes (...)’ (artigo 30, §1º).”
(REsp nº 138.745/RS, 2ª T., rel. Min. Franciulli Netto, j.
em 5.04.2001, DJ de 25.06.2001)
Além disso, há controvérsias em torno dos índices contábeis exigidos, da exigência de inscrição ou registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e dos
critérios para reajuste tarifário. Igualmente, foram apontados indícios de descumprimento do prazo mínimo legal entre a convocação e a data da abertura do certame
e a inexistência de estudos econômico-financeiros que
comprovem a viabilidade da concessão e justifiquem as
tarifas a serem fixadas.
Também causa estranheza e merece ser alvo de esclarecimento a exigência identificada pelo NRE de que sejam instalados sensores de ocupação de vaga capazes de
operar em temperaturas que variam de 60ºC (sessenta
graus Celsius) a -20ºC (vinte graus negativos), o que certamente impactará nas propostas e no custo dos serviços.
Por fim, é importante considerar que o procedimento teve como vencedora a empresa FACOM - F. de Almeida
Construções Ltda., mas ainda está pendente de homologação. É o que consta do portal da transparência do Município, acessado em 13/04/2018 (http://transparencia.
cachoeiro.es.gov.br/licitacoescontratos/licitacoes/sta
tus/Todos/modalidade/Concorr%C3%AAncia/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20CACHOEIRO%20DE%20
ITAPEMIRIM/19216?p%C3%A1gina=1).
Por todos esses motivos, encampo o entendimento vertido na Manifestação Técnica 271/2018-1, transcrevendo seus fundamentos, e ressalto a inexistência de perigo
de dano inverso, ao passo que a suspensão da concorrência pública 001/2018 não acarretará a paralisação ou
descontinuidade de serviços públicos, sendo reversíveis
os efeitos desta cautelar:
[...]
3. ACHADOS
Diário Oficial de Contas

Segundo a Representação (doc. eletrônico 2), três supostas irregularidades violaram os arts. 3º e 30, inciso II e
§1º, da Lei 8.666/93, o art. 37, XXI, da Constituição da
República, os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade e restringiram a competitividade do certame,
impedindo muitas empresas de participar da licitação,
sendo elas: i) a exigência de atestado de habilitação técnico-operacional de operação de ao menos 1.000 vagas
a ser fornecido exclusivamente por pessoa jurídica de direito público, constante no subitem 10.4.1.2; ii) comprovação de registro ou inscrição no CREA ou CAU de sua
sede, para todos os licitantes, subitem 10.4.6); e iii) exigência de expedição de atestados de capacidade técnico-operacional pelo CREA ou pelo CAU.

Os esclarecimentos

3.1 Subitem 10.4.1.2 do edital - exigência de atestado
de habilitação técnico-operacional de operação de ao
menos 1.000 vagas a ser fornecido exclusivamente por
pessoa jurídica de direito público

Argumentam que um dos objetivos do novo serviço de
estacionamento rotativo público pago é mitigar os problemas causados pelas motocicletas, através do aperfeiçoamento da gestão do espaço público, sendo essencial
que o licitante demonstre possuir a expertise necessária a também fiscalizar e fazer cumprir as regras municipais para o estacionamento de motocicletas, não podendo limitar sua atuação a apenas bem operar a aplicabilidade das regras de estacionamento somente para
automóveis.

A Representação
Segundo o Representante, o subitem 10.4.1.2 do edital
da CP 1/2018 exige, sem qualquer justificativa, que os
atestados de capacidade técnico-operacional sejam emitidos exclusivamente por pessoa jurídica de direito público e comprovem experiência anterior na operação de ao
menos 1.000 vagas de estacionamento.
Alega também que, além de não justificado, o quantitativo de 1.000 vagas não é proporcional nem razoável, pois
as vagas para motocicletas não têm relevância econômica e nem operacional. Nessa linha, a exigência de atestados de experiência na operação de ao menos 1.000 vagas é desproporcional em relação ao número de 1.767
vagas de estacionamento destinadas a automóveis.
www.tce.es.gov.br

Em seus esclarecimentos (docs. eletrônicos 11 e 13), os
Responsáveis alegam que para fim de comprovação de
capacidade técnico-operacional as vagas destinadas a
motocicletas não podem ser dissociadas das vagas destinadas a automóveis, haja vista que no Município existe
uma motocicleta para cada 8,96 habitantes, sendo que
mais de 85% dos leitos hospitalares com internação de
poli traumatizados são ocupados por pessoas envolvidas
em acidentes motociclísticos.
Além disso, os acidentes com motocicletas aumentam
os congestionamentos e o uso crescente de motocicletas causa o aumento da tarifa do transporte público, em
razão da evasão de passageiros.

Por isso, a comprovação de experiência de 1.000 vagas é
proporcional ao total de 2.186 vagas de estacionamento
para automóveis e motocicletas.
Aduzem, também, que o número total de vagas ofertadas está justificado às fls. 273-275 do processo administrativo licitatório, tendo havido, inclusive, audiência pública prévia em 10/10/2017, sendo que na versão anterior do edital a exigência não existia, tendo sido decidiTerça-feira, 8 de maio de 2018
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do pelos munícipes, na audiência pública, que deveria
constar no edital a exigência prevista em seu subitem
10.4.1.2, a fim de evitar a participação de aventureiros.
Quanto a exigência de o atestado de capacidade operacional ser expedido apenas por pessoa jurídica de direito público, os esclarecimentos sustentam que a aptidão
deve ser pertinente e compatível com as características
do objeto licitado, que no caso é a operacionalização de
um estacionamento público, o que justifica a apresentação de atestado apenas por pessoas jurídicas de direito público.
Não bastasse isto, alegam que o parágrafo primeiro do
artigo 30 da Lei 8.666/93 deve ser interpretado em consonância com o inciso II de seu caput, a fim de que a aptidão a comprovar seja pertinente e compatível com o
objeto licitado.
Análise
Primeiramente, mostra-se necessário trazer à colação o
texto do subitem 10.4.1.2 do edital da CP 1/2018:
10.4.1.2. O atestado de capacidade operacional deverá
ser emitido em nome da LICITANTE, fornecido por pessoa jurídica de direito público com a qual presta ou tenha prestado o serviço objeto deste EDITAL, informando
o local e a natureza do serviço prestado, demonstrando
que opera ao menos 1000 (mil) vagas, o prazo pelo qual
a LICITANTE presta ou prestou o serviço, bem como o nome e o cargo da autoridade responsável, o endereço e o
telefone do órgão emitente do atestado em questão, para que possa prestar, caso necessário, esclarecimentos
sobre o documento, em caso de diligência da COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
Verifica-se que o quantitativo de operação de pelo meDiário Oficial de Contas

nos 1.000 vagas exigido no atestado de capacidade operacional, é compatível e proporcional ao número total de
2.186 vagas de estacionamento a serem operadas, conforme entendimento do TCU, não sendo correta a dissociação entre vagas destinadas a automóveis e vagas destinadas a motocicletas, pois a operação de todas vagas
de estacionamento é uma mesma parcela do objeto.
As outras parcelas do objeto são, por exemplo, a implantação dos parquímetros, dos sensores de estacionamento, a sinalização vertical e horizontal das vagas e pistas de
rolamento, bem como a adaptação das calçadas destinadas às vagas preferenciais, conforme descrito no item 3
do Anexo I do Edital – Termo de Referência.
Contudo, a exigência do atestado de capacidade operacional prevista no subitem 10.4.1.2 está irregular porque: i) não se pode exigir que o atestado seja fornecido
apenas por pessoa jurídica de direito público e a experiência exigida não precisa ser idêntica ao objeto licitado,
podendo se referir a atividades similares; e ii) não foram
definidas no edital as parcelas de maior relevância e valor significativo.
Como dito, o atestado de experiência operacional anterior pode ser fornecido tanto por pessoa jurídica de direito público quanto privado e se referir a atividades similares ao objeto licitado, como disciplinam os §§ 1º e 3º
do artigo 30 da Lei 8.666/93 a seguir transcrito:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica
limitar-se-á a:
[...]
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do
caput deste artigo, no caso das licitações pertinentes a
obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por
www.tce.es.gov.br

pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:
[...]
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão
através de certidões ou atestados de obras ou serviços
similares de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior.
(destacou-se)
Nesse sentido apontam a jurisprudência do TCU e do
TCE:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. com fulcro no art. 237, inciso VII, c/c art. 235,
do Regimento Interno do TCU, e art. 113, § 1º, da Lei
8.666/1993, conhecer da presente Representação, para,
no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
9.2. com fulcro no art. 276, § 5º, do Regimento Interno/
TCU, revogar a medida cautelar preliminarmente adotada nestes autos;
9.3. com fundamento no art. 7º da Resolução TCU
265/2014, dar ciência à Codevasf que:
9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1,
do instrumento convocatório da Concorrência 22/2014
não guarda conformidade com o disposto no art. 30,
§ 3º, da Lei de Licitações e com a jurisprudência deste
Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a
comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade
tecnológica e operacional equivalente ou superior àqueTerça-feira, 8 de maio de 2018
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la objeto do certame; (ACÓRDÃO 679/2015 – PLENÁRIO)

a saber:

(destacou-se)

§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor
significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão
definidas no instrumento convocatório.

6375 - Contratação pública – Licitação – Edital – Habilitação – Capacidade técnica – Vedação de apresentação
de atestados emitidos por pessoas privadas – Ilegalidades – TCE/MG
Representação. Ilegalidade da vedação à apresentação
de atestados de pessoas privadas. Relativamente à matéria, o TRF/1ª R. decidiu: ‘Com efeito, a norma contida no item 14.3, alínea b, do Edital, que impossibilita a
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito privado, é incompatível com o artigo 30,
§ 1º, da Lei 8666/93, que expressamente permite a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas
de direito público e privado’. (TRF/1ª R. 3ª T. Supl. MAS
nº 01000147527/DF. Proc. nº 1999-01.00.014752-7. DJ
18 jun. 2003 p. 195). Portanto, pela inteligência do § 1º
e do § 5º do art. 30 da Lei 8666/93, (...) são vedadas as
exigências de que o licitante apresente atestado emitido
exclusivamente por pessoa jurídica de direito público, e
que este atestado seja emitido por prefeituras municipais com pelo menos 100.000 habitantes. (TCE/MG, Representação nº 713057, Rel. Conselheiro Antônio Carlos
Andrada, j. em 01.08.2006.)
Ademais, não é plausível o argumento trazido nos esclarecimentos no sentido de que um operador de estacionamentos rotativos privados, como os de shopping centers, por exemplo, não seja capaz de operar um estacionamento rotativo em vias públicas.
Além disso, não existe no edital e seus anexos a definição das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, como exige o § 2º do artigo 30 da Lei 8.666/93,
Diário Oficial de Contas

(destacou-se)
A jurisprudência do TCU confirma a necessidade de definição das parcelas de maior relevância técnica e valor
significativos nos editais:
As exigências de comprovação de capacitação técnico-profissional devem restringir-se às parcelas que sejam,
cumulativamente, de maior relevância e valor significativo e indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, devendo tais requisitos ser tecnicamente demonstrados no processo administrativo da licitação ou
no próprio edital. ACÓRDÃO 1891/2006-PLENÁRIO
(destacou-se)
A falta dessa definição impossibilita verificar a correção
acerca da exigência de atestado de operação das vagas
de estacionamento, pois não se tem no edital o valor referente à operação.
Pelo exposto, entende-se caracterizado o achado, o qual
tem elevado potencial de restringir a competitividade do
certame, afastando injustificadamente licitantes e desrespeitando os artigos 3º e 30, inciso II e §§ 1º, 2º e 3º,
da Lei 8.666/93, bem como o artigo 37, inciso XXI, da
Constituição da República.
Sugere-se que sejam discriminadas e justificadas no processo administrativo da licitação as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, bem como que se
altere o subitem 10.4.1.2 do edital a fim de permitir a
comprovação da capacidade operacional por atestados
emitidos também por pessoas jurídicas de direito privawww.tce.es.gov.br

do de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquele
objeto do certame.
3.2 Subitem 10.4.6 do edital - comprovação de registro
ou inscrição no Crea ou CAU de sua sede, para todos os
licitantes.
A Representação
Segundo o Representante, a exigência de que os licitantes apresentem registro ou inscrição no Crea ou CAU de
sua sede, prevista no subitem 10.4.6 do edital, é descabida, restritiva à competitividade, fere os Princípios da
Proporcionalidade e da Razoabilidade e viola o veto presidencial à alínea b do § 1º do artigo 30 da Lei 8.666/93.
Os esclarecimentos
Os Responsáveis em seus esclarecimentos alegam, em
síntese, que a exigência é regular e inclusive prevista no
inciso I do artigo 30 da Lei 8.666/93.
Análise
Fundamental trazer à colação o texto do subitem 10.4.6
do edital da CP 1/2018:
10.4.6. A LICITANTE deve apresentar registro ou inscrição
da empresa participante na entidade profissional competente -Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-onde se localiza sua sede, e de seus Responsáveis Técnicos.
Verifica-se do texto do subitem 10.4.6 do edital que é
exigido dos licitantes registro ou inscrição no Crea ou
CAU de sua sede e não do local da prestação dos serviços.
Até aí a exigência não é irregular, pois o seria se exigisse
dos licitantes o registro ou inscrição no Crea do local da
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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prestação dos serviços.

mo no caso das empresas de engenharia e arquitetura.

Contudo, a exigência de inscrição de todos os licitantes
no Crea ou CAU é irregular devido ao fato de que não
é aceitável que somente empresas de engenharia e arquitetura possam participar de uma licitação cujo objeto é a operação de estacionamento rotativo público, sendo possível que qualquer empresa execute este objeto,
desde que tenha em seus quadros os profissionais devidamente habilitados para o desempenho das atividades
acessórias que somente possam ser executadas por engenheiros ou arquitetos.

Porém, como dito e se repete, não é lícito que somente empresas inscritas no Crea ou CAU possam participar
de uma licitação para operação de estacionamento rotativo público.

Isto porque a atividade principal da concessionária não
será a engenharia ou a fiscalização do trânsito no Município, mas tão somente a operação de vagas de estacionamento, fazendo a venda bilhetes, presencial ou virtualmente, e fiscalizando do uso das vagas, não tendo
competência para lavrar, nem mesmo, autos de infração,
que são de competência exclusiva dos agentes de trânsito.
Assim, não é razoável nem lícita, mostrando-se restritiva
à competitividade do certame, a previsão contida no subitem 10.4.6 do edital, no sentido de que somente empresas registradas no Crea ou CAU possam participar de
uma licitação cujo objeto é a operação de vagas de estacionamento rotativo público, mesmo que em dado momento, principalmente na fase de implantação de parquímetros e sensores, de adaptação de passeios públicos e de sinalização de vias, sejam executadas algumas
atividades acessórias privativas de engenheiros e arquitetos.
Frise-se que somente pode ser exigida inscrição no Crea
ou CAU de empresas que tenham atividade fim diretamente relacionada à dos engenheiros e arquitetos, coDiário Oficial de Contas

O que pode ser exigido no edital é que, caso queiram participar do certame, as empresas de engenharia e de arquitetura devem apresentar seus comprovantes de inscrição ou registro no Crea ou no CAU. Da mesma foram,
podem-se exigir os registros ou as inscrições nas demais
entidades de fiscalização profissional para as empresas
que sejam obrigadas a elas filiar-se em razão da atividade central que desempenham.
Nesse sentido também se posiciona a jurisprudência do
TCU:
23603 - Contratação pública – Terceirização – Empresas
de locação de mão de obra – Registro no Conselho Regional de Administração (CRA) – Desnecessidade – TCU
Trata-se de representação formulada pelo Conselho Regional de Administração em face de suposta irregularidade contida em edital de pregão eletrônico realizado para contratar serviços de vigilância armada para as dependências de instituição bancária. Na oportunidade, aprecia-se pedido de reexame interposto pelo representante contra Acórdão da 1ª Câmara do TCU que considerou
ser desnecessária a exigência de registro das empresas
de serviços de vigilância armada no Conselho Regional
de Administração (CRA). Acerca do tema, a Unidade Técnica entendeu que a decisão não merece reparo, pois “a
exigência de registro junto ao Conselho Regional de Administração quando das contratações de terceirização
de mão de obra ou prestação de serviços não se mostra
www.tce.es.gov.br

pertinente, é exceção dos casos em que a atividade fim
das empresas licitantes esteja diretamente relacionada à atividade de administrador, o que definitivamente não se amolda ao caso de contratação de serviços de
vigilância e segurança, tratado nestes autos”. Tal entendimento foi integralmente acolhido pelo Relator, que teceu ainda as seguintes considerações: “8. A jurisprudência desta Corte de Contas vem se assentando no sentido de não ser exigível das empresas de locação de mão
de obra o registro nos Conselhos Regionais de Administração – CRA para a participação nas licitações da administração pública federal. Somente nos casos em que a
atividade fim das empresas licitantes esteja diretamente relacionada à do administrador é que a exigência de
registro junto a Conselho Regional de Administração se
mostra pertinente. Não é o caso da contratação de serviços de vigilância armada objeto do pregão em questão. (...) a obrigatoriedade de inscrição de empresas em
determinado conselho é definida segundo a atividade
central que é composta pelos serviços da sua atividade fim, nos termos do art. 1º da Lei 6.839/1980. Dessa
forma, os mencionados arts. 2º, alínea ‘b’, 14 e 15 da Lei
4.769/1965, que dispõem sobre o exercício da profissão
de Técnico de Administração, não impõem às empresas
que exploram atividade de prestação de serviços de vigilância o registro na entidade competente para a fiscalização do exercício da profissão de administrador”. Com
base nesses fundamentos, o TCU negou provimento à representação. (Grifamos.) (TCU, Acórdão nº 4.608/2015 –
1ª Câmara, Rel. Min. Benjamin Zymler, j. em 18.06.2015,
veiculado na Revista Zênite – Informativo de Licitações
e Contratos (ILC), Curitiba: Zênite, n. 262, dez. 2015, p.
1197, seção Tribunais de Contas Periódico Eletrônico
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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LeiAnotada.com CONTRATAÇÃO PÚBLICA, Editora Zênite. Art. 30, inciso I, da Lei 8.666/93 (destacou-se)
3315 - Contratação pública – Licitação – Habilitação – Capacidade técnica – Engenharia – Inscrição na entidade
profissional – Registro – Obrigatoriedade – TFR – TCU
Não cabe a exigência de registro da empresa no CREA
quando a mesma não tem por atividade-fim a prestação de serviços de engenharia a terceiros, ainda que
mantenha engenheiros em seu quadro funcional, em
razão da indústria que explora. (TFR, RDA 166/100.) Periódico Eletrônico LeiAnotada.com CONTRATAÇÃO PÚBLICA, Editora Zênite. Art. 30, inciso I, da Lei 8.666/93
(destacou-se)
(destacou-se)
Além disso, as parcelas do objeto que demandem profissionais de engenharia ou arquitetura podem ser subcontratadas, conforme previsão expressa na Cláusula XIX da
minuta do contrato de concessão (Anexo VI do edital).
Pelo exposto, entende-se caracterizado o achado, o qual
tem elevado potencial de restringir a competitividade do
certame, afastando injustificadamente licitantes e desrespeitando os artigos 3º e 30, inciso II e §§ 1º, 2º e 3º,
da Lei 8.666/93, bem como o artigo 37, inciso XXI, da
Constituição da República.
Sugere-se que se altere o subitem 10.4.6 do edital a fim
de exigir a inscrição ou registro em entidade de fiscalização profissional apenas de empresas que estejam obrigadas a tal em razão de sua atividade básica, permitindo-se a participação no certame de quaisquer empresas
que comprovem o preenchimento dos demais requisitos
de habilitação jurídica, técnica e econômico-financeira,
independentemente se estarem inscritas ou registradas
Diário Oficial de Contas

