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PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;
Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

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

Diário Oficial de Contas

Processo TC nº 3304/2018-1
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no
uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 3304/2018-1, RATIFICOU a contratação da empresa CONSULTRE – Consultoria e Treinamento Ltda, referente à inscrição do servidor Vinícius
Emmanuel Cometti, para participação no evento de capacitação e aperfeiçoamento intitulado: “eSocial na Administração Pública”, a ser realizado no período de 20 a 22
de junho de 2018, na cidade de João Pessoa/PB, no valor
total de R$ 2.490,00 (Dois mil quatrocentos e noventa
reais), por inexigibilidade de licitação, com fundamento
no art. 25, II c/c art. 13, VI da Lei 8.666/93.
Vitória/ES, 11 de maio de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 2898/2018-4

Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
suas atribuições legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 2898/2018-4, RATIFICOU a contratação da SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPIRITO SANTO (UVV), referente a concessão de bolsa de estudos parcial de 80% (oitenta por cento) no curso de Mestrado em Sociologia Política, no valor total de R$ 33.400,00 (Trinta e três mil e quawww.tce.es.gov.br

trocentos reais), por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II c/c art. 13, VI da Lei 8.666/93.
Vitória-ES, 11 de maio de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018
PROCESSO TC- 1332/2018-1
O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, considerando o Pregão Eletrônico nº
08/2018, lavrada pelo Pregoeiro, constatada a regularidade dos atos procedimentais e com fundamento no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, resolve HOMOLOGAR o procedimento licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018, destinado à contratação de empresa especializada para aquisição de material de higiene, limpeza, copa e cozinha, que teve como
vencedora dos Lotes 01 e 03, a empresa CJM Utilidades Ltda ME, inscrita no CNPJ sob o n° 35.951.011/0001-31, situada na Avenida Simão Soares, nº 770, Barra do Itapemirim
– ES, nos valores unitários de R$ 37,04 (trinta e sete reais e quatro centavos) e R$ 28,70 (vinte e oito reais e setenta centavos), respectivamente e do Lote 02 a empresa
JCP da Silva Comercial Deskart ME, inscrita no CNPJ sob o
nº 10.724.350/0001-54-31, situada na Avenida Rolinha, nº
032, São Conrado, Cariacica/ES, CEP 29.141-197, no valor
unitário de R$ 4,26 (quatro reais e vinte e seis centavos).
Em 11 de maio de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente
{Republicado por incorreção}
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

Acórdãos e Pareceres - Plenário

PARECER PRÉVIO
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

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

PARECER PRÉVIO TC-164/2017 - PLENÁRIO
Processo TC: 7668/2015-2 (Apensos: 0363/2013- 2 e
03246/2013-1)
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte
Assunto: Recurso de Reconsideração
Exercício: 2012
Recorrente: Abraão Lincon Elizeu
Advogado: Edivan Fosse da Silva – OAB/ES 12.743
Ementa:
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – NEGAR
PROVIMENTO – MANTER REJEIÇÃO.

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

3246/2013 (vol. IV, fls. 634/683), que trata da Prestação
de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Água Doce
do Norte, relativa ao exercício de 2012 que recomendou
a rejeição da Prestação de Contas do gestor supracitado
tendo em vista o não recolhimento das contribuições do
INSS retidas dos servidores e de terceiros.
Por meio do despacho 11461/2015-5 (fls.30), a Secretaria das Sessões informou a tempestividade do recurso e por despacho (fls.34), em breve exame dos autos,
este relator realizou juízo prévio de processabilidade sua
processabilidade (fls.34), determinando em seguida a remessa dos autos à Segex para envio à 8ª SCE (atual SecexRecursos) para análise.
Conforme análise constante na Instrução Técnica de Recurso 073/2015 (fl.36), a SecexRecursos opinou pelo conhecimento do recurso e no mérito pela manutenção da
irregularidade descrita no Parecer Prévio TC – 016/2015..
O Ministério Público de Contas se manifestou, por meio
do parecer PPJC 5373/2015, no sentido de acompanhar
a proposição da área técnica
A defesa realizou sustentação oral desse recurso na 37ª
Sessão Ordinária, em 10/11/2015 onde foi deferido, pelo
relator, a juntada da documentação e foi determinado o
envio dos autos à área técnica para análise da documentação acostada.

1. RELATÓRIO

Os autos foram encaminhados para SecexRecursos que
emitiu Manifestação Técnica 01582/2017-1 que opinou
pela manutenção da irregularidade descrita no Parecer
Prévio acima mencionado.

Este processo trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Abraão Lincon Elizeu, em face do Parecer Prévio TC - 016/2015, constante do Processo TC-

Novamente o Ministério Público de Contas se manifestou, por meio do parecer PPJC 6048/2017-8 no sentido
de acompanhar a proposição da área técnica

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO

Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Assim vieram os autos a este Gabinete para prolação de
voto.
É o relatório.
1. FUNDAMENTAÇÃO

gasto aquele valor com servidores. Não ficou devendo,
não ficou em falta. Houve um deslize? Houve! Mas o deslize seria pelo pedido de reprovação dessas contas junto
à Câmara Municipal?”. (sic).

A irregularidade analisada neste processo, de que decorreu a irregularidade da prestação de contas, declarada no Acórdão ora recorrido, diz respeito a “não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos servidores
e de terceiros”.

O advogado do recorrente reitera que o dinheiro não
saiu dos cofres municipais e que tal comprovação é possível por meio da análise da documentação acostada aos
autos por ocasião da interposição do Recurso de Reconsideração.

A análise de mérito do presente recurso encontra-se na
Manifestação Técnica 1582/2017-1 SecexContas, onde
descrevo abaixo a linha de defesa, os argumentos e fundamentos elaborados pela área técnica e que adoto como motivação de voto e de onde transcrevo o que segue:

Por fim, requer o defendente que este processo seja reavaliado ou que a ele seja dado o mesmo tratamento
dado a outros sete processos deste Tribunal, quais sejam: TC – 339/2014, 2618/2011, 1816/2011, 2199/2012,
2784/2013, 2308/2012. Nesse sentido, anexa aos autos
quatro julgados: Parecer Prévio TC – 024/2014, Acórdão
TC – 522/2014, Parecer Prévio TC – 073/2014 e Parecer
Prévio TC – 018/2015.