no Crea, no CAU ou em outro ente de fiscalização profissional caso não estejam obrigadas, em razão da atividade básica que desempenham, à inscrição ou registro.
3.3 Exigência de expedição de atestados de capacidade
técnico-operacional pelo Crea ou pelo CAU.
A Representação
Segundo o Representante, o edital da CP 1/2018 exigiu a
apresentação de atestado de capacidade técnico-operacional registrado pelo Crea, o que não é previsto no artigo 30 da Lei 8.666/93, sendo vedado pela jurisprudência do TCU.
Sustenta, também, que o Crea não registra atestado de
capacidade técnico-operacional em nome de pessoa jurídica e nem emite CAT em nome de pessoa jurídica, somente o fazendo em relação às pessoas físicas.
Os esclarecimentos
Os responsáveis não se pronunciam sobre esse ponto da
Representação em seus esclarecimentos.
Análise
Apesar de ter alegado a suposta exigência, a Representação não apresentou em qual item do edital ela estava contida.
Da análise do edital e seus anexos não se encontrou a
exigência de apresentação de atestado de capacidade
técnico-operacional registrado pelo Crea, descrita na Representação.
Ao que parece o Representante confundiu o atestado
de capacidade técnico-profissional, exigido no subitem
10.4.7 do edital, com o atestado de capacidade técnico-operacional, exigido no subitem 10.4.6.
10.4.7. O atestado de capacidade técnica deverá ser feiwww.tce.es.gov.br

to em nome do Responsável Técnico, por meio de Atestado(s) Técnico(s), com o devido registro do CREA ou
CAU, por meio de Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado estabelecida(s) em território brasileiro, demonstrando que
o Profissional executou ou esteja executando serviços
de exploração, gestão e administração de estacionamento rotativo público pago, em vias e logradouros públicos,
em municipalidade do território brasileiro de complexidade similar ou superior à estabelecida ao objeto deste
EDITAL. (destacou-se)
Em relação ao atestado de capacidade técnico-profissional, não é irregular a exigência de seu registro no Crea
ou CAU, conforme se verifica na doutrina e no julgado
do TCE/SP:
14958 - Contratação pública – Planejamento – Habilitação – Técnica – Atestado – Qualificação técnico-profissional e técnico-operacional – Exigência de registro no
CREA – Esclarecimento
Nas licitações de serviços que envolvam parcelas afetas
à engenharia, somente será possível exigir que os atestados referentes à qualificação técnico-profissional sejam registrados no CREA. Essa assertiva pauta-se no fato
de que os atestados de qualificação técnico-operacional
versam sobre a participação anterior das pessoas jurídicas em objeto similar ao licitado. Como a atuação efetiva
das pessoas jurídicas depende da presença de profissionais habilitados, os quais são indicados como responsáveis técnicos pela execução das obras e serviços de engenharia, tem-se como razoável e pertinente que a exigência do registro dos atestados junto ao CREA se restrinja à
qualificação técnico-profissional. A conclusão apresentada pode ser aferida do Manual de Procedimentos OpeTerça-feira, 8 de maio de 2018
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racionais – Nova ART e Acervo Técnico do CONFEA, bem
como do Acórdão nº 128/2012 – 2ª Câmara do Tribunal
de Contas da União. (Nota elaborada por Manuela Martins de Mello, integrante da Equipe Técnica Zênite.) Periódico Eletrônico LeiAnotada.com CONTRATAÇÃO PÚBLICA, Editora Zênite. Art. 30, §1º, da Lei 8.666/93 (destacou-se)
14189 - Contratação pública – Licitação – Edital – Habilitação – Técnica – Responsável técnico e empresa contratada – Atestados registrados junto a órgão de classe – Exigíveis somente em relação ao responsável técnico – TCE/SP
O TCE/SP, ao analisar edital voltado à contratação de
serviços de nutrição e alimentação destinados à unidade prisional, considerou regular a exigência de atestados
registrados junto ao Conselho Regional de Nutrição apenas para o fim de demonstrar a capacidade técnico-profissional (responsável técnico), reputando irregular tal
exigência relativamente à demonstração de capacidade
operacional (empresa contratada). Nesse sentido, excerto do acórdão: “Creio, por isso, que, em sede de pesquisa de capacidade técnico-profissional de licitante, pode o edital pedir comprovação de que se acha registrado na entidade competente (no caso, o CRN) e que, em
seu quadro permanente, também há ‘profissional de
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes’, registrado tal atestado nessa mesma entidade competente (o CRN). Não assim, entretanto, em sede de perquirição de capacidade
técnico-operacional, quando os atestados dirão respeito
ao anterior ‘desempenho de atividade pertinente e comDiário Oficial de Contas

patível, em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação’, não cabendo, contudo, ao menos no
que diz com atividades de alimentação e nutrição humanas, prévio registro desses atestados no CRN. Atestados,
que se registram no CRN são atestados do desempenho
do profissional nutricionista, pessoa física apta a assumir
a responsabilidade técnica em pessoas jurídicas que se
dediquem à alimentação e à nutrição humanas”. (TCE/
SP, TC nº 014324/026/08, Rel. Min. Cláudio Ferraz de Alvarenga, j. em 13.05.2005.) (destacou-se) Periódico Eletrônico LeiAnotada.com CONTRATAÇÃO PÚBLICA, Editora Zênite. Art. 30, §1º, da Lei 8.666/93 (destacou-se)
Diante do exposto, opina-se pela improcedência da representação em relação ao presente subitem, na forma
do artigo 178, inciso I, c/c o artigo 186 da Resolução TCEES 261/2013 (RITCEES).
4. OUTROS POSSÍVEIS ACHADOS
Em análise perfunctória do edital, justificada pela exiguidade do prazo regimental para a presente manifestação,
foram verificados outros possíveis achados que merecem esclarecimentos por parte dos Responsáveis.
- Prazo entre a convocação e abertura do Certame.
Nos termos da alínea “b” do inciso I do § 2º do artigo 21
da Lei 8.666/93, o prazo mínimo entre a publicação do
aviso da concorrência sob o regime de empreitada integral e o recebimento das propostas ou da realização do
evento é de 45 dias:
Art. 21 [...]
§ 1o O aviso publicado conterá a indicação do local em
que os interessados poderão ler e obter o texto integral
do edital e todas as informações sobre a licitação.
§ 2o O prazo mínimo até o recebimento das propostas
www.tce.es.gov.br

ou da realização do evento será:
I - quarenta e cinco dias para:
[...]
b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço.
Já o preâmbulo do edital da CP 1/2018 assim se pronuncia:
(...) que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, obedecendo ao critério de MAIOR OFERTA, por meio de lote único, tendo como finalidade a seleção de pessoas jurídicas ou consórcio de pessoas jurídicas para a CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PÚBLICO PAGO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, em regime de
empreitada integral, nos termos do Processo Administrativo protocolado sob nº 31.058/2017, (...) (destacou-se)
No caso em tela, a convocação para a CP 1/2018 foi publicada em 31/1/2018 (Anexo 1), sendo que a abertura das propostas ocorreu em 5/3/2018 (Anexo 2), transcorrendo, portanto, menos de 45 dias entre a publicação
e abertura das propostas, o que caracteriza descumprimento à alínea “b” do inciso I do § 2º do artigo 21 da Lei
8.666/93.
Dessa forma, são necessários esclarecimento por parte
dos Responsáveis acerca do possível descumprimento
da norma citada.
- Ausência de estudos econômico-financeiros para comprovar a viabilidade da concessão e justificar as tarifas fixadas, descumprindo os artigos 18, inciso IV e 21, da Lei
8.987/95, e o artigo 4º, § 4º, da Lei Municipal 7475/2017
Terça-feira, 8 de maio de 2018

30

ATOS DA 1a CÂMARA

(Anexo 3).
A única justificativa existente para o valor da tarifa, contendo a demanda, a taxa de ocupação e a de evasão está
na tabela constante na resposta a questionamento 1 da
resposta ao pedido de esclarecimento I ao edital. (Anexo 4).
Mesmo assim, não existe no edital da CP 1/2018 e em
seus anexos nenhum estudo que respalde os valores
atribuídos para demanda estimada, a taxa de ocupação
e de desrespeito constantes na referida tabela.
Se o Poder Concedente detém as informações para esses valores, tal como a experiência anterior da entidade
filantrópica que operava o estacionamento rotativo, tais
dados devem obrigatoriamente compor o edital e seus
anexos a fim de dar transparência a esses dados a todos
os possíveis interessados em participar do certame.
Além dessa falha, o Poder Concedente tem a obrigação
de em seus estudos preliminares, demonstrar a viabilidade do empreendimento, pois do contrário não há como afirmar com segurança que se trata de uma concessão comum, haja vista que se necessitar de aportes públicos poderá ser uma PPP patrocinada ou administrativa.
Para chegar a essa conclusão, o Poder Concedente precisa apresentar seu fluxo de caixa referencial para o empreendimento, onde constarão as despesas de capital e
operacionais para todos os anos da concessão, inclusive o valor da outorga, que representa valor significativo da receita do serviço (no mínimo 20% da receita bruta), conforme subitem 5.10 do Anexo I - Termo de Referência.
Esse fluxo de caixa referencial tem de conter, dentre ouDiário Oficial de Contas

tros itens, os custos, por exemplo, dos sensores de estacionamento e dos parquímetros, de sua implantação,
do sistema e da central de gerenciamento e controle, e
das demais obras de engenharia necessárias ao funcionamento do rotativo, bem como das despesas operacionais, tais como salários e encargos dos funcionários e
custos de uniformes.
A postura adotada pela PMCI, de deixar aos licitantes todas as responsabilidades por estudos de viabilidade econômico-financeira só faz aumentar os riscos e os custos
da transação, como ensina Marçal Justen Filho:
A natureza da concessão ou permissão poderia incentivar a Administração a omitir outros levantamentos técnicos. É que o serviço público será desempenhado por
“conta e risco” do particular. Logo, isso induziria a administração a supor que o particular deveria adotar todas as providências, no próprio interesse, para elaborar a proposta. Por decorrência, o instrumento licitatório
acabaria por restringir-se à definição do objeto, remetendo-se ao particular o encargo de promover todos os
levantamentos e formular todas as projeções. A eventual incorreção dessas informações teria de ser arcada pelo particular, como risco inerente ao negócio.
Adotar entendimento dessa ordem retrata comodismo que poderá resultar em prejuízos irreparáveis para o interesse público. Insista-se no postulado de que o
insucesso da licitação ou da concessão representa enorme prejuízo para o interesse público. A função imposta à
Administração exclui a possibilidade de reputar-se que o
êxito do delegatário é uma questão puramente privada.
Não é possível supor que, porque o concessionário exerce o serviço público por conta e risco próprios, seria irrelevante o sucesso ou insucesso de sua atuação. Isso sewww.tce.es.gov.br

ria desnaturar o serviço público e transformá-lo em um
negócio privado.
(...)
Quando o Estado omite as providências técnicas e deixa de fornecer informações absolutamente detalhadas
e minuciosas, está ampliando o risco de licitação invalidade ou de concessão frustrada. Atua-se contra o interesse público em tais hipóteses.
Isso é um tanto mais grave por quatro motivos.
O primeiro é o de que a ausência de informações produz dificuldade na elaboração das propostas e pode reduzir o universo dos licitantes. Quanto mais restritas forem as informações disponibilizadas pela Administração
acerca das condições de execução do objeto da concessão, tanto menor poderá ser o universo dos licitantes. É
que os particulares poderão hesitar em arcar com custos
elevados para elaborar suas propostas, sem ter a certeza de que sairão vencedores do certame. Depois, os prazos fornecidos para apresentação das propostas poderão ser insuficientes para um particular obter todas as
informações necessárias. Portanto a Administração estará produzindo meio indireto de restrição à participação
no certame. Observe-se que qualquer interessado poderá levantar esse problema e inclusive pleitear a invalidação do certame.
O segundo é o de que a Lei autoriza a Administração
a repassar para o licitante vencedor o custo de todas
as despesas efetivadas (art. 21). Ou seja, a Administração sequer arcará com as despesas dessas providências.
Portanto, negar-se a promover as medidas prévias, indispensáveis para elaboração das propostas, retrata omissão incompatível com a competência outorgada. DeterTerça-feira, 8 de maio de 2018
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minar que os particulares promovam, individualmente,
o levantamento das informações técnico-científicas necessárias à elaboração das propostas retrata uma espécie de desvio de poder, por omissão do exercício de um
poder-dever.

sas. Portanto, não se obterá a melhor proposta possível
e os futuros usuários arcarão com os efeitos da omissão
administrativa. (JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das
Concessões de Serviço Público. 1 ed., Dialética: São Paulo, 2003, p. 214-215)

O terceiro é o de que se amplia a vulnerabilidade da
equação econômico-financeira da concessão. Sempre
que eventos posteriores, envolvendo eventos imprevisíveis, acarretam oneração da execução das prestações
do concessionário, surgirá o pleito de recomposição de
preços. Se as informações tivessem sido providenciadas
de antemão, a maior parte dessas incertezas poderia ser
prevista e considerada. O argumento de que o particular deveria ter previsto o evento incerto será muito menos consistente quando a Administração não forneceu,
ela própria, detalhes necessários às previsões, os prazos eram exíguos etc. Por exemplo, não é possível que,
em quarenta e cinco dias, seja elaborada uma proposta
que contemple todas as variáveis de execução de obras
complexas, que se prolongarão por anos e envolvendo
atividades muito variadas. A medida da imprevisibilidade é a dimensão das informações fornecidas pela Administração acerca do objeto, prazo e condições de que dispunha o particular para formular suas previsões.

(destacou-se)

O quarto é o de que a insegurança do particular se reflete na sua estimativa de preço. Tal como apontado anteriormente, a teoria dos custos da transação comprova que o empresário privado incorpora nos seus preços os riscos relacionados com a incerteza. Portanto, o
resultado prático é que atribuir ao particular o dever de
responder por encargos incertos ou indeterminados gera acréscimo despropositado de custos. A tarifa a ser cobrada dos usuários será elevada para cobrir tais despeDiário Oficial de Contas

Portanto, a ausência de estudos econômico-financeiros
merece esclarecimento por parte dos Responsáveis.
- Ausência de critérios claros para reajuste tarifário,
descumprindo 23, inciso IV, da Lei 8.987/95.
Como se pode observar nos subitens 9.5 do edital e
5.4.1, 5.4.2 e 5.5, do Anexo I – Termo de Referência, e
subitens 7.2, 7.2.1 e 7.7.9 do Anexo VI – Minuta do Contrato, há uma confusão dos conceitos de reajuste e reequilíbrio:
EDITAL
[...]
9.5. A PROPOSTA será elaborada tendo como data-base o mês de dezembro, uma vez que os reajustes das tarifas, quando necessários à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro da concessão, ocorrerão sempre
no mês de janeiro de cada ano, nos termos estabelecidos no Item 5 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
(destacou-se)
[...]
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
[...]
5.4.1. As TARIFAS do serviço objeto do presente instrumento serão reajustadas com base em estudos técnicos
específicos a serem realizados pela Secretaria Municipal
www.tce.es.gov.br

de Desenvolvimento Urbano - SEMDURB, para verificação do atendimento ao equilíbrio econômico-financeiro
da concessão e o cumprimento das metas de qualidade e performance estabelecidas para o CONTRATO, considerando-se a eficiência na gestão e o aprimoramento
técnico do serviço, ficando estabelecido como data-base o mês de dezembro, com vigência a partir do mês de
janeiro de cada ano da concessão a adoção de nova tarifa quando comprovada a necessidade à manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. (destacou-se)
[...]
5.4.2. O estudo técnico específico de que trata o item
5.4.1 utilizará como base o IPCA/IBGE e poderá indicar
o aumento, manutenção ou redução do valor da TARIFA. (destacou-se)
5.5. Caso seja detectada necessidade de correção nos
valores das tarifas então praticadas em período anterior
ao da data-base, estes serão efetivados a partir do ano
subsequente ao da publicação do estudo técnico específico referido no item anterior. (destacou-se)
[...]
ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO
7.2. É pressuposto básico da equação econômico-financeira que presidirá as relações entre as partes, a manutenção do equilíbrio entre os encargos da CONCESSIONÁRIA e as receitas da CONCESSÃO, originalmente formado pelas regras do EDITAL e do presente CONTRATO
e pela proposta vencedora.
7.2.1. As solicitações de reajustes das tarifas deverão
adotar o IPCA/IBGE, além de estarem devidamente funTerça-feira, 8 de maio de 2018
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damentadas em estudos técnicos específicos promovidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEMDURB e nos demais regramentos e critérios
constantes do EDITAL e respectivos anexos. (destacou-se)

subitens citados, à fim de que não haja dúvida sobre qual
a fórmula de reajuste contratual: se por repactuação
anual, por índice inflacionário ou por fórmula paramétrica, pois a redação dos subitens da maneira como está
posta faz confusão entre revisão/reequilíbrio e reajuste.

O reajuste se opera por fórmula paramétrica, por um índice de inflação; a repactuação se dá pela variação ordinária dos custos da planilha de custos, sendo uma forma de reajuste anual; a revisão ou reequilíbrio, por sua
vez, ocorre em decorrência de alterações imprevisíveis
ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, que
provoquem modificação nas condições de execução do
contrato.

- Exigência de sensores de estacionamento com resistência a temperatura de -20º C.

Transcreve-se a seguir trecho do didático artigo do site
“O LICITANTE”:

3.4.3.3. Sensor de Ocupação de Vaga:

O TCU recentemente tratou da matéria no Acórdão
1488/2016-Plenário e reafirmou seu entendimento de
que a repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, deverá ser utilizada apenas nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva
de mão de obra. Citando o Acórdão 1.827/2008-TCU, o
Plenário da Corte assentou que:
o reajuste de preços é a reposição da perda do poder
aquisitivo da moeda por meio do emprego de índices de
preços prefixados no contrato administrativo. Por sua
vez, a repactuação, referente a contratos de serviços
contínuos, ocorre a partir da variação dos componentes
dos custos do contrato, devendo ser demonstrada analiticamente, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços.
[...]
Assim, merecem maiores esclarecimentos os textos dos
Diário Oficial de Contas

Também merece esclarecimento o subitem 3.4.3.3.3.10,
ao exigir em uma licitação cujos serviços serão executados em Cachoeiro de Itapemirim, sensores de estacionamento com resistência a temperatura de 20º C negativos, haja vista que não se tem notícia de temperaturas
nem aproximadas a esta na referida localidade.
[...]
3.4.3.3.3.10. Deve operar em temperaturas entre -20 até
60 graus C.
Frise-se que esta especificação desnecessária e injustificável pode acarretar o aumento dos custos do serviço e
o consequente aumento das tarifas, haja vista que está
prevista no edital a aquisição de 1.767 sensores.
Assim, este subitem também precisa ser esclarecido pelos Responsáveis.
- Índices contábeis.
Os subitens 10.5.2, 10.5.2.1, 10.5.2.2 e 10.5.2.3 exigem
os seguintes índices contábeis para a demonstração da
capacidade econômico-financeira dos licitantes, como
condição de habilitação no certame:
10.5.2. Para efeito da avaliação da capacidade econômico-financeira da LICITANTE, conforme §1º e §5º do art.
31, da Lei nº 8.666/93, ficam estabelecidos os seguintes
www.tce.es.gov.br

índices de avaliação:
10.5.2.1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE, aplicando-se
a seguinte fórmula: ILC = AC/PC resultando ILC maior ou
igual a 1.
Onde: ILC = Índice de Liquidez Corrente; AC = Ativo Circulante; PC = Passivo Circulante.
10.5.2.2. ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL, aplicando-se a
seguinte fórmula: ISG =AT/ (PC+PNC) x100 resultando
ISG maior ou igual a 100.
Onde: ISG = Índice de Solvência Geral; AT = Ativo Total;
PC = Passivo Circulante; PNC = Passivo não Circulante.
10.5.2.3. ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO, aplicando-se a
seguinte fórmula: IE =(PC+PNC)/AC+ANC) x 100 resultando IE menor ou igual a 100%.
Onde: IE = Índice de Endividamento ; PC = Passivo Circulante; PNC = Passivo não Circulante; AC = Ativo Circulante; ANC = Ativo não circulante.
Não se verifica no edital e em seus anexos nenhum estudo específico para o mercado de estacionamento rotativos pagos e nenhuma justificativa acerca dos índices
contábeis e seus valores, o que é indispensável, na forma da Súmula 289 do TCU e da jurisprudência daquela
Corte de Contas:
SÚMULA TCU 289: A exigência de índices contábeis de
capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e atender às características do objeto licitado, sendo vedado o uso de índice
cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade. (destacou-se)
A adoção de parâmetros de índices contábeis de liquidez
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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como condição de habilitação deve considerar a realidade do segmento de mercado, as peculiaridades da obra
e o interesse da Administração, justificando-os adequadamente. (Acórdão 268/2003 - Plenário) (destacou-se)

nham desempenhado objeto idêntico ao licitado, reduzindo extremamente o universo de licitantes, o que pode
levar ao direcionamento da licitação e a prejuízos daí decorrentes, tão bem conhecidos dos tribunais de contas.

Além disso, a atribuição de valor 100 para o índice de solvência geral (subitem 10.5.2.2) não é usual em nenhum
setor de mercado, devendo os Responsáveis indicar de
onde provém referido valor.

Assim, os achados provenientes desta análise perfunctória foram capazes de comprometer a competitividade do
certame (tanto que somente três empresas acudiram ao
chamado público) e podem, ainda, prejudicar a prestação dos serviços a serem concedidos, sendo suficientes
para demonstrar de forma patente a existência do fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio
(fumus boni iuris), primeiro pressuposto para a concessão de cautelares nesta Corte de Contas, previsto no inciso I do artigo 376 do RITCEES.

Portanto, são necessários esclarecimentos dos Responsáveis em razão da falta de estudos específicos e de justificativas acerca dos índices contábeis escolhidos e seus
respectivos valores, bem como em razão da atribuição
de valor 100 para o índice de solvência geral (subitem
10.5.2.2).
5. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DE CAUTELARES
São pressupostos para a concessão da tutela cautelar no
Código de Processo Civil o fumus boni iuris e o periculum in mora, ou seja, a fumaça do bom direito e o perigo da demora.
Em relação ao processo de contas nesta Corte, prevê o
art. 376 do RITCEES dois pressupostos específicos para a
concessão de cautelares no âmbito desta Corte de Contas, quais sejam: I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio, que equivale ao fumus boni iuris; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito, que equivale
ao periculum in mora.
5.1 Do fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio (fumus boni iuris)
Os achados descritos nos subitens 3.1 e 3.2 desta Manifestação Técnica restringiram, injustificada e irregularmente, a participação no certame apenas a empresas de
engenharia e arquitetura e somente àquelas que já teDiário Oficial de Contas

Além do exposto, outros possíveis achados podem ter
maculado a CP 1/2018, como exposto no item 4 desta
Manifestação Técnica
5.2 Do risco de ineficácia da decisão de mérito
De outro norte, as propostas comerciais dos licitantes
para a Concorrência Pública 1/2018 foram julgadas em
5/3/2018 (ANEXO 2 – ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
DA CP 1/2018), estando iminente a assinatura do contrato e a execução do serviço proveniente de uma certame
licitatório viciado por ilegalidades que lhe restringiram a
competitividade.

verifica-se a presença dos pressupostos para concessão
de cautelares, quais sejam o fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e o risco de ineficácia
da decisão de mérito, nos termos do artigo 376 do Regimento Interno do TCEES (RITCEES) aprovado pela Resolução TC 261/2013.
7. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Presentes os pressupostos para concessão de medida
cautelar, encaminham-se os autos à consideração superior propondo:
e. Em atenção ao artigo 376 e 377, inciso I, do RITCEES,
determinar à autoridade competente a suspensão cautelar de qualquer ato relacionado ou contrato decorrente da Concorrência Pública 1/2018, até ulterior decisão
de mérito.
f. Em atenção ao artigo 307, §§ 3º e 4º, a notificação à
autoridade competente para que se pronuncie, no prazo de até 10 dias, bem como para que, no prazo assinalado, cumpra a determinação supra, publique extrato
na imprensa oficial quanto ao teor da decisão e comunique as providências adotadas ao Tribunal.
g. A notificação dos Responsáveis para que, no mesmo
prazo da alínea anterior, prestem esclarecimentos acerca dos apontamentos feitos no item 4 da presente Manifestação Técnica.

Ante o exposto, configura-se o risco de ineficácia da decisão de mérito deste Tribunal, estando caraterizado o
segundo requisito para a concessão da medida cautelar,
estampado no inciso II do artigo 376 do RITCEES, aprovado pela Resolução TC 261/2013.

Comunicação de diligência externa aos Responsáveis, na
forma do artigo 314, § 2º e § 3º, inciso II, do RITCEES, a
fim de trazerem ao presente processo a cópia integral do
processo administrativo municipal relativo à CP 1/2018.

6. CONCLUSÃO

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013

Com relação ao presente processo, após análise técnica,
www.tce.es.gov.br

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
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(Regimento Interno do TCEES), apresento à Primeira Câmara para ratificação a DECM 00565/2018-2 com a seguinte DELIBERAÇÃO que oro submeto à sua consideração:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

provar o cumprimento da cautelar perante este Tribunal e encaminhar cópia integral do processo administrativo 31058/2017 e qualquer outro documento referente às fases interna e externa da concorrência pública 001/2018; e
1.3.2. No prazo improrrogável de 10 (dez) dias, se manifestarem, caso queiram, podendo apresentar informações complementares que entenderem relevantes à instrução processual.
1.4. DAR CIÊNCIA desta decisão ao senhor Gustavo Fonseca Moraes, signatário da representação.

1.1. DEFERIR a concessão da MEDIDA CAUTELAR pretendida pelo representante, acompanhando o teor da Manifestação Técnicas 271/2018-1 proferida pelo NRE e, havendo fundado receio de grave lesão ao erário e a direito
alheio, além do risco da ineficácia da decisão final;

2. Unânime.

1.2. DETERMINAR a SUSPENSÃO IMEDIATA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018 instaurada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, devendo o secretário municipal de Administração, o secretário municipal
de desenvolvimento urbano e o prefeito municipal – autoridades competentes nos termos editalícios - abster-se de homologar o procedimento e praticar qualquer
a ato posterior, sob pena de multa pessoal e diária de
R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos artigos 211, 376
e seguintes e 391, da Resolução TC 261/2013 c/c o art.
135, IV, parágrafo 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012.

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

1.3. NOTIFICAR os agentes acima referidos, encaminhando-lhes juntamente com os termos de notificação
cópia da Manifestação Técnica 271/2018-1, para:

Decisão 00928/2018-2

1.3.1. No prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, comDiário Oficial de Contas

3. Data da Sessão: 18/04/2018 – 11ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:

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

Processo: 07343/2013-8
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
www.tce.es.gov.br

UG: CMA - Câmara Municipal de Anchieta
Relator: Marco Antônio da Silva
Partes: Adson Pinto Nogueira, Jocelem Goncalves de Jesus, Dalva da Matta Igreja, Terezinha Vizzoni Mezadri,
Carlos Waldir Mulinari de Souza, Robson Mattos dos
Santos
Procuradores: Luisa Paiva Magnago (OAB: 12455-ES),
Pedro Josino Cordeiro (OAB: 17169-ES), Romulo da Matta Igreja (OAB: 26076-ES),
REPRESENTAÇÃO – REMETER AUTOS AO PLENÁRIO –
PROCESSAR INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE RELEVÂNCIA DA MATÉRIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO, formulada pelo Sr. Robson Mattos dos Santos – Vereador do
Município de Anchieta à época, em face da Sra. Dalva da
Matta Igreja – Ordenadora de Despesa, a respeito de indícios de irregularidades na concessão de estabilidade financeira, com a consequente incorporação de gratificação de cargo comissionado aos vencimentos de servidores públicos na Câmara Municipal de Anchieta.
Instada a se manifestar, a área técnica, nos termos da
Manifestação Técnica Preliminar – MTP 472/2013, sugeriu a realização de diligência, no sentido de carreamento aos autos de cópia integral de todos os processos que
tratam da concessão de estabilidade financeira, instituída pela Lei nº 743/2011, especialmente em relação aos
servidores Srs. José Maurício Rovetta, Fabíola Ferreira
Simões, Margarida M. Catarinozzi Ceccon e Adson Pinto Nogueira.
Na sequência, a área técnica, nos termos da Instrução
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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Técnica Conclusiva – ITC 00274/2017-5, opinou pela manutenção das irregularidades descritas no item 4.1.1, pela rejeição das razões de justificativas e pela irregularidade das contas dos responsáveis: Dalva da Matta Igreja, Terezinha Vezzone Mezadri, Waldir Mulinari de Souza,
Jocelém Gonçalves de Jesus e Adson Pinto Nogueira, determinando-se a instauração de Tomada de Contas Especial, com ciência do Representante.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer 06154/2017-6, da lavra do Procurador de Contas, Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, 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 do Colegiado, nos termos do
art. 29 do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido autuada a presente representação, noticiando supostos indícios de irregularidades na concessão de
estabilidade financeira com a consequente incorporação
de gratificação de cargo comissionado por parte de servidores daquele Poder Legislativo, necessário é sua análise.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, em análise conclusiva, opinou pela manutenção das irregularidades descritas no item 4.1.1, pela rejeição das razões
de justificativas e pela irregularidade das contas dos responsáveis: Dalva da Matta Igreja, Terezinha Vezzone Mezadri, Waldir Mulinari de Souza, Jocelém Gonçalves de
Jesus e Adson Pinto Nogueira, determinando-se, ainda,
Diário Oficial de Contas

a instauração de Tomada de Contas Especial, com a ciência do Representante.
Assim, transcreve-se a manifestação da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
00274/2017-5, verbis:
[...]
4 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as motivações adotadas nestes autos, que versam
sobre Representação em face da Câmara Municipal de
Anchieta relativa à Estabilidade Financeira, instituída
pela Lei Municipal n° 734/2011, sugere-se a manutenção das seguintes irregularidades:
4.1.1 - Incorporação de Gratificações – Estabilidade Financeira Indevida (item 3.2 desta ITC)
Base legal: Art. 1° e 3° da Lei Municipal de Anchieta n°
743/2011 c/c 37 da Constituição Federal.
Responsáveis: Dalva da Matta Igreja – à época Presidente da Câmara Municipal, Terezinha Vezzone Mezadri – Presidente da Câmara Municipal, Waldir Mulinari
de Souza – Secretário da Câmara Municipal de Anchieta, Jocelém Gonçalves de Jesus – Presidente da Câmara
Municipal em 2015 e Adson Pinto Nogueira – servidor
da Câmara Municipal de Anchieta.

Câmara Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposta no item 4.1.1 desta
Instrução Técnica Conclusiva, condenando-a ao ressarcimento do valor equivalente a 48.971,68 VRTE ao erário municipal, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira;
4.2.1.2 Terezinha Vezzone Mezadri – Presidente da Câmara Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012, em razão do cometimento da infração disposta no item 4.1.1
desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao
ressarcimento, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira, do valor equivalente a 27.954,21 VRTE ao erário municipal;
4.2.1.3 Waldir Mulinari de Souza – Secretário da Câmara
Municipal de Anchieta, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012,
em razão do cometimento da infração disposta no item
4.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira, do valor equivalente a 18.451,10 VRTE ao
erário municipal;

4.2.1 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas de:

4.2.1.4 Jocelém Gonçalves de Jesus – Presidente da Câmara Municipal em 2015, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012,
em razão do cometimento da infração disposta no item
4.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, em solidariedade com Adson Pinto Nogueira, do valor equivalente a 18.451,10 VRTE ao
erário municipal; e

4.2.1.1 Dalva da Matta Igreja – à época Presidente da

4.2.1.5 Adson Pinto Nogueira – servidor da Câmara Mu-

Ressarcimento: 95.376,99 VRTE em solidariedade.
4.2 – Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se,
opinando por:

www.tce.es.gov.br
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nicipal de Anchieta, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012, em razão do cometimento da infração disposta no item 4.1.1
desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao
ressarcimento, em solidariedade com os demais responsáveis, conforme itens anteriores, do valor equivalente a 95.376,99 VRTE.

Entende, ainda que, embora a lei, em apreço, tenha sido revogada, a mesma continua produzindo efeitos no
mundo jurídico, razão pela qual não há óbice à análise
de sua constitucionalidade.

4.2.2. Determinar, nos termos do art. 83, caput e parágrafo 1° da Lei Complementar n° 621/2012, à Câmara
Municipal de Anchieta que promova, no prazo assinado
por esta Corte, a instauração de Tomada de Contas Especial em relação à apuração de valores pagos indevidamente a título de Estabilidade Financeira ao servidor
Adson Pinto Nogueira, a fim de que seja apurado quanto o servidor recebeu indevidamente e seja promovida a restituição ao erário, com correção monetária, por
parte do respectivo ordenador de despesa, referente
ao período posterior a outubro de 2015.

Art. 1º Ficam incorporados aos vencimentos e salários
dos servidores da Câmara Municipal do Município de
Anchieta – ES como garantia de estabilidade financeira
a gratificação percebida a qualquer título por período
igual ou superior a 72 (setenta e dois) meses ininterruptos ou 120 (cento e vinte) meses intercalados, com lapso
temporal de até 90 (noventa) dias. – g.n

4.3. Por fim, sugere-se que seja dada ciência ao Representante do teor da Decisão final a ser proferida por este Egrégio TCEES, conforme preconiza o art. 307, § 7º, da
Res. TC 261/2013.

Neste aspecto, denota-se que a Constituição Federal,
tratou do tema estabilidade do servidor público, nos
termos do caput, do art. 41, verbis:

O douto representante do Parquet de Contas, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Compulsando os autos, verifico que a área técnica sugeriu a instauração de incidente de inconstitucionalidade,
em face da Lei do Município de Anchieta n° 743/2011
que, embora já tenha sido revogada por intermédio da
Lei Municipal n° 823/2013, em seu entendimento trouxe benefícios financeiros incorporados aos vencimentos de servidores da Câmara Municipal de Anchieta e
que se perpetuam até a presente data.
Diário Oficial de Contas

Desse modo, transcreve-se o teor do artigo 1º, da Lei do
Município de Anchieta n° 743/2011, litteris:
[...]

A este respeito, verifico do texto do dispositivo legal acima transcrito que o mesmo dispõe sobre a concessão de
estabilidade financeira em favor de servidores da Câmara Municipal de Anchieta.

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício
os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. - g.n.
Dessa forma, entendo que deve ser promovido o incidente de inconstitucionalidade da Lei do Município de
Anchieta n° 743/2011, na forma dos artigos 176 a 179,
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Ocorre que, em sendo órgão fracionário, a Câmara não
tem competência para pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, a teor da Súmula 347 do Excelso Pretório, em razão da cláusula de rewww.tce.es.gov.br

serva de Plenário, tal qual disposto no art. 97 da Carta Magna.
Outrossim, devem, na sequência, os autos serem remetidos ao Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas para
decisão, na forma dos artigos 16 do Regimento Interno – Resolução TC nº 261/2013, que assim dispõe, como
transcrito, litteris:
Art. 16. Compete às Câmaras:
[...] § 3º Os assuntos de competência das Câmaras poderão ser submetidos ao Plenário por deliberação da Câmara em acolhimento a proposta de Conselheiro ou de
membro do Ministério Público junto ao Tribunal, sempre que a relevância da matéria assim o recomendar.
– (g.n.).
Em razão disso, entendo que os presentes autos devem
ser remetidos ao Plenário para processamento do incidente de inconstitucionalidade suscitado, bem como
em decorrência da relevância da matéria dele constante, que envolve, inclusive, matéria relativa a estabilidade financeira em favor de servidores da Câmara Municipal de Anchieta, a fim de que seja julgada a questão meritória, após processamento do incidente de inconstitucionalidade ora suscitado.
2. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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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. REMETER os presentes autos ao Plenário para processamento do incidente de inconstitucionalidade aqui
suscitado, referente à eficácia da Lei do Município de Anchieta n° 743/2011, em confronto com a Constituição Federal, bem como julgamento meritório da matéria enfrentada, dada sua relevância.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/04/2018 – 11ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(relator/em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Decisão 00948/2018-1
(Essa Decisão encontra-se disponível na íntegra, inclusive com suas figuras e tabelas, no sistema de Consulta
Processual, no endereço eletrônico www.tce.es.gov.br)
Processo: 02682/2018-8
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
Diário Oficial de Contas

UG: PMBE - Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Parte: LAURO VIEIRA DA SILVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA – 2º SEMESTRE DE 2017 – EMITIR ALERTA – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal
(RGF) relativo ao 2° semestre de 2017, da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, sob a responsabilidade do senhor Lauro Vieira da Silva.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE elaborou a Instrução Técnica Inicial 140/2018,
por meio da qual sugere a emissão de Parecer de Alerta
ao ente em comento, tendo em vista que o jurisdicionado atingiu o limite quanto às despesas de pessoal, alcançando o indicador de 51,01% da receita corrente líquida
(RCL), superior, portanto, ao limite máximo de 48,6% da
receita corrente líquida.

59 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), pelo fato de
o jurisdicionado ter ultrapassado o limite para alerta, como demonstrado no quadro abaixo:
Limite de Gastos com Pessoal
Valor
Receita Corrente Líquida – RCL
38.838.892,76
Despesa Total com Pessoal – DTP
19.811.721,72
% da Despesa Total Com Pessoal –
51,01%
DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos
20.973.002,09
I, II e III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Pa19.924.351,99
rágrafo único, Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)
18.875.701,88
(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)
Acolhida e providenciada a propositura, sugerimos o arquivamento dos autos, na forma do artigo 330, inciso IV,
c/c artigo 303 do Regimento Interno TCEES aprovado pela Resolução TC 261/2013.
Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo da Despesa
com Pessoal Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Município: Boa Esperança
Poder: Executivo
Período: 2º Semestre - 2017

É o relatório.

LF, art. 55, inciso I, alínea “a”

2 Fundamentação

INSERIR FIGURA

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Inicial 140/2018, nos seguintes termos:

Fonte: Consórcio(s) cim norte (*) Caso o ente participe
de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado,
nos valores transferidos e nas despesas acima listadas,
o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com pessoal, do qual o ente participe como membro consorciado.
(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não

Em face da análise do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, 2º semestre/2017,
sugere-se que o Plenário desta Corte de Contas emita o
Parecer de Alerta à Prefeitura, conforme disposto no art.
www.tce.es.gov.br
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processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses
valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e
somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
(2) Total Valores Transferidos por Contrato de Rateio = (I) - (II)
Total Despesas Executadas = (Ia + Ib) - (IIa + IIb)

(em substituição).

ção da empresa American Bank Note – ABN.

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

Após análise do voto de vista prolatado, entende este
Conselheiro em Substituição que procedem os argumentos trazidos pelo Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, razão pela qual apresenta complemento de voto, a fim de alinhar ao voto de vista apresentado.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

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

Processo: 07600/2016-2

COMPLEMENTODEVOTO

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Inspeção

Relator

UG: DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito

1. DELIBERAÇÃO

Relator: Marco Antônio da Silva

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

Partes: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
(Conselheiro Domingos Augusto Taufner), Evaldo Franca
Martinelli, Jose Domingos Sidrim Bastos, Mauro Roberto Kaiser Cabral

Cuidam os presentes autos de Fiscalização/Inspeção, noticiando supostas irregularidades no Contrato Emergencial 004/2003, envolvendo o DETRAN-ES, a Empresa Search Informática Ltda e a empresa American Bank Note
– ABN, fazendo-se necessária a análise dos atos e fatos,
em face da documentação que lhe deu suporte, tendo
em vista o voto de vista apresentado.

1.1. EMITIR PARECER DE ALERTA ao senhor Lauro Vieira da Silva, Chefe do Poder Executivo Municipal de Boa
Esperança, conforme demonstrado na Instrução Técnica
Inicial 140/2018;

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO / INSPEÇÃO –
PROMOVER DECISÃO SANEADORA – CITAÇÃO - NOTIFICAÇÃO – EVENTUAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1.2. ARQUIVAR os presentes autos, na forma do artigo
330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/04/2018 – 12ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
Diário Oficial de Contas

Decisão 00958/2018-3

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Fiscalização/Inspeção, realizada no Departamento Estadual de Trânsito – Detran/
ES, decorrente de decisão do Eminente Conselheiro Domingos Augusto Taufner, que determinou, através do
Despacho 15021/2016, a formação de autos apartados
do Processo TC 1521/2005.
Ocorre que, após prolação de voto, houve pedido de
vista pelo Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, apresentando seu voto de vista nº
00081/2018-8, divergindo deste Relator quanto à citawww.tce.es.gov.br

É o sucinto relatório.

1. CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, verifico que o Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, apresentou voto de vista, nos seguintes termos, verbis:
[...]
Deste modo, no caso concreto, comungo do entendimento vertido no voto do relator quanto à citação da
empresa Search Informática Ltda, para que a mesma venha a se manifestar sobre os fatos em análise, o que poderia vir a elucidá-lo, mesmo porque a empresa Search
Informática Ltda deve ser considerada responsável solidária com o gestor do DETRAN/ES, no caso de condenação futura.
Contudo, afasto a citação da ABN, em razão da inexistência de conduta adotada por esta empresa e o nexo
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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causal com a irregularidade atinente ao pagamento do
débito pelo DETRAN no âmbito do contrato 004/2003
(R$690.000,00), uma vez que tal transação ocorrida por
intermédio deste contrato não teve sua anuência, de
forma a não ficar caracterizada sua contribuição para o
ilícito analisado.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), VOTO, concordando
parcialmente com o entendimento do eminente Relator,
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
7600/2016, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:
III.1 CITAR o responsável pela empresa Search Informática Ltda, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente a comprovação da existência de crédito junto à
empresa ABN – American Bank Note e a quitação desta
dívida por parte do DETRAN – Departamento Estadual
de Trânsito do Estado do Espírito Santo, no valor de R$
690.000,00, em decorrência do crédito à Search, por intermédio do contrato 004/2003, ou então, promova à
restituição do referido valor ao DETRAN, sob pena de
imputação de ressarcimento solidário;
III.2 ENCAMINHAR à empresa Search Informática Ltda,
junto com a citação, cópia da instrução técnica concluDiário Oficial de Contas

siva - ITC 3101/2017-9, da instrução técnica inicial – ITI
00210/2017-5 e desta decisão proferida, bem como dos
contratos acostados às fls. 157/169 e 188/193 destes
autos, cientificando-a que poderá ser exercido o direito de sustentação oral, após publicação da pauta no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas, sob pena
de declaração de revelia. – g.n.
Assim sendo, o Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun divergiu do entendimento deste Conselheiro em Substituição, sendo que em seu voto de vista trouxe argumentos no sentido de deixar de
citar a empresa American Bank Note – ABN, por entender a inexistência de conduta desta, quanto à ocorrência de nexo causal, relativamente ao pagamento do débito pelo DETRAN, bem como em decorrência do fato de
que a transação ocorrida por intermédio do Contrato nº
004/2003, não teve sua anuência e nem caracterizou
sua contribuição para o ilícito analisado.
Dessa maneira, no que se refere aos argumentos trazidos pelo Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun em seu voto de vista, notadamente, quanto a não citação da empresa American Bank Note – ABN,
entendo que estes se mostram plausíveis, motivo pelo
qual encampo parcialmente sua razão de decidir, entendendo que deva ser expedida notificação ao invés
de citação, a fim de que a mesma traga aos autos as informações que entenda pertinentes acerca do caso em
apreço.
2. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente os termos
do voto de vista do Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto
www.tce.es.gov.br

à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. CITAR o responsável pela empresa Search Informática Ltda, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente
a comprovação da existência de crédito, no valor de R$
690.000,00, junto à empresa ABN – American Bank Note, ou, então, promova a restituição do referido valor ao
DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo, sob pena de imputação de ressarcimento solidário;
1.2. NOTIFICAR o responsável pela empresa American
Bank Note – ABN, para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresente documentação e/ou informações que entenda pertinentes quanto à existência de débito, no valor de
R$ 690.000,00, em favor da empresa Search Informática
Ltda, oriundo do contrato firmado em 5/6/1998;
1.3. Encaminhar às empresas, junto com a citação e
notificação, cópia da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
3101/2017-9, da instrução técnica inicial, desta decisão
proferida, bem como dos contratos acostados às fls. 157169 e 188-193 destes autos, cientificando-se que poderá
ser exercido o direito de sustentação oral, no caso de citação, após publicação de pauta no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas, sob pena de declaração de
revelia, em relação a citação realizada.
2. Unânime.
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3. Data da Sessão: 25/04/2018 – 12ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

drimestre de 2017, da Prefeitura de Muniz Freire, sob a
responsabilidade do Sr. Carlos Brahim Bazzarella.

4. Especificação do quórum:

Na Instrução Técnica Inicial – ITI nº 00148/2018-8, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
sugeriu que fosse emitido parecer de alerta, pelo fato
de o jurisdicionado em questão ter ultrapassado o limite de alerta, prudencial e legal, conforme demonstrado
no quadro abaixo:

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

Decisão 00868/2018-4
(Essa Decisão encontra-se disponível na íntegra, inclusive com suas figuras e tabelas, no sistema de Consulta
Processual, no endereço eletrônico www.tce.es.gov.br)
Processo: 02752/2018-1
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Parte: Carlos Brahim Bazzarella
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE – 3º QUADRIMESTRE DE 2017 –
1) PARECER DE ALERTA – 2) DETERMINAÇÃO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º qua-
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INSERIR FIGURA
II FUNDAMENTAÇÃO
Conforme a citada ITI, o percentual alcançado de gastos
com pessoal em relação à receita corrente líquida está
em 59,79% (cinquenta e nove vírgula setenta e nove por
cento), superando o limite de alertam prudencial e legal
estabelecido pelos artigos 20 e 22 § único e 59, § 1º, inciso II, da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal).
Diante do exposto, acolho a manifestação do Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia, consubstanciada na ITI 00148/2018-8, no sentido que este Tribunal emita o PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao
art. 59, § 1º, inciso I, da LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução Técnica acima mencionada. E determino ao gestor que:
No prazo improrrogável de 30 dias, inicie e comprove
perante este Tribunal de Contas a adoção das medidas
saneadoras na estrita ordem em que estão previstas nos
parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal
de 1998 (c/c Lei Federal 9.801/99), de modo a eliminar o
percentual excedente em dois quadrimestres, sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte,
respeitando-se ainda as vedações dos demais parágrafos
www.tce.es.gov.br

do art. 169 da CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21,
22 e 23 da LRF (LC 101/2000). Considerando, quando for
o caso, as ressalvas contidas no art. 66 do mesmo diploma legal, in verbis:
Constituição Federal
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não
poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções
ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para
atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as
sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos
os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem
os referidos limites. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com
base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas
com cargos em comissão e funções de confiança; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida
neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo,
desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a indenização correspondente a um
mês de remuneração por ano de serviço. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos
anteriores será considerado extinto, vedada a criação de
cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem
obedecidas na efetivação do disposto no § 4º. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF)
Diário Oficial de Contas

Subseção II
Do Controle da Despesa Total com Pessoal
Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art.
169 da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato
de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no
art. 20.
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder
a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados
ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou
contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do
art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição
www.tce.es.gov.br

decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto
no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos
no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no
art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos
dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3o e 4o do art. 169 da Constituição.
§ 1o No caso do inciso I do § 3o do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores
a eles atribuídos. (expressão com eficácia suspensa por
provimento cautelar dado na ADI 2.238-DF)
§ 2o É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária. (parágrafo com eficácia suspensa por provimento
cautelar dado na ADI 2.238-DF)
§ 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e
enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:
I - receber transferências voluntárias;
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que
visem à redução das despesas com pessoal.
§ 4o As restrições do § 3o aplicam-se imediatamente se
a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro
quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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Poder ou órgão referidos no art. 20.
Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional
ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres.
§ 1o Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a
1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres.
§ 2o A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB nacional, estadual e regional.
§ 3o Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as
medidas previstas no art. 22.

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica, VOTO no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta de acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. DELIBERAÇÃO

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator);
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).

1.1. EMITIR PARECER DE ALERTA ao senhor Carlos
Brahim Bazzarella, chefe do poder executivo municipal
de Muniz Freire, conforme demonstrado na Instrução
Técnica Inicial 00148/2018-8, em cumprimento ao art.
59, § 1º, inciso I, da LC 101/2000;

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Por fim, deve-se alertar que o descumprimento dos limites em questão e a não adoção das medidas corretivas
imperativamente ordenadas pela Constituição Federal e
pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) são condutas
gravíssimas, sujeitando-o à aplicação de sanções administrativas e penais, conforme ilustrado na tabela anexa.
Encaminhe-se ao atual responsável cópia integral da ITI
00148/2018-8 juntamente com esta decisão.

1.3. ENCAMINHAR ao atual responsável cópia da ITI
00148/2018-8, juntamente com esta decisão.

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

INSERIR FIGURA
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3. Data da Sessão: 11/04/2018 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

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

1.2. DETERMINAR ao gestor que no prazo improrrogável
de 30 dias, inicie e comprove perante este Tribunal de
Contas a adoção das medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal de 1998 (c/c Lei Federal
9.801/99), de modo a eliminar o percentual excedente
em dois quadrimestres, sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as vedações dos demais parágrafos do art. 169 da CF
e as diretrizes dadas pelos artigos 21, 22 e 23 da LRF (LC
101/2000). Considerando, quando for o caso, as ressalvas contidas no art. 66 do mesmo diploma legal.

§ 4o Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas
na condução das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do
art. 31 poderá ser ampliado em até quatro quadrimestres.

2. Unânime.

www.tce.es.gov.br

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

Decisão 00869/2018-9
Processo: 02106/2018-3
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Relator: Marco Antônio da Silva
Parte: Eduardo Marozzi Zanotti
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2º SEMESTRE DE 2017 EMITIR ALERTA – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os autos do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente ao 2º semestre do exercício de 2017, da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, sob a responsabilidade do Sr. Geraldo Loss.
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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Conforme narrado pela Instrução Técnica Inicial – ITI
00064/2018-4, as despesas com pessoal e encargos alcançaram 52,87% da receita corrente líquida, superior
ao percentual de 51,30%, que equivale a 95% do limite
geral estabelecido para emissão de alerta.
Assim sendo, a Secretaria de Controle Externo de Contas, em atendimento ao disposto no art. 59, da Lei Complementar 101/2000, sugere emissão de alerta, bem como o arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer 01051/2018-9, da lavra do 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 do Colegiado 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
Tratam os autos do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, em
que há proposta de emissão de alerta, sendo necessário
seu processamento para decisão do colegiado.

terno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
[...]
§ 1º Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:
I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas
no inciso II do art. 4º e no art. 9º; - g.n.
Analisando-se as informações colacionadas, verifica-se
que a Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg
ultrapassou o limite prudencial estabelecido na LRF, conforme Instrução Técnica Inicial 00064/2018-4, vez que a
Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg alcançou o percentual de 52,87% da receita corrente líquida
com despesa de pessoal, portanto, acima do limite prudencial de 95% da receita corrente líquida, equivalente
a 51,30%.
Assim, se a despesa total com pessoal exceder a 95%
(noventa e cinco por cento) da receita corrente líquida,
o chamado limite prudencial, nos termos do art. 22 da
Lei Complementar 101/2000, é vedado ao gestor ou órgão que estiver incorrido no excesso o seguinte, litteris:
Art. 22.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

[...]

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

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

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 59 estabelece:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle inDiário Oficial de Contas

II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique auwww.tce.es.gov.br

mento de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto
no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. – g.n.
Desta maneira, vê-se que a situação em apreço se enquadra nas disposições do art. 22 da Lei Complementar
101/2000, motivo pelo qual é de se expedir determinação, a fim de que o órgão se adeque aos termos da legislação retro mencionada.
2. DISPOSITIVO:
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas no art. 59, § 1º, I , da Lei Complementar nº 101/2000,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de Decisão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. EMITIR DE ALERTA à Prefeitura Municipal de Governado Lindenberg, por ter ultrapassado o limite de alerta
do 2º semestre de 2017;
1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÃO ao atual gestor, a fim de
que o órgão observe os termos do art. 22 da Lei Complementar 101/2000, em razão da extrapolação do limite
Terça-feira, 8 de maio de 2018

44

ATOS DA 1a CÂMARA

prudencial de 95% da receita corrente líquida;
1.3. PROMOVER as comunicações devidas, cumpridas as
formalidades legais, após o monitoramento da determinação, arquivem-se os presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/04/2018 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(relator/em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Cuidam os autos do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente ao 2º semestre do exercício de 2017, da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, sob a responsabilidade do Sr. Geraldo Loss.
Conforme narrado pela Instrução Técnica Inicial – ITI
00064/2018-4, as despesas com pessoal e encargos alcançaram 52,87% da receita corrente líquida, superior
ao percentual de 51,30%, que equivale a 95% do limite
geral estabelecido para emissão de alerta.
Assim sendo, a Secretaria de Controle Externo de Contas, em atendimento ao disposto no art. 59, da Lei Complementar 101/2000, sugere emissão de alerta, bem como o arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer 01051/2018-9, da lavra do Procurador Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

Conforme regular distribuição vieram os autos a este
Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª Câmara
deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do
Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.

Exercício: 2017

É o sucinto relatório.

UG: PMGL - Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg

VOTO

Decisão 00870/2018-1
Processo: 02105/2018-9

Relator: Marco Antônio da Silva
Parte: GERALDO LOSS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2º SEMESTRE DE 2017 EMITIR ALERTA – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Diário Oficial de Contas

Tratam os autos do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, em
que há proposta de emissão de alerta, sendo necessário
seu processamento para decisão do colegiado.

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 59 estabelece:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
[...]
§ 1º Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:
I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas
no inciso II do art. 4º e no art. 9º; - g.n.
Analisando-se as informações colacionadas, verifica-se
que a Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg
ultrapassou o limite prudencial estabelecido na LRF, conforme Instrução Técnica Inicial 00064/2018-4, vez que a
Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg alcançou o percentual de 52,87% da receita corrente líquida
com despesa de pessoal, portanto, acima do limite prudencial de 95% da receita corrente líquida, equivalente
a 51,30%.
Assim, se a despesa total com pessoal exceder a 95%
(noventa e cinco por cento) da receita corrente líquida,
o chamado limite prudencial, nos termos do art. 22 da
Lei Complementar 101/2000, é vedado ao gestor ou órgão que estiver incorrido no excesso o seguinte, litteris:
Art. 22.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

[...]

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

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou

www.tce.es.gov.br
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contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do
art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

do 2º semestre de 2017;

EMITIR ALERTA – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.

1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÃO ao atual gestor, a fim de
que o órgão observe os termos do art. 22 da Lei Complementar 101/2000, em razão da extrapolação do limite
prudencial de 95% da receita corrente líquida;

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

1.3. PROMOVER as comunicações devidas, cumpridas as
formalidades legais, após o monitoramento da determinação, arquivem-se os presentes autos.

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

3. Data da Sessão: 11/04/2018 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Desta maneira, vê-se que a situação em apreço se enquadra nas disposições do art. 22 da Lei Complementar
101/2000, motivo pelo qual é de se expedir determinação, a fim de que o órgão se adeque aos termos da legislação retro mencionada.
2. DISPOSITIVO:
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas no art. 59, § 1º, I , da Lei Complementar nº 101/2000,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de Decisão que submeto à sua consideração.

2. Unânime.

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

MARCO ANTONIO DA SILVA

Decisão 00871/2018-6

Relator

Processo: 02113/2018-3

1. DELIBERAÇÃO

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

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

Exercício: 2017

1.1. EMITIR DE ALERTA à Prefeitura Municipal de Governado Lindenberg, por ter ultrapassado o limite de alerta
Diário Oficial de Contas

UG: PMM - Prefeitura Municipal de Muqui

Cuidam os autos do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente ao 2º semestre do exercício de 2017, da Prefeitura Municipal de Muqui, sob a responsabilidade do Sr.
Carlos Renato Prúcoli.
Conforme narrado pela Instrução Técnica Inicial – ITI
00072/2018-9, as despesas com pessoal e encargos alcançaram 51,37% da receita corrente líquida, superior
ao percentual de 51,30%, que equivale a 95% do limite
geral estabelecido para emissão de alerta.
Assim sendo, a Secretaria de Controle Externo de Contas, em atendimento ao disposto no art. 59, da Lei Complementar 101/2000, sugere emissão de alerta, bem como o arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer 01059/2018-5, da lavra do Procurador Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, 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 do Colegiado 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

Parte: Carlos Renato Prucol

Tratam os autos do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, em
que há proposta de emissão de alerta, sendo necessário
seu processamento para decisão do colegiado.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2º SEMESTRE DE 2017 -

1. CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

Relator: Marco Antônio da Silva

www.tce.es.gov.br
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Da análise dos autos, verifico que assiste razão à área
técnica e ao Parquet de Contas quando opinaram pela
emissão de alerta e arquivamento dos autos.
A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 59 estabelece, litteris:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
[...]
§ 1º Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:
I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas
no inciso II do art. 4º e no art. 9º; - g.n.
Analisando-se as informações colacionadas, verifica-se
que a Prefeitura Municipal de Muqui ultrapassou o limite prudencial estabelecido na LRF, conforme Instrução
Técnica Inicial 00072/2018-9, vez que a Prefeitura Municipal de Muqui alcançou o percentual de 51,37% da receita corrente líquida com despesa de pessoal, portanto, acima do limite prudencial de 95% da receita corrente líquida, equivalente a 51,30%.
Assim, se a despesa total com pessoal exceder a 95%
(noventa e cinco por cento) da receita corrente líquida,
o chamado limite prudencial, nos termos do art. 22 da
Lei Complementar 101/2000, é vedado ao gestor ou órgão que estiver incorrido no excesso o seguinte:
Art. 22.
[...]
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adeDiário Oficial de Contas

quação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou
contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do
art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

1.1 EMITIR DE ALERTA à Prefeitura Municipal de Muqui,
por ter ultrapassado o limite de alerta do 2º semestre
de 2017;
1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÃO ao atual gestor, a fim de
que o órgão observe os termos do art. 22 da Lei Complementar 101/2000, em razão da extrapolação do limite
prudencial de 95% da receita corrente líquida;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

1.3. PROMOVER as comunicações devidas, cumpridas as
formalidades legais, após o monitoramento da determinação, arquivem-se os presentes autos.

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

3. Data da Sessão: 11/04/2018 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Desta maneira, vê-se que a situação em apreço se enquadra nas disposições do art. 22 da Lei Complementar
101/2000, motivo pelo qual é de se expedir determinação, a fim de que o órgão se adeque aos termos da legislação retro mencionada.
2. DISPOSITIVO:
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas no art. 59, § 1º, I, da Lei Complementar 101/2000,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.

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

Decisão 01014/2018-8
Processo: 01518/2017-7
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
UG: PMF - Prefeitura Municipal de Fundão
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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Partes: Maria Dulce Rudio Soares, Jorge Fernando Prates
Ribeiro, Eleazar Ferreira Lopes, Ari Lima de Souza
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO MONITORAMENTO DECORRENTE DO ACÓRDÃO TC 792/2015 – PRIMEIRA CÂMARA – NOTIFICAÇÃO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Tratam os autos de processo de Fiscalização – Monitoramento de determinações contidas no Acórdão TC
792/2015 da Primeira Câmara, visto às fls. 231/238 do
Processo TC 2033/2013, sobre expediente protocolizado pelo Sr. Jorge Fernandes Prates Ribeiro – Controlador
Geral da Prefeitura Municipal de Fundão, comunicando
a esta Corte de Contas acerca de reajustes salariais concedidos irregularmente a servidores municipais e em desacordo com o limite legal permitido.
A Manifestação Técnica 00202/2017-1 verificou que não
constou nos autos comprovação do cumprimento da determinação contida no Acórdão TC 792/2015 da Primeira
Câmara, de remessa da documentação solicitada razão
pela qual determinou-se, por meio da Decisão Monocrática 210/2017-5, a notificação do Sr. Eleazar Ferreira Lopes – gestor interino da Prefeitura Municipal de Fundão,
do Sr. Jorge Fernando Ribeiro Prates – Controlador Geral, e do Sr. Ari Lima – Secretário Municipal de Gestão e
Recursos Humanos, para que encaminhassem, individual
ou solidariamente, a esta Corte de Contas, documentos
que comprovassem a adoção das medidas.
Devidamente notificados, e deferida a dilação de prazo solicitada, nos termos do Despacho 28120/2017-2,
veio aos autos o Sr. Ari Lima para informar que exerceu
Diário Oficial de Contas

a fu7nção de Secretário Municipal de Gestão e Recursos
Humanos apenas no período compreendido entre janeiro de março de 2017, e o Sr. Jorge Fernando Ribeiro Prates para informar que não mais exercia o cargo de Controlador Geral desde 01/08/2017, embora ambos tivessem, à época, tomado as medidas cabíveis para o cumprimento das determinações.

numa recuperação de R$156.094,01 (cento e cinquenta
e seis mil, noventa e quatro reais e um centavos);

Conforme Despacho 11513/2018-8 do Núcleo de Controle de Documentos, não há documentação protocolizada em nome do Sr. Eleazar Ferreira Lopes.