DA SUSTENTAÇÃO ORAL
1 – Não recolhimento das contribuições do INSS retidas
dos servidores e de terceiros (item 5.1 do RTC 59/14 e
II.1 da ICC 142/2014).
Base legal: Alínea b, inciso III, do artigo 20 e artigo 22 da
Lei Complementar 101/00.
Segundo descrito nas notas taquigráficas, o recorrente,
reiterando suas anteriores justificativas, alegou, em suma, que “o Município de Água Doce do Norte estava implantando o sistema de controle, que ainda não estava
implantado, e acabou por falha técnica ou da contabilidade, deixando de recolher aos cofres do INSS contribuições retidas, tanta de terceiros como de empresa. Contudo o fluxo de caixa era bem superior ao valor que deixou de ser recolhido. Inclusive, o voto favorável na 1ª Câmara foi nesse sentido, não houve dolo, não houve culpa, não houve apropriação indébita desse valor, não foi
Diário Oficial de Contas

Convém traçar algumas ponderações sobre o tratamento dado à matéria por este Tribunal de Contas.
Sabe-se que as disposições constitucionais e legais relativas à previdência do servidor público têm natureza cogente, e, portanto, devem ser necessariamente acatadas pela Administração. Deixar de recolhê-las, no prazo
e forma legal ou convencional, configura apropriação indébita previdenciária na forma do Art. 168-A do Código
Penal, desde que configurado o elemento subjetivo do
tipo, no caso, o dolo.
Embora a lei seja clara, não é do interesse deste tribunal
adentrar na discussão sobre considerar crime ou não a
omissão do repasse do recolhimento das contribuições
previdenciárias descontadas dos servidores e de terceiros. Pelo contrário, o que se quer discutir é a gravidade

da irregularidade apontada.
A contribuição previdenciária assegura ao contribuinte a
aposentadoria que é um direito adquirido junto à Previdência, que garante um seguro ao cidadão contribuinte,
assim que ele parar de trabalhar. O acesso ao benefício
se dá através do pagamento de uma contribuição mensal. No entanto, se esta contribuição não é repassada à
Entidade responsável, fica comprometido o patrimônio
público, que sofre prejuízo por deixar de receber e administrar as importâncias que deveriam ser um crédito
resultante da contribuição. E, por outro lado, sofre prejuízo o patrimônio particular daquele de quem foi feito
o desconto.
Em análise perfunctória, entende-se que a imposição da
contribuição previdenciária decorre da necessidade de o
gestor público observar o princípio constitucional da seguridade social, pois o custeio do sistema previdenciário
é efetivado, dentre outras, a partir da dupla contribuição
de empregados e empregadores, nos precisos termos do
art. 195, inc. I e II da Carta Federal:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda
a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da
lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
e das seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e as entidades a ela equiparada na forma da lei (...);
II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral da previdência
que trata o art. 201.
Além disso, os recolhimentos previdenciários têm natuSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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reza jurídica de tributo, pois se enquadram perfeitamente nessa categoria jurídica, por se tratar de prestação pecuniária instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada. Ou seja, não cabe
ao administrador qualquer margem para a prática de ato
discricionário.
Retomando o exame dos autos, observa-se que o cerne
do descontentamento do gestor se refere à ausência de
dolo e culpa em sua conduta e à existência de decisões
deste Tribunal afastando a irregularidade em processos
idênticos ao ora analisado.
No entanto, entende-se que o que caracteriza a irregularidade é a ausência do repasse dentro do prazo legal e,
ao deixar de repassar o montante previdenciário, o gestor deixou de praticar ação que estava ao alcance de seu
cargo e prevista em lei e a ausência de argumentos plausíveis para justificar esta inação aponta os elementos
subjetivos da conduta, se não o dolo, ao menos a culpa,
na modalidade negligência para com o interesse público.
Quanto à existência de decisões deste órgão afastando
a irregularidade, é importante esclarecer ao recorrente
que naqueles casos apontados como paradigmas, o Plenário visualizou situações específicas que foram suficientes para o entendimento ali descrito. Cada caso é particularmente analisado pelo Tribunal e, assim como há decisões apontando pela regularidade das contas, existem
outras, também desta Corte, defendendo que a irregularidade é causa suficiente para que as contas sejam rejeitadas.
Nesse sentido, válido ressaltar algumas deliberações que
trataram da responsabilidade em sede de contribuição
previdenciária.
Diário Oficial de Contas

O Plenário desta Corte firmou entendimento no PARECER/CONSULTA TC- 001/2004 sobre a responsabilidade
em relação ao recolhimento e repasse das contribuições
previdenciárias:
PARECER/CONSULTA TC-001/2004
[...] os dirigentes e/ou demais responsáveis dos entes
que deixarem de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos segurados serão enquadrados no
crime de apropriação indébita previdenciária, sujeitando-se às penas de reclusão e multa.
[...] E no que diz respeito às contribuições devidas ao
Regime Geral de Previdência Social (INSS), torna-se de
importante menção o teor do art. 41 da Lei federal n.º
8.212/91, segundo o qual o dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, responde pessoalmente pela multa
aplicada por infrações de caráter previdenciário, prevendo-se, inclusive, a obrigação de proceder-se ao desconto
em folha de pagamento para quitação da sanção pecuniária imposta.
[...] responde-se afirmativamente quanto à possibilidade
de aplicação das normas comentadas na esfera dos institutos próprios de previdência municipais.
[...] constatada a irregularidade, poderão, dentre outras providências, ser adotadas as seguintes: comunicação ao Tribunal de Contas, para as providências que lhe
são afetas em matéria de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; comunicação ao Ministério Público, para apuração dos ilícitos penais ou dos atos de improbidade administrativa eventualmente constatados; comunicação à Câmara de Vereadores, a fim de que se apure a eventual ocorrência de

crime de responsabilidade nos casos em que é o Prefeito Municipal sujeito ativo do ilícito; comunicação à autoridade policial competente, tendo em vista que referida conduta criminosa, afigurando-se como de ação pública incondicionada, pode ser investigada no âmbito da
polícia judiciária mediante simples informações do delito cometido.
Em relação ao instituto de previdência municipal, o Plenário considerou procedente a denúncia em relação aos
atrasos no repasse de recursos ao Instituto de Previdência e Assistência de Alegre, emitindo o Acórdão TC524/2013, de relatoria do Conselheiro Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto:
ACÓRDÃO TC-524/2013
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4144/2011, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezessete de outubro de dois mil e treze, à
unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Conhecer da presente denúncia em face da Prefeitura
Municipal de Alegre, para, no mérito, considerá-la procedente, sob a responsabilidade do Sr. José Guilherme Gonçalves Aguilar, Prefeito Municipal, nos exercícios de 2011
e 2012, imputando-lhe multa de 500 VRTE, valor que deverá ser recolhido, e comprovado o recolhimento perante o Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias, a contar da
publicação deste Acórdão, nos termos do artigo 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.;
2. Determinar ao gestor ou a quem lhe suceder que:
2.1 Abstenha-se de promover dívidas junto ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Alegre
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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- IPASMA, a fim de zelar pelo pagamento temporâneo
de suas obrigações, tal como requer a legislação vigente,
em especial os artigos 21,§ 2º e art. 22, § 3º, da Lei Municipal nº 2.813/2007;
2.2 Promova a imediata regularização dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS dos servidores municipais, encaminhando os devidos comprovantes de pagamento, no prazo estipulado, à
Corte de Contas;
2.3 A Prefeitura Municipal apresente a esta Corte de
Contas as informações acerca da existência de eventual dívida previdenciária junto ao Instituto de Previdência
e Assistência do Município de Alegre – IPASMA ou de seu
pagamento, acrescida da documentação pertinente, em
obediência ao disposto nos artigos 21,§ 2º e artigo 22, §
3º, da Lei Municipal nº 2.813/2007;
3. Verificar, em auditorias futuras, a regularidade dos
pagamentos previdenciários da Prefeitura Municipal de
Alegre junto ao Instituto de Previdência Municipal de
Alegre – IPASMA. (g.n.) Já em relação ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – esta Corte de contas emitiu
Parecer Prévio sugerindo a rejeição das contas do Poder
Executivo de Piúma considerando ser de responsabilidade do dirigente e do ordenador de despesa a retenção e
recolhimento das contribuições previdenciárias.
Tal posicionamento encontra-se exposto no Informativo
de Jurisprudência nº 3 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que retratou o Parecer Prévio TC76/2014-Plenário, de relatoria do Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
O não recolhimento ao INSS das contribuições previdenciárias retidas enseja responsabilização do ordenaDiário Oficial de Contas

dor de despesas que poderá ter suas contas rejeitadas.
Nos autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Piúma foi apontado como irregularidade o
não recolhimento das contribuições previdenciárias de
servidores municipais e de terceiros. Com base em relatório contábil da área técnica, o relator verificou que embora tivessem sido realizadas as retenções, restou apurado um saldo a recolher ao INSS no montante de R$
271.222,52. Ao analisar a prestação de contas bimestral identificou que o valor a pagar era de R$ 225.129,47.
Acompanhando a área técnica, o relator apontou que a
responsabilidade para reter e recolher as contribuições é
do dirigente e do ordenador de despesa, conforme artigo
8º da Lei Federal 10.887/2004. Nesses termos, o Plenário
acordou a emissão de Parecer Prévio sugerindo ao legislativo municipal a rejeição das contas do Prefeito Municipal de Piúma, no exercício de 2012. Parecer Prévio TC-76/
2014-Plenário, TC 3925/2013, relator Conselheiro José
Antônio Almeida Pimentel, publicado em 21/01/2015.
Há entendimento consonante no Informativo de Jurisprudência nº 16, que retratou o Parecer Prévio TC-028/
2015-Primeira Câmara. Naquele processo, o Conselheiro
Rodrigo Chamoun apresentou voto-vista, acompanhando a área técnica, recomendando a rejeição das contas
do Prefeito Municipal de Iconha em razão do não recolhimento de contribuições retidas de servidores e terceiros. Segue transcrição:
Não recolhimento ao INSS de contribuições retidas de
servidores e terceiros.
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Município de Iconha relativa ao exercício de 2012, na qual foi
apontada irregularidade referente ao não recolhimento das contribuições do INSS e RPPS retidos dos servido-

res e de terceiros. Em voto-vista, o Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun decidiu por manter a irregularidade e acompanhou o entendimento exarado pela área técnica no seguinte sentido: “com base no Anexo
17, acostado à fl. 201, saldo a pagar referente aos descontos previdenciários dos servidores (RPPS) e de terceiros (INSS) no total de R$372.874,87, acrescentando, em
análise conclusiva que no mês de dezembro de 2012 foram inscritos pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de
Saúde, o montante de R$ 100.813,15, não se manifestando sobre as inscrições do SAAE e do próprio Instituto de
Previdência (...) opinando pela emissão de Parecer Prévio no sentido de que sejam Rejeitadas as Contas, face
à mantença de todas as irregularidades objeto da citação”. A Primeira Câmara por maioria decidiu emitir Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal de Iconha
a rejeição da Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Iconha, referente ao exercício de 2012. Parecer Prévio TC- 028/2015-1ª Câmara, TC 3242/2013, relator Conselheiro Marco Antônio da Silva, publicado em
20/07/2015.
Por fim, sobre o tema da responsabilidade de recolhimento de contribuições previdenciárias, vale ressaltar o posicionamento exposto no Parecer Prévio TC16/2015-Primeira Câmara, de relatoria do Conselheiro
Rodrigo Chamoun, no sentido de ser prescindível a análise do dolo específico para caracterizar irregular o não
recolhimento de contribuições previdenciárias retidas. O
Parecer Prévio foi retratado no Informativo de Jurisprudência nº 12:
Prescindível análise do dolo específico para caracterizar irregular o não recolhimento de contribuições previdenciárias retidas.
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Trata-se de Prestação de Contas Anual do Chefe do Executivo de Água Doce do Norte, relativa ao exercício de
2012. Foi detectada irregularidade quanto ao “Não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos servidores e de terceiros”. O relator ressaltou que o próprio
agente admitiu ter recolhido os valores e não ter repassados à previdência social no prazo legal e complementou que “O que caracteriza a irregularidade é a ausência de repasse dentro do prazo legal. Fica claro ser desnecessário o dolo específico para configurar a irregularidade”. Em análise aos argumentos defensivos entendeu
que ao não repassar o montante previdenciário ao seu
destino legal, o agente “deixou de praticar ação que estava ao alcance de seu cargo e prevista em lei. Logo, mesmo argumentando não possuir o dolo de praticar ato, o
fato é que houve o descumprimento a normatização previdenciária em vigor”. Salientou que o posterior parcelamento da dívida não anula a ausência de recolhimento
e que “Caberia ao gestor à comprovação do que escreveu, não podendo o ônus da prova ser invertido”. Nesse sentido, a Primeira Câmara resolveu, por maioria, recomendar à Câmara Municipal de Água Doce do Norte a
rejeição da Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal. Parecer Prévio TC-16/2015-Primeira Câmara, TC
3246/2013, relator Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, publicado em 01/06/2015.