2.2 Com base no Inciso VI do Art. 83 da Lei Complementar 621/2012, combinado com o disposto no art. 152 do
Regimento Interno e com o art. 5º da Instrução Normativa 32/2014, determine ao senhor Joilson Rocha Nunes
– Prefeito Municipal de Fundão que instaure uma Tomada de Contas Especial com o objetivo de apurar os fatos,
identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o
respectivo ressarcimento pelos fatos narrados no Processo Administrativo Municipal nº 4913/2012, quanto
aos valores não restituídos, comunicando a sua Instauração a esta Corte de Contas, no prazo de 15 dias.

Foi elaborado o Relatório de Monitoramento
00007/2016-1 (fl.32/47) onde se concluiu que as determinações não foram cumpridas.
Os autos foram encaminhados à Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal-SecexPrevidência
para análise das informações prestadas pelos agentes
responsáveis, tendo elaborado a Manifestação Técnica
231/2018-5, por meio da qual apresenta a seguinte proposta de encaminhamento:
Tendo em vista todo o exposto, sugere-se ao Conselheiro Relator para que:
2.1. – Com base no Inciso III do art. 358 do Regimento
Interno, notifique ao senhor Joilson Rocha Nunes – Prefeito Municipal de Fundão para que comprove a adoção
das seguintes providencias (1.1 e 2) pela Administração
Municipal de Fundão, conforme processo Administrativo
Municipal nº 4913/2012
1. Quantificação do dano ao erário no montante de R$
212.524,75 (duzentos e doze mil, quinhentos e vinte e
quatro reais e setenta e cinco centavos);
1.1 Desconto em folha de pagamento e notificação aos
servidores para ressarcimento dos valores, resultando
www.tce.es.gov.br

2. Correção, aplicação de juros e multa (com base na Lei
Municipal n°.362/2005) e lançamento em dívida ativa
do saldo remanescente à ressarcir de R$56.430,74 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e
quatro centavos);

O Ministério Público Especial de Contas, por meio do
parecer 1463/2018-2 anuiu os termos da Manifestação
Técnica 231/2018-5.
II FUNDAMENTAÇÃO
O objeto do presente monitoramento se refere ao descumprimento do Acórdão TC – 792/2015 da 1ª Câmara,
do Processo TC – 2033/2013, especificamente em:
[...]
1. Determinar ao Chefe do Poder Executivo de Fundão
que adote as seguintes providências, devendo o seu
cumprimento ser objeto de monitoramento por este Tribunal, nos termos do artigo 151, §1º c/c o artigo 195 do
Regimento Interno:
a) Acaso não tenha sido ressarcido aos cofres do MuTerça-feira, 8 de maio de 2018
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nicípio de Fundão o montante apurado, instauração de
processo administrativo com o objetivo de garantir a devolução dos valores apurados, respeitado o direito dos
agentes públicos envolvidos à ampla defesa e ao contraditório;
b) Inclusão em dívida ativa dos servidores e ex-servidores que eventualmente não tenham efetuado a devolução do montante indevidamente percebido, conforme
apuração a ser realizada naquele Órgão;
c) Encaminhe ao TCE comprovação das providências
adotadas;
2. Determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo a
constituição de instrumento de fiscalização, na modalidade Monitoramento, para acompanhar os termos desta decisão, nos termos do artigo 151, §1º, c/c 195 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
No caso em análise, registra-se que das respostas às notificações encaminhadas, restou claro que não houve
êxito na conclusão integral das providências requeridas:
[...]
Decurso o prazo especificado pelo OFICIO CONGER
021/2017, o secretário da pasta retornou com a documentação em anexo informando a localização dos autos
do Processo Administrativo nº 4913/2012, com a respectiva planilha contendo a relação de todos os servidores
e ex-servidores notificados a restituírem ao erário municipal.
Em virtude do decurso do prazo, protocolizou-se no mês
de maio um pedido de dilação de prazo para conclusão
dos trabalhos no âmbito do município de Fundão.
Segundo informações do então secretário de gestão e
Diário Oficial de Contas

recursos humanos, MARCELO RANGEL LEÃO, o procedimento administrativo nº 4913/2012 processo fora encaminhado a Secretaria Municipal de Fazenda para que a
mesma procedesse à inscrição dos devedores em dívida
ativa, objetivando o cumprimento da recomendação da
Controladoria.
A Manifestação Técnica 231/2018-5 apresenta as seguintes informações da Controladoria Geral do Município de
Fundão, por intermédio do Sr. Leonardo de Lima Oliveira
- Auditor Interno / Gestor de Controle Interno:
É objetivo informar que tramita o processo tombado sob o n°.2667/2017, no âmbito da Prefeitura Municipal de Fundão, com o objetivo de cumprir o Acórdão
n°.792/2015 do Egrégio Tribunal de Contas.
[...]
Em detrimento da decisão, a Municipalidade tomou as
seguintes providências:
1. Quantificação do dano ao erário no montante de
R$212.524,75 (duzentos e doze mil, quinhentos e vinte
e quatro reais e setenta e cinco centavos);
1.1 Desconto em folha de pagamento e notificação aos
servidores para ressarcimento dos valores, resultando
numa recuperação de R$156.094,01 (cento e cinquenta
e seis mil, noventa e quatro reais e um centavos);
2. Correção, aplicação de juros e multa (com base na Lei
Municipal n°.362/2005) e lançamento em dívida ativa
do saldo remanescente à ressarcir de R$56.430,74 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e
quatro centavos);
3. Próximo passo: encaminhar à Procuradoria Geral para cobrança judicial dos valores inscritos em dívida ativa.
www.tce.es.gov.br

Ocorre que, apesar das informações de que foram adotados os procedimentos necessários para ao cumprimento do Acórdão TC – 792/2015 da 1ª Câmara, a SecexPrevidência destaca que resta um valor de R$56.430,74
(cinquenta e seis mil quatrocentos e trinta reais e setenta e quatro centavos), relativos a recursos não ressarcidos, razão pela qual sugere a notificação do atual gestor
para que comprove a adoção das medidas de desconto
em folha de pagamento dos servidores e da inscrição em
dívida ativa do saldo remanescente.
Na mesma oportunidade, entretanto, sugere também
que o atual gestor do Município de Fundão instaure Tomada de Contas Especial, com o objetivo de apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento pelos fatos narrados no
Processo Administrativo Municipal nº 4913/2012, quanto aos valores não restituídos.
Acompanhando parcialmente a proposta da área técnica e o Ministério Público de Contas e, decido monocraticamente, notificar o atual prefeito municipal para comprove a adoção das medidas de desconto em folha de
pagamento dos servidores e da inscrição em dívida ativa
do saldo remanescente.
Deixo, porém, neste momento processual, de determinar a instauração da Tomada de Contas Especial por entender que, a depender as informações a serem prestas,
é possível que todas as medidas necessárias ao ressarcimento dos valores referentes ao Acórdão TC 792/2015
da Primeira Câmara, já tenham sido adotadas.
Registro que, na forma do art. 391, do Regimento Interno desta Corte de Contas, “O Tribunal poderá fixar multa
diária de até R$ 1.000,00 (mil reais) nos casos em que o
descumprimento de diligência ou de decisão puder ocaTerça-feira, 8 de maio de 2018
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sionar dano ao erário ou impedir o exercício das ações
de controle externo”.

brança judicial dos valores inscritos em dívida ativa.

– SEGUIR RITO ORDINÁRIO.

2. Unânime.

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

3. Data da Sessão: 02/05/2018 – 13ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

Por todo o exposto, acompanhando parcialmente a proposta da área técnica e o Ministério Público de Contas
e, com base na competência outorgada pelo inciso V, do
artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno
do TCEES), apresento a seguinte DELIBERAÇÃO que oro
submeto à sua consideração:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. NOTIFICAR o Prefeito Municipal de Fundão, senhor
Joilson Rocha Nunes, para que no prazo de até 15 (quinze) dias comprove a adoção das seguintes medidas pela
Administração Municipal, conforme processo Administrativo Municipal nº 4913/2012:
1.1.1. Desconto em folha de pagamento e notificação
aos servidores para ressarcimento dos valores, resultando numa recuperação de R$156.094,01 (cento e cinquenta e seis mil, noventa e quatro reais e um centavos);
1.1.2. Correção, aplicação de juros e multa (com base na
Lei Municipal n°.362/2005) e lançamento em dívida ativa
do saldo remanescente à ressarcir de R$56.430,74 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e
quatro centavos);
1.1.3. Encaminhamento à Procuradoria Geral para coDiário Oficial de Contas

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

Decisão 01019/2018-1
Processo: 09263/2017-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: Amanda Quinta Rangel, Miguel Angelo Lima
Qualhano, Waldemar Ornelas Ferreira
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 04/2017 – CONTRATAÇÃO DE 13
(TREZE) UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES EM
COMPLEMENTAÇÃO AO LOTEAMENTO DE INTERESSE
SOCIAL NA LOCALIDADE DE MAROBÁ - CONHECIMENTO - INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR – OITIVA
www.tce.es.gov.br

I RELATÓRIO
Trata-se de Representação com pedido de cautelar, formulado na data de 13/12/2017 por Waldemar Ornelas
Ferreira em que narra a existência de possíveis irregularidades no âmbito do Edital de Concorrência Pública
04/2017 (abertura ocorreu em 03/07/2017), cujo objeto é a contratação de 13 (treze) unidades habitacionais
unifamiliares em complementação ao loteamento de interesse social (LIS) na localidade de Marobá, município
de Presidente Kennedy, no valor total estimado de R$
1.999.295,23 (um milhão, novecentos e noventa e nove
mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos).
O representante requer a suspensão da licitação sob a
fundamentação de supostas irregularidades na planilha
orçamentária da concorrência pública 04/2017.
Autuado o processo, decidi monocraticamente, por
meio da Decisão Monocrática 00320/2018-1 (evento 07)
conhecer a representação e notificar a prefeita municipal e o secretário municipal de obras, para que no prazo
de até 05 (cinco) dias improrrogáveis se manifestassem
sobre as irregularidades apontadas e sobre a proposta
da medida cautelar.
Após manifestação dos responsáveis, o feito foi encaminhado à Secretaria de Controle Externo de Engenharia
e Meio Ambiente-SecexEngenharia para fins de apuração dos requisitos ensejadores da concessão da medida cautelar pleiteada, e através da Manifestação Técnica 00274/2018-3 (evento 83) apresentou a seguinte proTerça-feira, 8 de maio de 2018
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posta:

II FUNDAMENTOS

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Passando à análise do pedido de suspensão cautelar da
concorrência pública 04/2017, não vislumbro, em juízo
de cognição sumária e em consonância com o entendimento técnico, a convergência dos requisitos ensejadores de seu deferimento.

Após análise dos documentos acostados aos autos, recomenda-se ao Conselheiro Relator do processo TCE nº
9263/2017:
5.1. Indeferir o pedido de cautelar por não ter atendido
aos pressupostos estabelecidos no art. 376 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
5.2. Determinar, com base no §3º do art. 307, a oitiva da
Sra. AMANDA QUINTA RANGEL e Sr. MIGUEL ÂNGELO LIMA QUALHANO para que se pronunciem em até dez dias
quanto ao conteúdo desta Manifestação e apresentem:
a. em meio digital, na extensão dwg, os projetos arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, elétrico, de esgotamento sanitário do loteamento e planta de desmembramento do loteamento;
b. a planta de localização do local de corte e planta topográfica da área de construção das 11 unidade habitacionais, para verificação do movimento de terra constante
da planilha orçamentária;
c. os processos completos de medição e pagamento de
todas as medições efetuadas e processo de aditivo, se
houver;
d. justificativa técnica dos serviços executados pelo eletricista que consta da Administração Local;
e. a inserção da planilha orçamentária e cronograma
corretos da concorrência nº 04/2017, no sistema Geo-Obras, no prazo estipulado pela Resolução TC 245, de 24
de julho de 2012.
5.3. A tramitação dos autos observando o Rito Ordinário,
conforme art. 295 da Resolução TC n° 261/2013.
Diário Oficial de Contas

Os pressupostos de concessão da cautelar foram devidamente enfrentados pela área técnica, razão pela qual
entendo desnecessárias maiores explanações a respeito.
Desse modo, analisando os autos em sede de cognição
sumária, própria das cautelares, adoto como razões de
decidir, os argumentos apresentados pela SecexEngenharia, na Manifestação Técnica 00274/2018-3, cujos
trechos relevantes, passo a transcrever:
3. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DA CAUTELAr
1. QUANTO AO RISCO DE INEFICÁCIA DA DECISÃO DE
MÉRITO
O denunciante em sua petição inicial, protocolada neste Egrégio Tribunal em 13/12/2017, solicitou a medida cautelar para suspensão da concorrência pública nº
004/2017. No entanto, a petição da cautelar foi feito em
momento extemporâneo, haja vista que todo o trâmite
licitatório já havia ocorrido e o contrato já estava em execução (contrato assinado em 26/09/2017).

Técnica, verifica-se que a Prefeitura reconheceu que efetuou pagamento sem a devida contraprestação dos serviços. Esse fato fica evidenciado com os estornos efetuados na 4ª medição dos valores reconhecidos como irregulares pela Prefeitura.
Além disso, destaca-se que o contrato se encontra com
execução financeira de 66% e qualquer paralisação nesse momento resultaria em um prejuízo social, tendo vista tratar-se de obra de construção de unidades habitacionais de interesse social.
Sendo assim, não se observou nesta análise preliminar
do feito o fundado receio de grave lesão ao erário ou a
direito alheio. Cabe observar, todavia, que as irregularidades aqui tratadas podem ensejar dano, em especial se
não for comprovada a regularidade dos pagamentos efetuados na execução contratual.
4. CONCLUSÃO
Conhecida a representação pelo Relator, em análise a
peça inaugural da representação, conclui-se que não se
vislumbra requisitos para aplicação da medida cautelar
solicitada pelo denunciante, tendo em vista a extemporaneidade da solicitação e dos impactos sociais que qualquer ação de suspenção ou paralisação da obra de construção das 13 unidades habitacionais possa causar.

3.2 QUANTO AO FUNDADO RECEIO DE GRAVE LESÃO
AO ERÁRIO OU A DIREITO ALHEIO

No entanto, considerando que o contrato está em andamento e que a Prefeitura, por meio da Secretaria de
Obras, reconhece que houve medição e pagamento de
serviços em quantidade superior ao executado, identifica-se indícios de irregularidades quanto a pagamento
de serviços não executados, sendo necessários esclarecimentos quanto ao fato.

Após a análise constante do item 2 desta Manifestação

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Assim, não há de se falar em cautelar para suspender
a concorrência pública, mas sim verificar se os pontos
apontados pelo denunciante e as justificativas apresentadas pelos citados geram grave risco ao erário.

www.tce.es.gov.br
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Após análise dos documentos acostados aos autos, recomenda-se ao Conselheiro Relator do processo TCE nº
9263/2017:

tecipada: a existência de prova inequívoca que conduza
a um juízo de verossimilhança sobre alegações aliado ao
receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

5.1. Indeferir o pedido de cautelar por não ter atendido
aos pressupostos estabelecidos no art. 376 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

No que tange ao periculum in mora, entende-se que não
restou configurado esse requisito geral autorizador da
tutela antecipada. A licitação contestada já seguiu seus
trâmites, tendo inclusive contrato em andamento assinado com a empresa Universo Viana Empreendimentos
Ltda no valor de R$ 959.660,70. Assim sendo, em vista
de o certame já ter sido finalizado, não há que se discutir
risco da demora na concessão da medida cautelar, não
vislumbrando, neste momento, frise-se, possíveis riscos
ao erário público.

5.2. Determinar, com base no §3º do art. 307, a oitiva da
Sra. AMANDA QUINTA RANGEL e Sr. MIGUEL ÂNGELO LIMA QUALHANO para que se pronunciem em até dez dias
quanto ao conteúdo desta Manifestação e apresentem:
a. em meio digital, na extensão dwg, os projetos arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, elétrico, de esgotamento sanitário do loteamento e planta de desmembramento do loteamento;
b. a planta de localização do local de corte e planta topográfica da área de construção das 11 unidade habitacionais, para verificação do movimento de terra constante
da planilha orçamentária;
c. os processos completos de medição e pagamento de
todas as medições efetuadas e processo de aditivo, se
houver;
d. justificativa técnica dos serviços executados pelo eletricista que consta da Administração Local;
e. a inserção da planilha orçamentária e cronograma
corretos da concorrência nº 04/2017, no sistema Geo-Obras, no prazo estipulado pela Resolução TC 245, de 24
de julho de 2012.
5.3. A tramitação dos autos observando o Rito Ordinário,
conforme art. 295 da Resolução TC n° 261/2013.
Como dito acima, são pressupostos genéricos e essenciais para a concessão de qualquer espécie de tutela anDiário Oficial de Contas

Quanto ao mérito, entendo que demanda dilação probatória, sendo inadequada qualquer manifestação meritória deste Tribunal em juízo de cognição sumária próprio
das cautelares.
A rigor, os itens apontados como irregulares hão de passar por análise detida por parte da área técnica desta
Corte. Assim, a medida a medida cautelar não deverá se
confundir com a satisfação do objeto da Representação
e nem mesmo deverá possuir o escopo de antecipar a tutela cognitiva de caráter meritório, mas tão somente deverá servir como uma garantia de efetividade do pronunciamento jurisdicional.
Portanto, entendo por bem, no caso destes autos, indeferir a medida cautelar pretendida, em especial pelo fato de não estarem presentes os requisitos ensejadores
para sua concessão, bem como a necessidade de analise técnica aprofundada sobre as questões apresentadas.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo
www.tce.es.gov.br

inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), concordando com o entendimento da área técnica VOTO no sentido que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
9263/2017-9, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR, nos termos do
art. 307, § 3º do RITCEES, conforme fundamentação exposta neste voto;
1.2. DETERMINAR A OITIVA, neste momento processual, apenas do Secretário Municipal de Obras, senhor
Miguel Ângelo Lima Qualhano, para que se pronuncie
sobre a Representação, no prazo de até 10 (dez) dias,
em conformidade com o §4°, do art. 125, da Lei Complementar 621/12 e o § 3º, do art. 307, da Resolução TC
261/2013, devendo apresentar as seguintes informações
e documentos referentes ao Edital de Concorrência Pública nº 04/2017, sem prejuízo de ulterior chamamento de outros responsáveis, cujas condutas sejam delimitadas ao longo da instrução processual, encaminhando-lhes juntamente com o termo de notificação cópia da
Manifestação Técnica 00274/2018-3:
1.2.1. Em meio digital, na extensão dwg, os projetos arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, elétrico, de esgotamento sanitário do loteamento e planta de desmembramento do loteamento;
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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1.2.2. A planta de localização do local de corte e planta
topográfica da área de construção das 11 unidades habitacionais, para verificação do movimento de terra constante da planilha orçamentária;