e a legitimidade da aplicação dos recursos públicos, mas
não existiu defesa nesse sentido. Ao contrário, o recorrente admitiu a sua responsabilidade pelo ato irregular
e, até a interposição do recurso, não tinha anexado comprovação do recolhimento dos valores e do seu repasse
à Previdência Social.

Há que se atentar que são os Pareceres em Consulta deste TCEES que têm caráter normativo vinculante. Assim,
havendo Pareceres em Consulta deste Tribunal acerca da
matéria são eles que devem ser usados como paradigma
para situações similares e não os Acórdãos ou Pareceres
Prévios proferidos em casos concretos.

1. Parecer Prévio

Nestes autos, cabia ao gestor demonstrar a regularidade
Diário Oficial de Contas

Saliente-se que, como já mencionado na ITR 73/2015,
ainda que agora haja nos autos a comprovação de que
os valores apontados pela auditoria foram recolhidos e
repassados ao INSS, a irregularidade referente ao exercício de 2012 persiste, ante a extemporaneidade dos recolhimentos/repasses, efetuados nos anos de 2013 e 2014.
Nesses termos, considerando que os fatos narrados no
item em comento indicam as violações prescritas na alínea b, inciso III, do artigo 20 e artigo 22 da Lei Complementar 101/00, reitera-se os termos da ITR 73/2015, opinando pela manutenção do Parecer Prévio TC 016/2015
que recomendou à Câmara Municipal de Água Doce do
Norte a rejeição da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, quanto ao Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Abraão Lincon Elizeu, na
qualidade de Prefeito Municipal de Água Doce do Nor-

te no exercício de 2012, em face do Acórdão 256/2016
da 1ª Câmara deste Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo:
1.1. Pelo CONHECIMENTO do presente recurso, nos termos da ITR 267/2017-5.
1.2. Quanto ao mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, nos termos da Manifestação Técnica 1582/2017-1, de fls. 117127, exarada pela SecexRecursos. mantendo-se in totum
o Parecer Prévio TC- 016/2015.
2. À unanimidade.
3. Data da Sessão: 19/12/2017 - 45ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2 Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

rou a Instrução Técnica Conclusiva 01768/2017-5 (fls.
90/122), opinando pela emissão de parecer prévio pela
Rejeição das Contas, concluindo nos seguintes termos:
5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

PARECER PRÉVIO TC-010/2018 – PLENÁRIO
Processos: 03831/2016-6, 09159/2015-3
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
UG: PMV - Prefeitura Municipal de Viana
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: Gilson Daniel Batista
Procurador: Vanuza Lovati Poltronieri (OAB: 12404-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
1) APROVAÇÃO COM RESSALVAS - 2) RECOMENDAÇÃO
– 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Viana, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à
Câmara Municipal de Viana, recomendando-se a REJEIÇÃO DAS CONTAS do Senhor Gilson Daniel Batista, Prefeito Municipal durante o exercício de 2015, conforme
dispõem o inciso III, art. 132, do Regimento Interno e o
inciso III, art. 80, da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção dos seguintes indicativos de irregularidade:

I – RELATÓRIO

· Apuração de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas. (item 7.1 do RT 512/2016 e 2.4
desta Instrução);

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Viana, sob a responsabilidade do
Sr. Gilson Daniel Batista, referente ao exercício de 2015.

· Inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento. (item
7.2 do RT 512/2016 e 2.5 desta Instrução);

No Relatório Técnico 00512/2016-4 (fls. 6/49) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando na Instrução Técnica Inicial - ITI 01157/2016-2 (fls.
50/51) para a citação do responsável.

· Não recolhimento integral das contribuições previdenciárias dos servidores. (item 7.3 do RT 512/2016 e 2.6
desta Instrução);

Em atenção ao Termo de Citação 50219/2016-2 (fl. 55),
o gestor encaminhou os documentos e justificativas
(fls. 60/86), as quais foram devidamente analisadas pela Secretaria de Controle Externo de Contas, que elaboDiário Oficial de Contas

· Descumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos me manutenção e desenvolvimento do
ensino (MDE) (item 9.1.1 do RT 512/2016 e 2.8 desta Instrução);
· Ausência de Parecer emitido pelo Conselho de acom-

panhamento e controle do Fundeb (item 9.3 do RT
512/2016 e 2.9 desta Instrução).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luciano
Vieira elaborou o parecer PPJC 03147/2017-1 e manifestou-se de acordo com a Secretaria de Controle Externo
de Contas, concluindo nos seguintes termos:
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal de Viana, referente ao exercício de 2015,
sob responsabilidade de GILSON DANIEL BATISTA, na
forma do art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012 c/c art. 71,
inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo;
2 – seja expedida determinação ao Chefe do Executivo
Municipal para que apresente o relatório de gestão do
FUNDEB/prestação de contas ao Conselho Municipal de
Educação imediatamente após o encerramento do último quadrimestre do exercício financeiro, instruindo-o com as documentações exigidas por aquele órgão,
proporcionando-lhe tempo prazo razoável para análise
e emissão de parecer conclusivo, que deverá instruir a
prestação de contas anual do Ente, nos termos do art.
87, incisos VI, da LC n. 621/12; e
3 – seja determinado ao Poder Executivo Municipal para
que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LC n. 101/00.
Por fim, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei
Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este ParSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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quet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão
de julgamento.
Em defesa oral, o gestor enviou novas documentações
(fls. 164/312), cuja juntada foi autorizada pelo Relator,
assim como as notas taquigráficas (fls. 155/159).
Na Manifestação Técnica 01245/2017-1 (fls. 315/346)
foram afastados os seguintes indicativos de irregularidades:
· Apuração de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas. (item 2.4 da ITC 1768/2017 e
7.1 do RT 512/2016).
· Não recolhimento integral das contribuições previdenciárias dos servidores. (item 2.6 da ITC 1768/2017 e 7.3
do RT 512/2016).
· Ausência de Parecer emitido pelo Conselho de acompanhamento e controle do Fundeb (item 2.9 da ITC
1768/2017 e 9.3 do RT 512/2016).
Contudo, opinou-se por manter a rejeição das contas de
responsabilidade do Senhor Gilson Daniel Batista, Prefeito Municipal durante o exercício de 2015, pois foram
mantidas as irregularidades acostadas nos itens 2.5 e 2.8
da ITC 1768/2017, a saber:
· Inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento. (item
2.5 da ITC 1768/2017 e 7.2 do RT 512/2016).
· Descumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos em manutenção e desenvolvimento do
ensino (MDE) (item 2.8 da ITC 1768/2017 e 9.1.1 do RT
512/2016).
Dando prosseguimento ao feito, os autos foram reencaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, que
Diário Oficial de Contas

por sua vez, se manifestou por intermédio do parecer
PPJC 5046/2017-7 (fls. 350/351), acompanhando a Manifestação Técnica 01245/2017-1.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual
da Prefeitura Viana, referente ao exercício de 2015, portanto, estamos a apreciar as “Contas de Governo”.
Em artigo publicado na Revista do TCU, o Conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, José de
Ribamar de Caldas Furtado, defende que o conceito de
contas de governo é o ponto de partida para que se possa entender a missão constitucional atribuída ao Tribunal de Contas de prestar auxílio ao Parlamento no julgamento político que exercerá sobre a gestão anual do
Chefe do Executivo. Esse auxílio será consubstanciado no
parecer prévio.
Para aquele Conselheiro, a prestação de “contas de governo”, que se diferencia da prestação das “contas de
gestão”, é o meio pelo qual, anualmente, o Presidente
da República, os Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Prefeitos Municipais expressam os resultados da atuação governamental no exercício financeiro a
que se referem.
O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que
“contas de governo” são contas globais que:
“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam o cumprir do orçamento, dos planos de
governo, dos programas governamentais, demonstram
os níveis de endividamento, o atender aos limites de
gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal. Consubstan-

ciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64.”
O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em
sua obra “Tribunais de Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro Aécio Mennuci, cujo procedimento
“contas anuais” se caracteriza como um extenso relatório, que é acompanhado do Balanço Geral e demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais se procura demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que foi
arrecadado (receita) no exercício encerrado, dando-se
ênfase especial ao desempenho orçamentário do estado e às realizações do governo dentro do mesmo período.
O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais relativas à “fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais de Contas dos Estados, entre essas
compreendeu as atinentes às competências do TCU, nas
quais é clara a distinção entre o artigo 71, I – de apreciar
e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do
artigo 71, II, - de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário.
Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as
“contas de governo” e “contas de gestão”, vale destacar
o julgamento da ADI nº 849-8 MT, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence:
“A diversidade entre as duas competências, além de manifesta, é tradicional, sempre restrita a competência do
Poder Legislativo para o julgamento às contas gerais da
responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas de parecer prévio do Tribunal de Contas: cuida-se de
sistema especial adstrito às contas do Chefe do Governo,
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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que não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária.”
Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada
ao setor público. Através dela se efetua de modo eficiente o registro dos atos e fatos relativos ao controle da execução orçamentária e financeira. No entanto, muito ainda se pode avançar no que se refere à evidenciação do
patrimônio público.
II.1 – DO RESULTADO GOVERNAMENTAL
No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas principalmente na Lei Federal 4.320/64, determinando que,
ao final de cada exercício, os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e na
Demonstração das Variações Patrimoniais.
Além desse diploma legal, a Lei Complementar 101/00,
Lei de Responsabilidade Fiscal, disciplinou normas ligadas às finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se
extrair os seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
(FIGURA)
Os dados acima demonstram o resultado fiscal do exercício de 2015 da Prefeitura de Viana.
A seguir apresento a análise individualizada dos Demonstrativos Contábeis e do Resultado Fiscal do ente.
II.1.1 - Balanço Orçamentário
O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da
Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas orDiário Oficial de Contas

çamentárias previstas em confronto com as realizadas,
dentro do exercício a que se referem.
A Portaria STN nº 438/12, alterou substancialmente o
demonstrativo. As receitas, demonstradas por categoria
econômica e origem, passaram a detalhar a previsão inicial, a previsão atualizada, a receita realizada e o saldo
que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.
As despesas, demonstradas por categoria econômica e
grupo de natureza, passaram a discriminar a dotação inicial, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, as
despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação, vide tabela 2:
Tabela 2 – Balanço Orçamentário Resumido
(FIGURAS)
Um dos enfoques do Balanço Orçamentário é evidenciar as variações ocorridas entre as estimativas e as realizações, entre o planejado e o executado. Desta forma,
é nessa demonstração contábil que se pode identificar,
ainda que de forma sintética, se ocorreu à concretização
das estimativas feitas pela municipalidade nos aspectos
de receitas e despesas orçamentárias.
Verifiquei, conforme Tabela 2, que o município arrecadou 87,86% da receita corrente prevista, 11,20% da receita de capital e executou 71% da despesa fixada.
Também é essa demonstração que evidencia o resultado
orçamentário obtido, permitindo avaliar o nível de comprometimento das futuras arrecadações de receitas com
as despesas que excederam as realizações do exercício a
que se referem.
No exercício de 2015, verifica-se um resultado negativo
na execução orçamentária. Conforme evidenciado, as receitas totais arrecadadas totalizaram R$ 165.631.686,63,