4. Especificação do quórum:

1.2.3. Os processos completos de medição e pagamento de todas as medições efetuadas e processo de aditivo, se houver;

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

1.2.4. justificativa técnica dos serviços executados pelo
eletricista que consta da Administração Local;
1.2.5. a inserção da planilha orçamentária e cronograma
corretos da concorrência nº 04/2017, no sistema Geo-Obras, no prazo estipulado pela Resolução TC 245, de 24
de julho de 2012.
1.3. NOTIFICAR a prefeita municipal, senhora Amanda
Quinta Rangel, dando-lhe ciência deste procedimento
fiscalizatório em andamento, para que, no uso de suas
atribuições legais, adote as providências que entender
necessárias, enquanto Chefe do Executivo Municipal;
1.4. Determinar que os presentes autos caminhem sob
o RITO ORDINÁRIO, face à ausência dos pressupostos
constantes do artigo 306 do RITCEES;
1.5. REMETER os autos à SecexEngenharia para prosseguimento da instrução do feito, após decorrido o prazo
de que trata o item III.2.
1.6. Dar CIÊNCIA à representante do teor da decisão a
ser proferida, conforme mandamento do §7º, do art.
307, da Resolução TC 261/2013 c/c o art. 125, § 6º da
LC 621/2012.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/05/2018 – 13ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
Diário Oficial de Contas

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

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

Decisão 01022/2018-2
Processo: 04062/2016-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: CMJN - Câmara Municipal de João Neiva
Relator: Marco Antônio da Silva
Partes: Elio Campagnaro, Laerte Alves Liesner, Otavio
Abreu Xavier Junior, Jurandir Matos do Nascimento Junior, Mario Henrique Marim Reali, Maria de Lourdes Barcellos, Paulo Sergio de Nardi, Luiz Carlos AdÃo, Maristela Nair Collodetti Demuner, Pedro Laudevino, Waldemar
Jose de Barros
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REMETER AUTOS AO
PLENÁRIO – SOBRESTAR JULGAMENTO NA PRIMEIRA
CÂMARA ATÉ RESOLUÇÃO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:

www.tce.es.gov.br

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual,
da Câmara Municipal de João Neiva, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Elio Campagnaro, Presidente.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº
00351/2016-9 (fls. 03-20) e na Instrução Técnica Inicial nº 00912/2016-5 (fls. 29-30), a então Conselheira em Substituição, através da Decisão Monocrática nº
01760/2016-1 (fls. 32-33), determinou a citação dos Srs.
Elio Campagnaro, Jurandir Matos do Nascimento Junior, Maria de Lourdes Barcellos, Paulo Sérgio de Nardi,
Laerte Alves Liesner, Luiz Carlos Adão, Mário Henrique
Marim Reali, Maristela Nair Collodetti Demuner, Otávio Abreu Xavier Junior, Pedro Laudevino e Waldemar
José de Barros, no sentido de que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentassem justificativas ou recolhessem a
importância devida a título de ressarcimento ao erário.
Em resposta aos Termos de Citação nº 50198, 50199,
50200, 50201, 50203, 50204, 50205, 50206, 50207,
50208 e 50209/2016, os citados apresentaram documentação, acostadas às folhas 62-151, 155-170, 173179, 182-189, 192-199, 202-208, 211-218, 221-228, 231345, 348-438 e 441-530 dos autos.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 01516/2017-2 (fls. 536-562), opinou pela irregularidade das contas em apreço, em razão da manutenção da
irregularidade constante do item 5.2.1 do RT 351/2016,
bem como no sentido de que seja determinado aos responsáveis o ressarcimento dos valores pagos indevidamente.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador Dr. Luciano Vieira, nos termos do Parecer
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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04382/2017-1, acompanhou o posicionamento da área
técnica, acrescentando necessidade de aplicação de
multa pecuniária ao Sr. Elio Campagnaro, bem como pela expedição de recomendação.
Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado, na forma do art. 29 do Regimento Interno,
Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de João Neiva, relativa ao exercício de
2015, em comento, necessário é sua análise para posterior deliberação, em razão da documentação que lhe
deu suporte.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram no
sentido de que sejam julgadas irregulares as contas em
apreço, com imputação de ressarcimento aos responsáveis, bem como aplicação de multa pecuniária ao Sr. Elio
Campagnaro, expedindo-se recomendação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
01516/2017-2, litteris:
[...]
4. Proposta de Encaminhamento
Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos
que versam sobre a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de João Neiva, relativo ao exercício de
2015, entende-se que deve ser mantida a irregularidaDiário Oficial de Contas

de analisada, havendo necessidade de ressarcimento
ao erário, qual seja:
· Item 1 - ITEM 5.2.1 do RT 351/2016 - Pagamento de
subsídios a Vereadores em desacordo com a Constituição Federal e com a Lei Municipal nº 2430/2012 (Lei fixadora dos subsídios).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULARES as contas do
Sr. Elio Campagnaro – Presidente da Câmara Municipal,
com amparo no artigo 84, inciso III, da Lei Complementar
621/2012, sobretudo em razão do pagamento de subsídios a Vereadores em desacordo com a Constituição Federal e com a Lei Municipal nº 2430/2012.
Sugere-se, ainda, que seja determinado, aos responsáveis listados a seguir, o ressarcimento dos valores pagos
indevidamente a título de revisão geral anual:
Responsável: Elio Campagnaro (Presidente da Câmara)
Conduta: Autorizar e receber pagamento indevido a título de revisão geral anual.
Valor Integral do débito (Individual e solidariamente):
R$ 43.676,21 (16.254,0322 VRTE)
Responsáveis solidários - Vereadores: Jurandir Matos
do Nascimento Junior, Maria de Lourdes Barcellos, Paulo Sergio Nardi, Elio Campagnaro, Laerte Alves Liesner,
Luiz Carlos Adao, Mario Henrique Marim Reali, Maristela Nair Collodetti Demuner, Otavio Abreu Xavier Junior, Pedro Laudevino, Waldemar José de Barros.
Conduta: receber pagamento a título de revisão geral
anual.
Valores dos débitos individuais:
www.tce.es.gov.br

Vereador

Valor devi- Valor rece- DiferenDiferença
do R$
bido R$
ça R$
VRTE
Jurandir Matos 43.068,18 47.110,17
4.041,99 1.504,2202
do Nascimento
Junior
Maria de Lour- 43.750,68 47.792,67
4.041,99 1.504,2202
des Barcellos
Paulo
Sergio 43.750,68 47.792,67
4.041,99 1.504,2202
Nardi
Elio
Campag- 43.750,68 47.792,67
4.041,99 1.504,2202
naro
Laerte
Alves 43.750,68 47.792,67
4.041,99 1.504,2202
Liesner
Luiz Carlos Adao 43.750,68 47.792,67
4.041,99 1.504,2202
Mario Henrique 43.750,68 47.792,67
4.041,99 1.504,2202
Marim Reali
Maristela Nair 13.820,16 17.076,47
3.256,31 1.211,8306
Collodetti
Demuner
Otavio Abreu Xa- 43.750,68 47.792,67
4.041,99 1.504,2202
vier Junior
Pedro Laudevino 43.750,68 47.792,67
4.041,99 1.504,2202
Waldemar José 42.385,68 46.427,67
4.041,99 1.504,2202
de Barros
Total
449.279,46 492.955,67 43.676,21 16.254,0322

VRTE de 2015: R$ 2,6871. – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer nº 04382/2017-1, se manifestou no seguinte sentido, verbis:
[...]
Por fim, denota-se que a revisão utilizada pela legislação municipal não passa de uma burla ao comando
constitucional que veda a revisão anual sob índices diferenciados, privilegiando-se determinadas categorias
em detrimento de outras, em clara ofensa ao princípio
da igualdade.
Destarte, está caracterizado dano injustificado ao erário no montante de R$ 43.676,21, equivalentes a
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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16.254,0322 VRTE, não se podendo acolher, na espécie,
boa-fé dos responsáveis, haja vista que, mesmo cientes
de entendimentos divergentes sobre a matéria, adotaram aquele que lhes beneficiaram diretamente, abstendo-se ainda o Edil Presidente de lançar mão do instituto
da consulta, instrumento à disposição dos gestores justamente para sanar dúvidas desta ordem.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja a presente prestação de contas julgada IRREGULAR, com fulcro no art. 84, inciso III, alíneas “c” e “d”, da
LC n. 621/2012;
2 – seja Elio Campgnaro condenado a ressarcir ao erário municipal a importância de 1.504,2202 VRTE e, solidariamente com Jurandir Matos do Nascimento Júnior, Maria de Loudes Barcellos, Paulo Sérgio de Nardi, Laerte Alves Liesner, Mario Henrique Marim Reali,
Luiz Carlos Adão, Maristela Nair Collodetti Demuner,
Pedro Laudevino e Waldemar José de Barros o valor
de 1.504,2202 VRTE pago individualmente a cada edil,
aplicando-lhes multa proporcional ao dano, nos termos
dos arts. 87, inciso V, e 134 da LC n. 621/2012 c/c art.
386 do RITCEES;

Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento. – g.n.
Compulsando os autos, verifico que a área técnica e o
douto representante do Parquet de Contas suscitaram,
em suas manifestações, que a Lei do Município de João
Neiva nº 2430/2012, que ensejou a irregularidade constante do item 2.1 da ITC nº 01516/2017-2 e 5.2.1 do RT
351/2016 (Pagamento de subsídios a vereadores em desacordo com a Constituição Federal e com a Lei Municipal nº 2430/2012), afronta o comando inserto no inciso
X, do art. 37, da CF/88.
Assim sendo, transcreve-se o teor dos artigos 1º e 3º, da
Lei Municipal nº 2430/2012, relativa à fixação o subsídio
dos vereadores para a legislatura de 2013/2016, litteris:
[...]
Art. 1º- Os subsídios mensais dos vereadores da Câmara Municipal de João Neiva, inclusive do Presidente, para a Legislatura 2013-2016, ficam fixados em R$ 3.645,89
(três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e
nove centavos).
[...]

3 – com espeque no art. 87, inciso IV c/c 135, incisos I, II
e III, da LC n. 621/2012 e art. 389, incisos I, II e III, do RITCEES, seja cominada multa pecuniária a Elio Campagnaro;

Art. 3º - Os subsídios de que trata o art. 1º serão reajustados na mesma data o nos mesmos índices estabelecidos para os servidores municipais, na forma do que dispõem os arts. 39, § 4º, e 37, inciso X, da Constituição Federal. – g.n.

4 – nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/12 seja expedida a recomendação sugerida às fls. 11 do RT
00351/2016-9.

Cabe ressaltar que, o subsídio dos vereadores foi revisto
através da Lei Municipal nº 2772/2015, tendo assim estabelecido:

Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993, bem como no parágrafo único do art. 53 da
Lei Complementar nº 621/2012, reserva-se, ainda, este

Art. 1º - Os titulares de mandato eletivo do Poder Legislativo Municipal, na qualidade de agentes políticos, farão jus a um subsídio mensal fixado na Lei Municipal

Diário Oficial de Contas
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nº 2.430/2012, com uma revisão geral anual de acordo
com INPCA-IBGE fixado em 12,32% (doze inteiros vírgula trinta e dois por cento), referente ao período de janeiro a dezembro de 2013 e 2014, cuja fonte segue anexa, de acordo com o que estabelece o artigo 37, inciso X
e artigo 39, Parágrafo 4º, ambos da Constituição Federal. – g.n.
Desse modo, transcrevo os artigos 37, X e 39, § 4º, da
Constituição Federal/1988, verbis:
[...]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio
de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de
índices;
(...)
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime
jurídico único e planos de carreira para os servidores da
administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.
(...)
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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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. – g.n.
Dessa forma, entendo que deve ser promovido o incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal de João
Neiva nº 2430/2012, na forma dos artigos 176 a 179,
da Lei Complementar Estadual 621/2012, em confronto
com o artigo 37, inciso X, da Constituição da República.
Ocorre que, em sendo órgão fracionário, a Câmara não
tem competência para pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, a teor da Súmula 347 do Excelso Pretório, em razão da cláusula de reserva de Plenário, tal qual disposto no art. 97 da Carta Magna.
Em sendo assim, conquanto no caso em apreço, se tratar de jurisdicionado, cuja competência é da 1ª Câmara,
verifico que há necessidade de que os autos sejam sobrestados e mantidos na pauta da 1ª Câmara para efeito de julgamento, após processamento do incidente de
inconstitucionalidade ora suscitado.
Assim, devem na sequência, os autos serem remetidos
ao Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas para decisão, na forma dos artigos 16 e 337 do Regimento Interno – Resolução TC nº 261/2013, que assim dispõe, como
transcrito, litteris:
Art. 16. Compete às Câmaras:
[...]
§ 3º Os assuntos de competência das Câmaras poderão
ser submetidos ao Plenário por deliberação da Câmara
Diário Oficial de Contas

em acolhimento a proposta de Conselheiro ou de membro do Ministério Público junto ao Tribunal, sempre que
a relevância da matéria assim o recomendar.
[...]
Art. 337 - Verificada a inconstitucionalidade de alguma
lei ou ato do Poder Público, por ocasião do julgamento
de qualquer feito pelas Câmaras, os autos serão remetidos à discussão em sessão do Plenário para pronunciamento preliminar sobre a matéria.
§ 1º - Na primeira sessão plenária, o Relator exporá o
caso, procedendo-se, em seguida, à deliberação sobre
a matéria.

1.1. REMETER os presentes autos ao Plenário para processamento do incidente de inconstitucionalidade aqui
suscitado, referente à negativa de exequibilidade da Lei
do Município de João Neiva nº 2430/2012, em confronto com o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, para, após, retornarem os autos à Primeira
Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas para julgamento de mérito;
1.2. SOBRESTAR os presentes autos, mantendo-os em
pauta, a fim de que seja julgada a questão meritória,

§ 2º - Deliberada a matéria pelo Plenário, serão os autos devolvidos à Câmara para apreciação do caso de
acordo com a decisão prejudicial. – (g.n.).

após processamento do incidente de inconstitucionali-

Em razão disso, entendo que os presentes autos devem
ficar sobrestados, mantendo-se os mesmos em pauta, a
fim de que seja julgada a questão meritória, após processamento do incidente de inconstitucionalidade ora suscitado.

2. Unânime.

2. DISPOSITIVO:

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.

dade ora suscitado.

3. Data da Sessão: 02/05/2018 – 13ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:

(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva

MARCO ANTONIO DA SILVA

(relator/em substituição).

Relator

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:

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

Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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Atos da 2ª Câmara

forma digitalizada, por meio do sistema CIDADES, conforme a Res.247/2012 e IN TCEES 39/2016.

Outras Decisões - 2ª Câmara

Mediante Despacho 63440/2017-2 (fl.29), a Secex Contas propõe o arquivamento dos presentes autos, com
fulcro no art. 330 do RITCEES observando-se as normas e
formalidades aplicáveis à competente guarda documental.

2 a CÂMARA

COMPOSIÇÃO DA 2 CÂMARA

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

Classificação: Lei de Diretrizes Orçamentárias

Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas que emitiu parecer de lavra do
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva (fl.31), que anuiu a
proposta da área técnica, pugnando pelo arquivamento
dos autos.

Exercício: 2016

É o relatório.

UG: TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo

2 FUNDAMENTAÇÃO

a

Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Decisão 04831/2017-1
Processos: 13283/2015-1, 00923/2016-9

Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Parte: Eraldino Jann Tesch

Ministério Público Especial de Contas

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VILA PAVÃO – EXERCÍCIO 2016 – ARQUIVAR
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
1 RELATÓRIO

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Diário Oficial de Contas

Versam os presentes autos sobre documentação referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do município de Vila Pavão, encaminhado ao Tribunal em cumprimento ao disposto ao art. 133 do Regimento Interno do
Tribunal de Contas – RITCEES, revogado pela emenda Regimental nº 006, de 29.3.2016.
Tais informações também integram as prestações de
contas mensais/bimestrais encaminhadas ao TCEES, na
www.tce.es.gov.br

Considerando que o art. 133 do RITCEES foi revogado pela Emenda Regimental nº 006 de 29.3.2016, e considerando que as informações contidas nos presentes autos
também integram as prestações de contas mensais/bimestrais encaminhadas ao Tribunal pela unidade gestora através do sistema CidadES na forma digitalizada, em
consonância com o disposto na Res. 247/2017 e IN TCEES 39/2016, exauriu-se, portanto, o objetivo para qual
o presente processo foi constituído, nos termos do art.
330, IV do RITCEES:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
(...)
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
qual foi constituído;
(...)
§ 1º O arquivamento de processo será determinado pelo
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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colegiado competente, ressalvadas as hipóteses previs-

Decisão 00904/2018-7

tas neste Regimento.

Processo: 06670/2012-3

Ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites pro-

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

cessuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o entendimento técnico e ministerial, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Acórdão que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
1. DELIBERAÇÕES:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator:
1.1. Arquivar os autos, depois de cumpridas as formalidades de estilo, na forma do artigo 330, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/12/2017 – 40ª sessão ordinária da
Segunda 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 (relator/ em substituição);
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
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UG: PMVNI - Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Partes: Dalton Perim, Braz Delpupo, Rosa Helena Roberte Cardoso Carias, Rosilene Trindade Rodrigues Carias,
Filipe Venturini Signorelli, Ubiratan Roberte Cardoso Passos, Mateus Roberte Carias, Antonio Carlos Rezende da
Silva, Marcela Colodetti Coco Espilaris, João Antelmo Del
Puppo, Roberto Scardini, Edileti Cecilia Uliana Zandonadi, Monica Scabelo Tessaro, URBIS - Instituto de Gestao
Publica, Ministério Publico de Contas do Estado do Espirito Santo
Procuradores: Valdemir Alipio Fernandes Borges (OAB:
2931-ES), Francisco Caliman (OAB: 12426-ES), Washington Guimarães Ambrosio (OAB: 15435-ES), Raphael Barroso de Avelois (OAB: 13545-ES),
REPRESENTAÇÃO – EXERCÍCIOS DE 2005-2011 – SOBRESTAR.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de representação interposta pelo Ministério Público de Contas, por intermédio do Procurador
Luciano Vieira, com pedido de adoção de medidas cabíveis por parte deste Tribunal de Contas, em razão da
ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios e execução contratual dos contratos firmados entre diversos municípios deste Estado com o Instituto de
www.tce.es.gov.br

Gestão Pública - URBIS, cujo objeto era a prestação de
serviços de levantamentos de créditos dos municípios
junto à União com o PASEP e o INSS.
Nos termos da Decisão TC 3771/2012, proferida nos autos do Processo TC 3208/2012, referentes a representação proposta pelo Ministério Público de Contas em desfavor da Prefeitura Municipal de Linhares, em razão de
supostas irregularidades em licitação para contratação
da empresa URBIS para a prestação de serviços de recuperação de créditos tributários (PASEP e INSS), o Plenário desta Corte fez as seguintes deliberações em relação
aos municípios capixabas que haviam firmado contrato
com a citada empresa, senão vejamos:
·
Recomendar aos Executivos Municipais listados
no processo que se abstenham de realizar quaisquer pagamentos por ventura pendentes ao URBIS – Instituto de
Gestão Pública até decisão final de mérito;
·
Notificar os responsáveis por todos os Municípios listados no processo para que, no prazo de 10 (dez)
dias, remetam a esta Corte cópia da documentação referente a todos os pagamentos efetuados, com a respectiva comprovação da recuperação do crédito a título do
PASEP e INSS;
· Solicitar à Receita Federal informação acerca de autos
de infração porventura lavrados relativos a compensações indevidas de créditos do PASEP e INSS nos municípios citados pelo representante;
· Autuar em autos apartados os documentos encaminhados a esta Corte, por município, com cópia da representação em cada processo, encaminhando-os aos respectivos relatores para as providências que entenderem adequadas.
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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Conforme a Decisão retro, os documentos encaminhados pelos municípios que firmaram contrato com a empresa URBIS Instituto de Gestão Pública deveriam ser autuados separadamente, encaminhando-os aos respectivos relatores para as providências que entendessem
adequadas.

bunal de Contas vários processos, de diferentes jurisdicionados, com objeto semelhante ao que trata os presentes autos qual seja, a contratação do Instituto de Gestão Pública – URBIS, com o objetivo de levantamento e
atualização de dados fiscais e recuperação de créditos
dos municípios junto à União com o PASEP e o INSS.