enquanto que as despesas realizadas totalizaram R$
173.684.099,92 resultando em DÉFICIT na execução orçamentária no valor de R$ 8.052.413,29, suportado pelo superávit financeiro do exercício de 2014 (Processo TC
4022/2015) no valor de R$ 27.174.780,83.
O Balanço Orçamentário foi complementado pelo Anexo 1 (Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não
Processados) e Anexo 2 (Demonstrativo da Execução dos
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados), cujo objetivo é propiciar uma análise da execução
orçamentária do exercício em conjunto com a execução
dos restos a pagar não processados, processados e não
processados liquidados.
O somatório dos saldos apurados de restos a pagar evidenciados nos Anexos 1 e 2 do Balanço Orçamentário
atingiu o valor de R$ 2.981.846,48, sendo os Restos a Pagar Não Processados de R$ 23.042,86 e Restos a Pagar
Processados de R$ 2.958.803,62.
II.1.2 - Balanço Financeiro
O Balanço Financeiro, conforme o artigo 103 da Lei nº
4.320 de 1964, demonstrará as receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias, conjugados com o saldo do exercício anterior e o saldo que se transfere para
o exercício seguinte (tabela 3). Este é o instrumento utilizado para evidenciar o resultado financeiro obtido no
exercício a que se refere.
Tabela 3 – Balanço Financeiro Resumido
(FIGURA)
A demonstração sob análise revela um resultado financeiro negativo de R$ 2.726.818,20 representado pela diferença entre as receitas orçamentária e extra orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias e extra
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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orçamentárias pagas.

II.1.4 - Balanço Patrimonial

II.1.3 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Dentre os demonstrativos contábeis obrigatórios pela
Lei 4.320/64, está o Balanço Patrimonial que apresenta, de forma sintética, os bens, direitos e obrigações que
compõem o Patrimônio ao final do período a que é específico. Formalmente, o Balanço Patrimonial é apresentado em duas seções, onde a seção do Ativo aglutina os
bens e direitos e a seção do Passivo consolida as obrigações e o Patrimônio Líquido.

O artigo 104 da Lei 4.320/64 dispõe que a Demonstração das Variações Patrimoniais-DVP evidenciará as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado
patrimonial do exercício.
As alterações ocorridas no patrimônio são provenientes
das variações quantitativas e qualitativas. As variações
quantitativas decorrem das transações do setor público
que aumentam ou diminuem o Patrimônio Líquido, e as
qualitativas transcorrem daquelas que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o Patrimônio líquido.
A DVP apresenta o resultado financeiro, também visível
no Balanço Financeiro, e o resultado extra-financeiro (ou
estritamente patrimonial). E mais, a DVP demonstra valores que são derivados do orçamento, e aqueles que independem do orçamento.
A junção do resultado financeiro com o extra-financeiro
produz o resultado do exercício sob a ótica patrimonial,
que no presente exercício foi positivo (Tabela 4). Tal resultado é somado à conta de Ativo Real Líquido do Balanço Patrimonial.
Tabela 4 – Resultado Patrimonial
(FIGURA)
É importante ressaltar que o resultado do exercício no
setor público não é um indicador de desempenho, mas
um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.
Diário Oficial de Contas

Nessa apresentação, podem ser identificados os resultados da gestão pública dos administradores com reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade cujos saldos representam, de forma acumulada, as consequências das
ações administrativas dos diversos responsáveis pela Prefeitura ao longo dos anos e, em especial, quando
comparados os saldos com Balanços de exercícios distintos.
A avaliação do Patrimônio da Entidade, a partir do Balanço Patrimonial, tem como ponto fundamental demonstrar a capacidade de liquidez da entidade, e diagnosticar o resultado econômico, financeiro e patrimonial, para proporcionar segurança e tranquilidade à Administração na gestão.
Com as mudanças trazidas pela Portaria STN 438/12,
o Balanço Patrimonial passou a ser composto, além do
quadro principal, também pelos quadros: “Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes”, “Quadro das Contas de
Compensação” e passou a ter como anexo o “Quadro do
Superávit/Déficit Financeiro”, conforme demonstrado na
tabela a seguir:
Tabela 5 – Balanço Patrimonial Consolidado
(FIGURAS)

O Balanço Patrimonial Consolidado (Tabela 5) espelha
um Ativo Financeiro no valor de R$ 48.555.727,70 e um
Passivo Financeiro no valor de R$ 27.433.944,00, resultando num superávit financeiro de R$ 21.121.783,70, indicando que o Município dispõe de valores por superávit
financeiro como fonte de recursos, para abertura de créditos adicionais no exercício de 2016, segundo estabelece o artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei 4.320/64.
II.1.5 - Demonstrativo das Receitas de Operações de
Crédito e Despesas de Capital
Segundo orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais, o Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital apresenta as receitas de operações de crédito em comparação com as despesas de
capital líquidas, com a finalidade de demonstrar o cumprimento da “Regra de Ouro”, ou seja, a vedação constitucional da realização de receitas das operações de crédito excedentes ao montante das despesas de capital,
ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.
A conferência do demonstrativo evidenciou que houve
no exercício contratação de Operações de Créditos no
valor R$ 726.500,00, não ultrapassando o limite máximo
de 16% sobre a Receita Corrente Líquida, logo, verificou-se o cumprimento da “Regra de Ouro”.
II.1.6 – Do Equilíbrio das Contas Públicas
Extrai-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal
de Contas da União, Weder de Oliveira, publicadas em
sua obra “Curso de Responsabilidade Fiscal”, que a razão
fundamental que levou à concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal foi a necessidade premente e histórica
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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de instituir processos estruturais de controle do endividamento público.

Sr. Gilson Daniel Batista, Prefeito Municipal, referente
ao exercício de 2015, atendeu os pilares da LRF.

do Poder Executivo em 2015 foi de 52,74% (cinquenta e
dois vírgula setenta e quatro pontos percentuais) da RCL.

O Ministro destacou o § 10 da exposição de motivos que
acompanhou o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal,
enviado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, em 13 de abril de 1999, onde o controle do endividamento público constituía preocupação central da política econômica do governo: “o equilíbrio intertemporal
das contas públicas é entendido como bem coletivo, do
interesse geral da sociedade brasileira, por ser condição
necessária para a consolidação da estabilidade de preços
e a retomada do desenvolvimento sustentável”.

III – DAS IRREGULARIDADES

Antes de adentrarmos no mérito da defesa, vamos revisitar o comportamento da despesa com pessoal do Executivo nos exercícios financeiros de 2014 a 2016.

Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pilares normativos, denominação que se pode atribuir aos
conjuntos de disposições sobre:
· Dívida e endividamento: realização de operações de
crédito, limites e controle;
· Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamentário: metas fiscais, acompanhamento e controle da execução orçamentária;
· Despesas com pessoal: limites e formas de controle, validade dos atos dos quais resulte aumento de despesa;
· Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras específicas para as despesas da seguridade social;
· Receita pública: concessão de benefícios tributários e
transparência da administração tributária;
· Transparência, controle social e fiscalização: produção e
divulgação de informações.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Viana, sob a responsabilidade do
Diário Oficial de Contas

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Primeiramente, saliento a minha posição quanto ao afastamento das irregularidades dispostas nos itens 5.1.1,
6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8.1.1 e 9.3 do RTC 512/2016, que converge com o entendimento vertido nas peças conclusivas
- ITC 01768/2017-1 (fls. 90/122) e da manifestação Técnica 01245/2017-1 (fls. 315/343).
Entretanto, para melhor convencimento do colegiado sobre o afastamento da irregularidade 8.1.1 do RTC
512/2016 (2.7 da ITC 01768/2017) “Descumprimento
pelo Poder Executivo do limite legal de despesas com
pessoal e do limite prudencial, referente às despesas
com pessoal consolidadas” faço constar integralmente
do meu voto a análise da área técnica, a saber:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou êxito
em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 512/2016, verificou-se que o Poder Executivo de Viana extrapolou o limite com despesas
de pessoal, tendo atingido o percentual de 58,33% (cinquenta e oito vírgula trinta e três pontos percentuais) da
Receita Corrente Líquida.
Em sua defesa, o gestor alegou que o total com gasto
com pessoal do município diverge daquele apurado pelo TCEES. Segundo informa, o total de gastos de pessoal

EXERCÍCIO

2014

2015

2016

PERÍODO

RCL (R$)

TOTAL DA DES%
PESA COM
PESSOAL (R$)
1º QUADRI- 138.425.482,11 65.030.302,67 46,98%
MESTRE
2º QUADRI- 143.826.647,38 69.146.527,98 48,08%
MESTRE
3º QUADRI- 147.169.399,35 70.832.697,17 48,13%
MESTRE
1º QUADRI- 147.130.440,94 71.219.156,25 48,41%
MESTRE
2º QUADRI- 147.493.770,04 71.906.233,96 48,75%
MESTRE
3º QUADRI- 150.035.101,41 76.759.019,50 51,16%
MESTRE
1º QUADRI- 155.508.938,92 73.633.007,73 47,35%
MESTRE
2º QUADRI- 157.518.780,91 73.814.386,93 46,86%
MESTRE
3º QUADRI- 162.827.032,91 84.686.784,66 52,01%
MESTRE

Fonte: Sistema LRFWeb
Do quadro anterior depreende-se, incialmente, que existe uma divergência entre os valores informados pelo gestor e os apurados pela área técnica deste Tribunal.
A diferença entre os valores referenciados se deve ao fato de o gestor não ter considerado o efeito do aporte financeiro na receita do Instituto de Previdência. Segundo a metodologia empregada por este Tribunal, será não
computável a despesa relativa a diferença entre os pagamentos a aposentadorias/reformas e pensões, diminuídos dos aportes ocorridos no exercício. No caso de ViaSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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na, a conta é a que se segue:
DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES R$ 15.883.473,68
(-) APORTES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 R$
11.080.552,35
(=) DESPESA NÃO COMPUTÁVEL PARA EFEITOS DE LRF R$
4.802.921,33
Assim, enquanto o gestor deduziu uma despesa de R$
9.501.044,24 (nove milhões quinhentos e um mil quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) do gasto
total com pessoal, o Tribunal de Contas deduziu somente R$ 4.802.921,33 (quatro milhões oitocentos e dois mil
novecentos e vinte e um reais e trinta e três centavos),
fato este que concorreu para que o gestor “cumprisse”
com o limite imposto pela LRF.
Esclarecida a divergência entre as informações, passaremos ao mérito da questão propriamente dito.
O artigo 23 da LRF dispõe que se a despesa total com
pessoal ultrapassar o limite legal, 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.
Por seu turno, o art. 66 da LRF dispõe que os prazos estabelecidos no art. 23 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.
Conforme dados do IBGE, o PIB brasileiro teve queda de
3,8% em 2015 e de 3,6% em 2016. Assim, ficaria caracterizado baixo crescimento econômico.
Diário Oficial de Contas

Voltando aos dados de 2016 do município de Viana, em
que pese as informações do Sistema LREWeb não ter caráter oficial, depreende-se, inicialmente, que houve redução nos limites de gasto com pessoal. Ao se fazer os
ajustes nos valores informados, a exemplo da consideração do aporte efetuado para efeitos de deduções da despesa, chegar-se-ia, no último quadrimestre de 2016, em
valor um aproximado de 54,12% da RCL.
Considerando que o gestor teria quatro quadrimestres
para reconduzir a despesa ao limite de 54% e, ainda, dois
quadrimestres para reduzir em um terço o percentual
excedente, entendemos que tais metas foram atingidas.
Face ao todo exposto, entendemos que o gestor descumpriu o limite de despesas com pessoal, entretanto, os prazos e as metas previstos na legislação para recondução dos limites ao máximo permitido estão sendo cumpridos. Nesse sentido, vimos opinar pelo afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item
8.1.1 do RT 512/2016.
Quanto às irregularidades remanescentes, passo a expor
as razões que formaram meu convencimento.
III.1 - Inscrições de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente para pagamento.
(item 7.2 do RT 512/2016).
Base Legal: art. 55 da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF).
Análise da Instrução Técnica Conclusiva 1768/2017
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo não logrou
êxito em seu intento. Explica-se.