Dessa forma, deu origem aos presentes autos documentação enviada a este Tribunal pelo Município de Venda
Nova do Imigrante, os quais foram encaminhados para a
área técnica, que observou os indícios de irregularidades
consignados na Instrução Técnica Inicial ITI 424/20131 (fls. 748/825), na qual foi sugerida a citação dos responsáveis nela indicados.

Nesses processos, a análise de mérito funda - se em
questionamentos acerca da regularidade do contrato de
risco para a recuperação de créditos, do pagamento fixado em percentual do incremento da receita e da contratação direta por inexigibilidade de licitação.

Segundo a instrução processual, os autos estão devidamente relatados na ITC 2496/2014 – fls. 1387/1481, sendo que após, manifestou-se o Ministério Público de Contas às fls. 1510/1513 (vol. VIII) e fls. 1518/1529 (Manifestações 1942/2014; 1959/2014 e Parecer 4157/2015).
Por ocasião do julgamento, o sr. Dalton Perim compareceu à sessão, sustentando oralmente suas razões (fls.
1550/1556 – vol. VIII) e solicitou juntada dos memoriais
e documentos de fls. 1561/1841 (vols. VIII e IX).
Em seguida, foram os autos encaminhados ao Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC para instrução, tendo aquele Núcleo elaborado a Manifestação
Técnica 00880/2017-7 (fls. 1845/1849) e, posteriormente, ao douto Ministério Público de Contas que se posicionou neste feito por meio do Parecer 3043/2017-1 (fls.
1853).

Em assim sendo, o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator do Processo TC 7156/2012 e que
possui objeto semelhante ao caso em apreciação, considerando a relevância da matéria e sua aplicabilidade de
forma geral, elaborou voto e propôs ao Plenário a instauração de um Incidente de Prejulgado para que o Colegiado desta Corte decida, em caráter normativo, sobre as
seguintes questões:
1. Possibilidade de contratação de assessorias/consultorias para a recuperação de créditos e, em caso positivo,
admissibilidade da contratação direta por inexigibilidade de licitação;
2. Possibilidade de a Administração Pública firmar contrato de êxito para a recuperação de créditos e, em caso positivo, admissibilidade da estipulação do pagamento em percentual da receita auferida, seja tributária ou
não tributárias;

FUNDAMENTAÇÃO

3. Eficácia geral da Orientação Técnica nº 1/1997 e, em
caso afirmativo, necessidade de atualização de seu conteúdo

Inicialmente, cumpre ressaltar que tramitam neste Tri-

O Plenário deste Tribunal de Contas, por intermédio da

É o relatório.

Diário Oficial de Contas
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Decisão TC - 2144/2016 -7 corroborou a sugestão constante do voto do Relator no sentido de instaurar Incidente de Prejulgado, o qual foi autuado sob o nº TC
6603/2016.
Dentro desse contexto, denota-se que o julgamento deste feito está diretamente vinculado ao julgamento do referido incidente de prejulgado, o qual está discutindo em
caráter normativo a matéria debatida nestes autos.
Neste sentido, o artigo 356, § 2º do Regimento Interno
deste Tribunal de Contas (Res. 261/2013) estabelece o
seguinte:
Art. 356. Ao apreciar processo em que seja suscitada divergência entre deliberações a anteriores do Tribunal,
poderá o colegiado, a requerimento de Conselheiro, Auditor, do Ministério Público junto ao Tribunal, responsável ou interessado, decidir pela apreciação preliminar da
controvérsia, em autos apartados, retirando-se a matéria de pauta.
§ 1º Na arguição do incidente de uniformização de jurisprudência, o suscitante deverá indicar expressamente as
decisões nas quais tenha ocorrido a divergência.
§ 2º Admitido o incidente de uniformização pelo Relator, ficam sobrestados o julgamento do processo principal e a tramitação daqueles que versarem sobre matéria
similar.(grifei).
Em razão disso, visando evitar decisões conflitantes, entendo ser cabível o sobrestamento deste processo até o
resultado final daquele, em situação análoga à prevista
no artigo 356, § 2º do RITCEES em que se busca a uniformização de julgados deste Tribunal de Contas.
Ressalta-se ainda que nos termos da Decisão 5045/2017,
prolatada nos autos do Processo 6072/2012, com objeTerça-feira, 8 de maio de 2018
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to semelhante ao caso em tela, a Segunda Câmara desta Corte decidiu sobrestar o julgamento da respectiva representação até o julgamento final do referido incidente de prejulgado (41ª sessão ordinária, de 13/12/2017).
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. SOBRESTAR o julgamento desta Representação até
o julgamento final do Incidente de Prejulgado - Processo
TC 6603/2016 - cuja matéria versa sobre o objeto semelhante ao destes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/04/2018 – 11ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
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Decisão 00905/2018-1
Processos: 02598/2010-1, 08086/2010-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
UG: PMMS - Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Partes: Prefeitura Mimoso Sul , Angelo Guarconi Junior,
Paulo Roberto Vivas, Antonio Carlos Bettero, José Carlos
Hilario, Luciano Viana Guarconi, Almira Xavier da Silva,
Flavio Lucio Ferreira de Souza, José Renato Rodrigues,
Patricia Menequini Lopes, Ecio Azilton Xavier, Armindo
Menechini Filho, Leonardo Talyuli de Azevedo, Luciano
Leite Guimarães, Edna Silva Freitas, Jonas Gera Bindaco,
Luciano Goncalves Belloti, Asseplan Assessoria, Consultoria e Informática s/s LTDA. - ME, Suporte Consultoria
e Assessoria LTDA - ME, Ambiental Urbanização e Serviços Eireli, Petro Mimoso do Sul LTDA, Transwestphal Locação de Máquinas e Caminhões LTDA - ME, Ministério
Público de Contas do Estado do Espirito Santo, Allan Alves Fraga, Lucimar Tunholi Peixoto, Roney Ferreira, Alex
ANDRADE anzolin
Procurador: Livia Velasco Pimenta (OAB: 12677-ES),
FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA – EXERCÍCIOS DE 20092010 – SOBRESTAR.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul em cumprimento ao
Plano de Auditoria Ordinária nº 26/2010 (fls. 01/04), referente ao exercício de 2009, sob a gestão e responsabilidade do senhor Ângelo Guarçoni Junior, cujos trabalhos
www.tce.es.gov.br

deram origem ao Relatório de Auditoria RA-O 126/2010
(fls. 05/65) identificando-se indícios de irregularidades,
posteriormente reproduzidos na Instrução Técnica Inicial
779/2011 (fls. 1433/1507).
Ressalto que os autos estão devidamente relatados na
Manifestação Técnica 77/2017-3 (fls. 5371/5385). Receberam ainda manifestação técnica conclusiva, conforme
ITC nº 6177/2013 (fls. 3995/4092) e os Pareceres Ministeriais nº 3079/2013 e 01054/2017-4.
Neste sentido, ao analisar as irregularidades apontadas
no presente feito, a área técnica deste Tribunal assentou
o seguinte em sua ITC nº 6177/2013 (especificamente no
item 2.3 - vinculação da receita de impostos à prestação
de serviços e liquidação de despesas sem comprovação
efetiva da realização dos serviços), verbis:
A Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul licitou, através
da Tomada de Preços n° 03/2009, os serviços técnicos
especializados de consultoria tributária/fiscal com contratação de risco para a realização de recuperação de receita do imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN) de contribuintes inscritos ou não no cadastro fiscal
do município, visando identificar ações que proporcionassem a elevação da arrecadação municipal.
Consagrou-se vencedora a empresa Asseplan Assessoria, Consultoria e Informática S/S Ltda., que na forma
da cláusula segunda do Contrato n° 551/2009 preconiza que o pagamento seria efetuado no percentual de até
20% da base de cálculo objeto do lançamento dos créditos tributários com entrada efetiva/definitiva no caixa
do município.
A equipe de auditoria afirma que consta no processo
PMMS nº 3.916/2009 que a empresa Asseplan AssessoTerça-feira, 8 de maio de 2018
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ria, Consultoria e Informática S/S Ltda-ME recuperou ao
erário municipal o montante de R$ 588.545,88 a título
de receita do imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN). No entanto, carece da devida comprovação
de que tais serviços foram prestados pela supracitada
empresa, já que as liquidações e os pagamentos foram
realizados apenas com a apresentação das notas fiscais.

Vale destacar que nesses casos, a intervenção Ministerial se deu em razão da ocorrência de irregularidades
nos procedimentos licitatórios e execução contratual dos
contratos firmados entre diversos municípios deste Estado com o Instituto de Gestão Pública - URBIS, cujo objeto era a prestação de serviços de levantamentos de créditos dos municípios junto à União com o PASEP e o INSS.

Alertou ainda que a Prefeitura Municipal pagou à citada
empresa o montante de R$117.709,18, ou seja, 20% de
R$ 588.545,88 (valor recuperado de receita do ISSQN pela empresa contratada), cumprindo, desta forma, o item
8 do edital de licitação que considera como base de cálculo para efeito de pagamento o valor arrecadado a título de recuperação de receita do ISSQN e não o constante da cláusula segunda do contrato nº 551/2009 que diz
que o pagamento seria efetuado sobre a base de cálculo
objeto do lançamento dos créditos tributários.

Dessa forma e nos termos da Decisão TC 3771/2012,
proferida nos autos do Processo TC 3208/2012, referentes a representação proposta pelo Ministério Público de
Contas em desfavor da Prefeitura Municipal de Linhares
(em razão de supostas irregularidades em licitação para
contratação da empresa URBIS para a prestação de serviços de recuperação de créditos tributários - PASEP e
INSS), o Plenário desta Corte fez as seguintes deliberações em relação aos municípios capixabas que haviam
firmado contrato com a citada empresa, senão vejamos:

A Equipe de Auditoria concluiu que o pagamento de
prestação de serviços vinculado à receita de impostos
não poderia ter ocorrido já que é vedado pelo inciso IV
do artigo 167 da Constituição Federal. Além disso, a Prefeitura Municipal efetuou pagamentos à empresa Asseplan Assessoria, Consultoria e Informática S/S Ltda-ME
sem que houvesse a comprovação efetiva de que tais
serviços foram prestados, logo o montante pago de R$
117.709,18 (cento e dezessete mil e setecentos e nove
reais, dezoito centavos), ou seja, 61.084,16 VRTE, é passível de ressarcimento.

· Recomendar aos Executivos Municipais listados no processo que se abstenham de realizar quaisquer pagamentos por ventura pendentes ao URBIS – Instituto de Gestão Pública até decisão final de mérito;

Ocorre que, em casos semelhantes ao analisado no item
2.3 da ITC nº 6177/2013 (fls. 3995/4092), o Ministério
Público de Contas interpôs representação, com pedido
de adoção de medidas cabíveis por parte deste Tribunal
nos respectivos autos.

· Solicitar à Receita Federal informação acerca de autos
de infração porventura lavrados relativos a compensações indevidas de créditos do PASEP e INSS nos municípios citados pelo representante;
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· Notificar os responsáveis por todos os Municípios listados no processo para que, no prazo de 10 (dez) dias,
remetam a esta Corte cópia da documentação referente a todos os pagamentos efetuados, com a respectiva
comprovação da recuperação do crédito a título do PASEP e INSS;

· Autuar em autos apartados os documentos encaminhawww.tce.es.gov.br

dos a esta Corte, por município, com cópia da representação em cada processo, encaminhando-os aos respectivos relatores para as providências que entenderem adequadas.
Conforme a Decisão retro, os documentos encaminhados pelos municípios que firmaram contrato com a empresa URBIS Instituto de Gestão Pública deveriam ser autuados separadamente, encaminhando-os aos respectivos relatores para as providências que entendessem
adequadas.
Dentro desse contexto, cumpre ressaltar que tramitam
neste Tribunal vários processos, de diferentes jurisdicionados, com objeto semelhante ao que trata os presentes
autos qual seja, a contratação de serviços técnicos especializados de consultoria tributária/fiscal com contrato
de risco para a realização de recuperação de receita do
imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN) de
contribuintes inscritos ou não no cadastro fiscal do município, visando identificar ações que proporcionassem a
elevação da arrecadação municipal.
Importa destacar ainda que nesses processos a análise
de mérito funda – se em questionamentos acerca da regularidade do contrato de risco para a recuperação de
créditos, do pagamento fixado em percentual do incremento da receita e da contratação direta por inexigibilidade de licitação.
Em assim sendo, o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator do Processo TC 7156/2012 e que
possui objeto semelhante ao caso em apreciação, considerando a relevância da matéria e sua aplicabilidade de
forma geral, elaborou voto e propôs ao Plenário a instauração de um Incidente de Prejulgado para que o Colegiado desta Corte decida, em caráter normativo, sobre as
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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seguintes questões:

ria de pauta.

1. Possibilidade de contratação de assessorias/consultorias para a recuperação de créditos e, em caso positivo,
admissibilidade da contratação direta por inexigibilidade de licitação;

§ 1º Na arguição do incidente de uniformização de jurisprudência, o suscitante deverá indicar expressamente as
decisões nas quais tenha ocorrido a divergência.

2. Possibilidade de a Administração Pública firmar contrato de êxito para a recuperação de créditos e, em caso positivo, admissibilidade da estipulação do pagamento em percentual da receita auferida, seja tributária ou
não tributárias;
3. Eficácia geral da Orientação Técnica nº 1/1997 e, em
caso afirmativo, necessidade de atualização de seu conteúdo
O Plenário deste Tribunal de Contas, por intermédio da
Decisão TC - 2144/2016 -7 corroborou a sugestão constante do voto do Relator no sentido de instaurar Incidente de Prejulgado, o qual foi autuado sob o nº TC
6603/2016.
Nesta oportunidade, sobressai informar que o julgamento deste feito está diretamente vinculado ao julgamento do referido incidente de prejulgado, o qual está discutindo em caráter normativo a matéria debatida nestes autos.
Neste sentido, o artigo 356, § 2º do Regimento Interno
deste Tribunal de Contas (Res. 261/2013) estabelece o
seguinte:
Art. 356. Ao apreciar processo em que seja suscitada divergência entre deliberações a anteriores do Tribunal,
poderá o colegiado, a requerimento de Conselheiro, Auditor, do Ministério Público junto ao Tribunal, responsável ou interessado, decidir pela apreciação preliminar da
controvérsia, em autos apartados, retirando-se a matéDiário Oficial de Contas

§ 2º Admitido o incidente de uniformização pelo Relator, ficam sobrestados o julgamento do processo principal e a tramitação daqueles que versarem sobre matéria
similar.(grifei).
Em razão disso, visando evitar decisões conflitantes, entendo ser cabível o sobrestamento deste processo até o
resultado final daquele, em situação análoga à prevista
no artigo 356, § 2º do RITCEES em que se busca a uniformização de julgados deste Tribunal de Contas.
Ressalta-se ainda que nos termos da Decisão 5045/2017,
prolatada nos autos do Processo 6072/2012, com objeto semelhante ao caso em tela, a Segunda Câmara desta Corte decidiu sobrestar o julgamento da respectiva representação até o julgamento final do referido incidente de prejulgado (41ª sessão ordinária, de 13/12/2017).
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. SOBRESTAR o julgamento desta Representação até
o julgamento final do Incidente de Prejulgado - Processo
www.tce.es.gov.br

TC 6603/2016 - cuja matéria versa sobre o objeto semelhante ao destes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/04/2018 – 11ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Decisão 00922/2018-5
Processo: 00200/2018-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim
Relator: Domingos Augusto Taufner
Partes: Luciano De Paiva Alves, Luciano Morisco Ribeiro,
Thiago Pecanha Lopes
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPEMIRIM – CONHECER A REPRESENTAÇÃO – INDEFERIR CAUTELAR – ARQUIVAR ITENS 4.1 E 4.2 – CITAÇÃO – RITO ORDINÁRIO - DAR CIÊNCIA AO REPRESENTANTE
. O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:

Terça-feira, 8 de maio de 2018
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RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação com pedido liminar, em face do Prefeito Municipal de Itapemirim,
apresentada pelo Sr. Luciano Morisco Ribeiro, alegando
diversas irregularidades cometidas pela administração
municipal, durante o exercício de 2017, relativamente à
contabilização das contas públicas, nomeação de servidor comissionado para o cargo de Contador Geral, não
integrante de carreira de contador, contratação temporária de contador, bem como a relotação e relocalização
do representante, em virtude de ter apresentado relatório de controle interno contendo supostas inconformidades no sistema de contabilidade municipal.
Através da Decisão Monocrática nº 0039/2018 decidi notificar o representado para que no prazo de cinco dias
apresentasse suas justificativas.

para a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações
não Especializadas – SecexMeios através da Manifestação Técnica nº 00092/2018-6 opinou por não conhecer
o item 1.5.2 “Contratação de empresa para prestação de
serviços de assessoria contábil” tendo em vista a ausência de requisitos de admissibilidade.
Após, temos a Manifestação Técnica nº 00096/2018-4 do
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE opinando pelo não recebimento do item “Inconformidades contábeis relativas ao exercício de 2017.
Ato contínuo, os autos seguiram para o Ministério Público de Contas que através do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva elaborou o Parecer nº 01136/2018-7
encampando os entendimentos técnicos.
É o relatório. Passo a fundamentação.
FUNDAMENTAÇÃO

Devidamente notificado o representado acostou aos
autos a documentação Resposta de Comunicação nº
00023/2018-9.

A presente representação relata possíveis irregularidades cometidas pela administração municipal de Itapemirim durante o exercício de 2017, sendo elas:

Os autos seguiram para a Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal – SecexPrevidência e foi elaborada a Manifestação Técnica nº 00073/2018-3 opinando por remeter às unidades técnicas competentes para
prosseguimento da instrução quanto ao item 1.3; decretar a perda do objeto da cautelar, por fato superveniente, com a extinção do feito nesse quesito; arquivar a presente representação quanto ao item 1.5.1, por não ser
verificado indicativo de irregularidade na nomeação de
pessoa legalmente habilitada para o cargo comissionado
de Contador Geral e por citar o representante quanto ao
item 1.5.2 para apresentar defesa.

1. Contratação de empresa de prestação de serviço de
assessoria contábil;

Ante a sugestão da SecexPrevidência os autos seguiram

Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71

Diário Oficial de Contas

2. Nomeação de servidor comissionado para o cargo de
Contador Geral;
3. Contratação temporária de contador.
4. Solicitou a adoção de medida cautelar com relação à
irregularidade na relotação e relocalização do representante, como represália a apresentação de relatório contendo inconformidades no sistema de contabilidade municipal.
Da medida cautelar
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da CF/88, o Tribunal de Contas tem o poder de sustar a
execução de atos. Assim também estabelece o inciso XI
da CE/89.
Para que seja concedida uma medida suspensiva de determinado procedimento, se faz necessário à presença
de dois requisitos, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.
Passarei agora a análise da medida cautelar pleiteada
pelo representante com o fim de assegurar o seu direito
de exercer sua atividade profissional de contador efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finanças, com seus
acessos ao sistema livre de qualquer bloqueio.
Alegou o representante que fora removido para a Secretaria Municipal de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Estratégico, e, posteriormente, para o setor de contabilidade da Secretaria Municipal de Educação, que, ao seu
entender, se configuraria indevida, uma vez que exerce o
cargo de contador lotado na Secretaria Municipal de Finanças, desde 04/08/2006, alegou que não obteve êxito
na esfera administrativa municipal, que o local para onde
foi relocalizado não possui setor contábil, uma vez que o
órgão central de contabilidade está localizado na Secretaria Municipal de Finanças.
A equipe técnica desta Corte de Contas informou
que já havia um processo judicial com relação ao assunto e foi constatado que o Processo nº 000365862.2017.8.08.0026 que tratava de mandado de segurança impetrado pelo representante, já teve publicada a sua
decisão pelo deferimento do pedido de liminar para determinar a autoridade coatora que promova o imediato
retorno do Impetrante à Secretaria Municipal de Finanças, local onde exercia suas atribuições, devendo ser assegurado a ele o amplo exercício de suas funções.
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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Foi informado ainda pela equipe técnica que o representado sanou a irregularidade por meio da Portaria nº
005/2018 revogando a Portaria nº 220/2017 que transferia o representante para a Secretaria Municipal da Educação, com isso, temos a perda do objeto decorrente de
fato superveniente de acordo com o disposto no artigo
307, parágrafo 6º do Regimento Interno desta Corte de
Contas.
Com isso, entendo que ouve a perda superveniente do
objeto da cautelar, motivo pelo qual deixo de conceder a
medida pleiteada pelo representante.
Do conhecimento da representação
A Lei Complementar nº 621/2012, Lei Orgânica deste Tribunal, preconiza em seu artigo 99 acerca da legitimidade
para representar nesta Corte de Contas, vejamos:
Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos
comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa
forma, por força de lei específica.
§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - Magistrados e membros do Ministério Público;
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao artigo 76, § 1º, da Constituição Estadual;

Federal e dos Municípios;

núncia.

VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;

§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.

VII - unidades técnicas deste Tribunal;
VIII - as equipes de inspeção ou de auditoria, nos termos
do artigo 37, inciso II desta Lei Complementar;
IX servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício do cargo ou da função que ocupem;
X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
O Regimento Interno deste Tribunal, RITCEES, também
dispõe acerca dos requisitos de admissibilidade da Representação em seu artigo 177:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.

IV - Senadores da República, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores;

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.

V - Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito

§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da de-
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§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato será comunicado ao Ministério Público para as
medidas legais cabíveis.
Com relação aos itens: “Nomeação de servidor comissionado para cargo de Contador Geral”, “Contratação
temporária de contador” e “Contratação de empresa
de prestação de serviço de assessoria contábil” entendo que estão presentes os requisitos de admissibilidade.
Em relação ao item “Inconformidades contábeis relativas ao exercício 2017” entendo que o mesmo não preencheu os requisitos de admissibilidade ante a ausência de
informação sobre o fato, a autoria, as circunstâncias, elementos de convicção e ausência de elementos de prova,
de acordo com o artigo 177 incisos II e III.
Passarei agora a análise das demais supostas irregularidades apresentadas pelo representante.
1. Nomeação de servidor comissionado para o cargo de
Contador Geral.
Alega o representante que o Decreto nº 12.345/2017
contém a nomeação de servidora cedida do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto investido no cargo de
agente administrativo para o cargo de Contador Geral.
É de competência privativa do Prefeito Municipal a nomeação e exoneração dos Secretários Municipais e o cargo comissionado seja de livre nomeação e exoneração, o
Chefe do Poder Executivo deverá observar quanto à condição descrita no artigo 69 da Lei Orgânica do Município
de Itapemirim:
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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Art. 69 – Os Secretários Municipais e demais técnicos de
Controladoria e Gerenciamento Superior serão escolhidos dentre os brasileiros maiores de 21 (vinte e um) anos
de idade, no pleno exercício dos direitos políticos e que
detenham conhecimentos compatíveis com o exercício
da função.
Em defesa prévia, o representado alegou que:
No segundo semestre de 2017 ocorreu o processo seletivo simplificado para contratação de alguns servidores
temporários, dentre eles um contador. O cargo foi preenchido pela Servidora Luciana Manzoli. Destacou que
o Contador Geral do Município foi exonerado, ficando o
cargo vago, até a nomeação da Contadora Monnike Nunes da Costa, servidora efetiva do SAAE, que fora cedida
ao Município de Itapemirim.
Foi apontado pela equipe técnica que a referida Contadora Geral possui registro de contadora junto ao Conselho Regional de Contabilidade, sob o nº ES-021272/O.
A nomeação de servidor que detenha conhecimentos
compatíveis com o exercício da função, ainda que não titular de cargo de contador não importa violação da norma legal.
Acompanho o entendimento técnico e afasto a presente irregularidade.
2. Contratação temporária de contador.
Foi informado pelo representante que a Administração
Municipal efetuou contratação temporária de contador por meio do Decreto nº 12.161/2017, alegando ainda que a servidora contratada encontra-se em desvio de
função por atuar na Assessoria de Controle Interno exercendo as atividades de auditor público interno.
Em sua defesa prévia o representado alegou que a conDiário Oficial de Contas

tratação se justifica pela longa ausência do servidor
efetivo do Município de Itapemirim, que foi cedido ao
Município de Cachoeiro de Itapemirim no período de
abril/2009 a dezembro/2016 e posteriormente ao SAAE no período de janeiro/2017 a novembro/2017, retornando as atividades do Município de Itapemirim somente em 09/11/2017. Informou que foi realizado no semestre de 2017 o processo seletivo simplificado para contratação de alguns servidores em contrato temporário. O
cargo de contador foi preenchido pela servidora Luciana
Manzoli, além disso, o Contador Geral foi exonerado, ficando o cargo vago até a nomeação da Contadora Monnike Nunes da Costa – servidora efetiva do SAAE, que fora cedida ao Município de Itapemirim.
Importante aqui destacar que as atividades de Controle Interno devem ser exercidas por servidor efetivo, em
respeito às determinações constantes do Anexo de Resolução TC 227 de 25 de agosto de 2011, que assim dispõe:
Quadro de Pessoal da Unidade Central de Controle Interno
... Assim, a designação de servidores efetivos em nível
superior para o exercício das atividades reveste-se de
maior eficácia. Esse entendimento é aplicável, inclusive, para os casos em que, não havendo necessidade de
equipe, seja nomeado apenas um servidor para responder pela UCCI.
Acompanho o entendimento técnico por entender que
há indicativo de irregularidade e entendo que o responsável deve ser citado para apresentar suas justificativas
em relação a esse item.
3. Contratação de empresa de prestação de serviço de
assessoria contábil
www.tce.es.gov.br

Alegou o representante que a Prefeitura Municipal de
Itapemirim teria procedido à contratação de uma empresa de assessoria contábil, mas que na verdade a empresa estaria executando atribuições típicas de servidor
público efetivo.
Foi apresentado pelo representante como meio de prova a ficha de empenho, na qual consta a descrição do
serviço que foi prestado pela Empresa Gestão Pública
Eireli-Me – CNPJ 08.346.627/0001-65, podendo ser localizada nos autos do documento Peça Complementar
00156/2018-2.
O documento apresentado com lastro probatório não
demonstra nenhum indicativo de que os serviços prestados pela empresa contratada seriam de atribuições exclusivas de atividades típicas de servidores públicos efetivos. Não há nas descrições a execução de atividades típicas de servidor público efetivo por parte da empresa
de serviços de contabilidade, mas sim, de orientações
técnicas à Administração Pública. Além disso, não há indícios de que houve cessão de mão de obra por parte da
empresa para a Prefeitura Municipal. O que afrontaria o
Princípio do Concurso Público.
Destaco ainda, que o próprio representante alegou que
a Prefeitura Municipal promoveu a contratação de servidores temporários para desempenhar função de contador, conforme cópia de Decretos nº 12160/2017 e
12161/2017.
Ante a referida documentação acostada aos autos, entende-se que a Prefeitura para atender a escassez de servidores na área em comento lançou mão da contratação
de servidor temporário, o que denota que os serviços
prestados pela Empresa Essencial Gestão Pública Eireli-Me eram eminentemente de assessoria e não de forneTerça-feira, 8 de maio de 2018
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cimento de mão de obra terceirizada, como aduz o representante.
Com isso, acompanho o entendimento técnico e afasto a
presente irregularidade.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. CONHECER a presente representação em relação
aos itens: “Nomeação de servidor comissionado para
cargo de Contador Geral”, “Contratação temporária de
contador” e “Contratação de empresa de prestação de
serviço de assessoria contábil” tendo em vista a presença dos requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 184 e 177 c/c 186 do Regimento Interno desta Corte de Contas.

do em vista a ausência de indicativo de irregularidade:

Exercício: 2017

1.4.1. Nomeação de servidor comissionado para o cargo
de Contador Geral;

UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco

1.4.2. Contratação de empresa de prestação de serviço
de assessoria contábil.

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

5. DETERMINAR que os presentes autos tramitem em rito ordinário.

PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA E MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO - 2017 – ARQUIVAR.

1.6. DETERMINAR a citação do Sr. Thiago Peçanha Lopes
– Prefeito Interino, para que se pronuncie no prazo de 30
(trinta) dias, de acordo com o artigo 157, III do Regimento Interno e apresente as justificativas que julgar pertinente em relação ao seguinte indício de irregularidade:
1. Contratação temporária de contador.
1.7. Dar ciência ao Representante do teor desta decisão
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/04/2018 – 11ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator);
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti.

Parte: Alencar Marim

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de omissão na remessa dos arquivos de
Prestações de Contas Bimestrais, referentes a abertura
e meses de Janeiro, Fevereiro e Março do exercício de
2017 da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco,
através do sistema CidadES, em que figura como responsável o Sr. Alencar Marim.
Regularmente citado e notificado para encaminhar
a documentação pendente (Termos de Citação nº
01749/2017-2 e de Notificação 02501/2017-8, a SGS
constatou que, em consulta ao Sistema CidadES, os dados referentes a Prestação de Contas Bimestral foram
homologados em 30/01/2018.

1.3. INDEFERIR MEDIDA CAUTELAR tendo em vista a
perda do objeto decorrente de fato superveniente.

Processo: 06981/2017-1

O NCE - Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia na sua Instrução Técnica 00025/2018-4, confirmou que, ao consultar o referido sistema, as prestações de contas demandadas foram encaminhadas/homologadas, estando o Jurisdicionado, em relação ao presente processo, em conformidade com a regulamentação pertinente, sugerindo, por fim, o arquivamento dos
autos.

1.4. ARQUIVAR os seguintes itens da representação ten-

Classificação: Prestação de Contas Bimestral

Manifestou-se o douto Ministério Público de Contas de

1.2. NÃO CONHECER a presente representação em relação ao item: “Inconformidades contábeis relativas ao
exercício 2017”, tendo em vista a ausência do requisito
de admissibilidade do artigo 177 incisos II e III do Regimento Interno desta Corte de Contas.

Diário Oficial de Contas

5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Decisão 00951/2018-1
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acordo com a proposição da área técnica, por meio do
Parecer 01116/2018-1, da lavra do Procurador Especial
de Contas, Dr. Luciano Vieira.
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. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/04/2018 – 12ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator/em substituição).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Decisão 01013/2018-3
Processos: 04669/2016-1, 04457/2015-3, 04451/2015-6
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Parte: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PETIÇÃO – ACOLHER
O PEDIDO – DETERMINAR A REABERTURA DO PROCESSO – REALIZAR NOVA CITAÇÃO – PRAZO: 30 DIAS
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de Prestação de Contas da Prefeitura
Municipal de Barra de São Francisco, exercício 2015, sob
a responsabilidade de Luciano Henrique Sordine Pereira.
Terminada a instrução após a emissão da ITC 996/2017,
às fls. 89/107, e manifestação ministerial às fls. 111, os
autos foram encaminhados a este gabinete.
Entretanto, em 19/04/2018, Luciano Henrique Sordine
Pereira protocola requerimento onde questiona o fato
de não ter sido citado em sua própria pessoa ou por pessoa autorizada e pede a reabertura do processo e a citação em sua pessoa em endereço por ele apresentado.
Conquanto o caput do art. 321 do regimento Interno estabeleça a emissão da instrução técnica conclusiva como marco processual de encerramento da instrução do
processo, encontra-se presente nesse mesmo artigo dispositivo que permite a reabertura da instrução por deliberação do colegiado (art. 321, §1º) e desse modo passo à análise.
Afirma Luciano Henrique Sordine Pereira que a citação,
instrumentalizada na Decisão Monocrática 1456/2016
www.tce.es.gov.br

(fls. 78/79) e termo de Citação 50042/2016 (fl. 80), foi
realizada na pessoa de Instermaria Fiuza, agente administrativo daquela Prefeitura, e que esta não ocupava o
cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito, nem detinha autorização expressa para recebimento de comunicações
processuais expedidas por este Tribunal e destinadas à
pessoa do Prefeito.
A narrativa do responsável aparenta verossimilhança e,
via de consequência, parece indicar restrição ao seu direito de apresentar justificativas sobre as irregularidades listadas na Instrução Técnica Inicial 998/2016, diante da declaração de sua revelia por meio do Despacho
10261/2017, às fls. 86, e ofensa à garantia constitucional
da ampla defesa.
Assim, diante da plausibilidade do pedido formulado e
com fundamento no §1º, do art. 321 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que
submeto à sua consideração:
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Determinar a reabertura da instrução do Processo
TC 4669/2016 e seus apensos.
1.2. Tornar sem efeito a Decisão Monocrática 1456/2016,
o Termo de Citação 50042/2016 e a declaração de revelia
objeto do Despacho 10261/2017.
Terça-feira, 8 de maio de 2018
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1.3. Determinar a Citação pessoal de Luciano Henrique Sordine Pereira no endereço por ele fornecido
em sua petição na forma prevista na Lei Complementar 621/2012 e no Regimento Interno, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentar razões de
justificativas e/ou documentos que julgar necessários
quanto aos itens elencados na Instrução Técnica Inicial
00998/2016-1 da SecexContas- Secretaria de Controle
Externo de Contas, encaminhando-lhe cópia da referida
ITI e do Relatório Técnico 0389/2016-6, juntamente com
o Termo de Citação.
1.4. Notificar o responsável que este poderá exercer o
direito de sustentação oral, caso queira, quando do julgamento dos presentes autos, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei Complementar nº 621/2012, informando-lhe que os atos processuais serão publicados no
Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
1.5. À SGS para as comunicações processuais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 02/05/2018 – 13ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.

ALERTA
PERSONALIZADO
Acompanhe de maneira fácil e rápida as
decisões de seu interesse publicadas no
Diário Oficial de Contas (DOC) do Tribunal
de Contas.
Basta acessar o Alerta
Personalizado, cadastrar
quaisquer nomes ou
palavras-chave e sempre que
o assunto for publicado você
receberá, por e-mail, um
aviso alertando sobre a
divulgação.
Facilite sua consulta.
Cadastre-se.
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4. Especificação do quórum:

Seu cadastro em 8 passos

1
2 Clique em Alerta Personalizado
3 Clique em Cadastre-se
4 Preencha o formulário
5 Clique novamente em Alerta Personalizado
6 Clique em Incluir Palavra Chave
campo “Descrição” insira a
7 No
palavra chave a ser pesquisada.
uma palavra chave por vez. Refaça
8Coloque
esta ação quantas vezes for necessário.
Acesse a página do Diário:
http://diario.tce.es.gov.br

Clique em Log Off

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente);
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator) e (Convocada) Márcia Jaccoud Freitas.
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Diário Oficial de Contas
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Atos dos Relatores

RELATORES

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00620/2018-8
PROCESSO TC: 01108/2018-1
O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe determinar a instrução do feito pelas unidades técnicas; determinar a juntada
de documentos que lhe tenham sido encaminhados, pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria; determinar o desentranhamento de documentos dos processos, anexação, apensamento e
outras medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;
Além de decidir, em qualquer fase, sobre pedido de
vista e cópia dos autos do processo, que lhe tenha
sido encaminhado por interessado; determinar a
coleta de provas, caso não produzidas pela unidade técnica competente, em busca da verdade real;
Também cabe ao Relator determinar a realização
das diligências necessárias à escorreita instrução do
processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da verificação de fatos ou atos
considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o seu cumprimento; dentre outras competências
conforme Regimento Interno.
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ASSUNTO: EXAME DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
SOLICITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
RESPONSÁVEIS: GUERINO LUIZ ZANON E JOÃO CLEBER
BIANCHI
O EXMO. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os autos de Exame de Instrumento Convocatório,
solicitado pelo Ministério Público Especial de Contas, referente à minuta de edital de concorrência pública, que
tem por objeto a realização de parceria público-privada
para exploração dos serviços públicos de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, no Município de Linhares, em
que houve proposta de encaminhamento, contida na Manifestação Técnica 00115/2018-3, do Núcleo de Controle
Externo de Regimes Especiais – NRE, no que se refere à expedição de COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA, relativamente, aos agentes abaixo relacionados, para que se manifestem apresentando as justificativas e a documentação requerida na presente Manifestação Técnica.

pecial de Contas inaugurou o exame contido nestes autos,
assim pugnando, litteris:
[...]
Nesse cenário, o Ministério Público de Contas, tomando
conhecimento da abertura de novo procedimento licitatório com o mesmo objeto constante no edital de Concorrência Pública 007/2016, requisitou, por meio de ofício 3334/2017, cópia integral de tal procedimento, que
encaminha neste momento ao Conselheiro Relator para
análise, em cumprimento ao r. Acórdão TC - 1219/2016.
Desse modo, ante o exposto e especialmente a determinação constante no v. Acórdão TC - 1219/2016, o Ministério Público de Contas requer seja juntada a minuta de
edital de PPP, e os documentos pertinentes, aos autos
do processo TC - 6624/2016 ou atuado e registrado como processo autônomo para os fins de análise exauriente do procedimento licitatório pela Secretaria de Controle Externo – Obras e Engenharia – dessa Egrégia Corte de
Contas.
Outrossim, requer seja determinada que a análise seja realizada de forma prioritária, tendo em vista que o serviço de coleta de resíduos sólidos no Município de Linhares está amparado em contrato emergencial, que já se
perduram por ao menos 04 (quatro) anos, necessitando,
urgentemente, cessar tais contratações emergenciais. –
(g.n.).

A questão a ser decidida comporta decisão monocrática,
nos termos do art. 63, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012.

A área técnica se manifestou de maneira pertinente, nos
termos da Manifestação Técnica 00115/2018-3, assim
concluindo, verbis:

É o sucinto Relatório.

[...]

Decido.

5 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Da análise dos autos, verifico que O Ministério Público Es-

Encaminham-se os autos à consideração superior, propon-
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do:
• Em atenção ao Art. 207, inciso II, c/c Art. 358, II, do RITCEES, seja expedida comunicação de diligência à autoridade competente para que, no prazo que o Exm.º Relator
entender pertinente, manifeste-se apresentando as justificativas e a documentação referidas na presente Manifestação Técnica, em cada um de seus itens;
• Determinar o envio de cópia integral desta Manifestação
Técnica, acompanhando a notificação sugerida à autoridade competente. – (g.n.).
Assim sendo, acolhendo os termos do opinamento técnico, DETERMINO com fundamento nos artigos 207, II e 358,
II, do Regimento Interno – Resolução TC 261/2013, a expedição de COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA aos Srs. Guerino
Luiz Zanon e João Cleber Bianchi, para que, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentem as justificativas e documentação referidas na Manifestação Técnica 00115/2018-3.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Manifestação Técnica 00115/2018-3, constante dos presentes autos.
Ficam os responsáveis cientificados de que em não atendendo a presente notificação poderão incorrer em multa
pecuniária a ser dosada pelo Eminente Relator, nos termos
do art. 135, § 1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012.

ALERTA
PERSONALIZADO
Acompanhe de maneira fácil e rápida as
decisões de seu interesse publicadas no
Diário Oficial de Contas (DOC) do Tribunal
de Contas.
Basta acessar o Alerta
Personalizado, cadastrar
quaisquer nomes ou
palavras-chave e sempre que
o assunto for publicado você
receberá, por e-mail, um
aviso alertando sobre a
divulgação.
Facilite sua consulta.
Cadastre-se.
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Seu cadastro em 8 passos

1
2 Clique em Alerta Personalizado
3 Clique em Cadastre-se
4 Preencha o formulário
5 Clique novamente em Alerta Personalizado
6 Clique em Incluir Palavra Chave
campo “Descrição” insira a
7 No
palavra chave a ser pesquisada.
uma palavra chave por vez. Refaça
8Coloque
esta ação quantas vezes for necessário.
Acesse a página do Diário:
http://diario.tce.es.gov.br

Clique em Log Off

À Secretaria Geral das Sessões - SGS para providências
quanto ao decidido, promovendo-se a ciência dos interessados, através de meio eletrônico, mediante confirmação
e respectiva certificação, em razão da urgência da matéria suscitada.
Vitória, 03 de maio de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição
Diário Oficial de Contas
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