De acordo com o RT 512/2016, verificou-se que no exercício de 2015 houve a inscrição de restos a pagar não
processados sem disponibilidade financeira para cobri-los.
Em sua defesa, o gestor alegou que não havia embasamento legal para a não computação do superávit financeiro do Instituto de Previdência, e, portanto, haveria
disponibilidade suficiente para a cobertura dos restos a
pagar.
Entretanto, conforme apontado no item 2.4 desta Instrução, não há embasamento legal e técnico para a utilização do superávit financeiro do Instituto de Previdência
para cobrir déficits de outras UG’s (art. 1º, inc. III da Lei
9.717/98 e § único do art. 8º da LRF).
Conforme já relatado, o gestor só poderia empenhar
despesas se houvesse suficiente disponibilidade financeira para saldar os débitos perante os credores de direito. Tal princípio estaria em consonância com o objetivo principal da LRF, qual seja, equilíbrio entre despesas e receitas.
Observa-se que a LRF estabelece mecanismos de controle para o alcance do equilíbrio das contas públicas, sendo
um deles a inscrição em restos a pagar não processados,
ao final de cada exercício, limitada à existência de suficiente disponibilidade financeira. E no exercício em exame, o presente indicativo revela que o município de Viana não observou o art. 55 da LRF.
Cabe ainda acrescentar que na condução da execução
do orçamento, os gestores públicos devem balizar-se
no que foi estabelecido previamente nos instrumentos
de planejamento, considerado o cenário econômico como parâmetro. Nesse sentido, a LDO é o instrumento no
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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qual se dispõe sobre o equilíbrio entre receitas e despesas; os critérios e formas de limitação de empenho (contingenciamento).
Verifica-se ainda que a regra é aplicada ao final de cada
exercício, independentemente de ter havido ou não, em
exercícios futuros, o cancelamento ou o pagamento do
total de restos a pagar assumidos, a fim de não comprometer as receitas a serem arrecadas nos próximos orçamentos. Tal comprometimento pode ser observado no
Anexo 5 de 2016 do município, encaminhado via sistema
LRFWEB, em que se observa, embora sem evidências de
inscrição de restos a pagar não processados, que houve insuficiência de disponibilidade financeira para arcar
com o passivo em várias fontes de recursos:
(FIGURA)
Assim, vimos não acolher as alegações de defesa, fato
este que nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 7.2 do RT
512/2016.
Pois bem.
Assiste razão a área técnica, quanto à inscrição de restos
a pagar não processados sem disponibilidade financeira,
contrariando o art 55 da LRF.
Entretanto, o motivo dessa restrição imposta pela lei é
para que o gestor não utilize das receitas do próximo
exercício para o pagamento de despesas realizadas no
exercício anterior sem disponibilidade financeira, comprometendo dessa forma a execução orçamentária do
exercício subsequente.
Verifiquei no RREO – Demonstrativo de Restos a Pagar
por Órgão e Poder – 6º bimestre de 2016 que foram cancelados na totalidade os RAP não processados inscritos
Diário Oficial de Contas

em 2015 da Secretaria de Assistência Social no valor de
R$ 996.960,43 e que o restante, R$ 136.224,13, refere-se
a RAP não processados do Instituto de Previdência, logo,
não houve comprometimento da utilização dos recursos
financeiros do exercício de 2016.
Diante do exposto, divergindo parcialmente da área técnica, mantenho a irregularidade, entretanto, com o cancelamento em 2016 dos RAP não processados ficou evidenciado que não houve comprometimento dos recursos financeiros do exercício de 2016, deixo de considerá-la de natureza grave.
III.2 - Descumprimento do mínimo constitucional na
aplicação de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) (item 9.1.1 do RT 512/2016).
Base Legal: Art. 212, caput, da Constituição da República
Federativa do Brasil.
Da defesa oral:
Analisando o demonstrativo das receitas e despesas com
manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE, Apêndice D, item 19 do relatório técnico 00512/2016-4 (restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino),
verificamos que não foi observado o saldo financeiro para dedução dos valores inscritos em restos a pagar. O valor utilizado pelos técnicos desse Egrégio tribunal para
este item, refere-se ao total de restos a pagar, mesmo
ainda com diferença. O tribunal apontou o montante de
R$ 3.382.267,13 (três milhões, trezentos e oitenta e dois
mil, duzentos e sessenta e sete reais e treze centavos)
sendo correto na verdade o valor de R$3.392.088,69
(três milhões, trezentos e noventa e dois mil, oitenta e
oito reais e sessenta e nove centavos) conforme relató-

rio de restos a pagar processados e não processados em
anexo.
Também não foi descontado no item 20 do mesmo relatório (cancelamento, no exercício, de restos a pagar
inscritos com disponibilidade financeira de recursos
de impostos vinculados ao ensino) o montante de R$
316.913,85 (trezentos e dezesseis mil, novecentos e treze reais e oitenta e cinco centavos).
No relatório, os auditores alegaram que não encontraram a origem da disponibilidade financeira aventada,
não sendo possível esta comprovação. Porém os extratos bancários foram encaminhados junto da PCA na data
de 31/03/2016. Novamente encaminhamos para apreciação nesta oportunidade, os relatórios das disponibilidades financeiras e seus extratos.
Na análise realizada houve um equívoco quanto ao cálculo das despesas total de Ensino e a apuração dos Restos a pagar inscritos sem disponibilidade financeira, o
cálculo foi refeito com base nos dados emitidos dos relatórios do sistema de contabilidade, segue abaixo o cálculo e em anexo os relatórios que comprovam os dados.
(FIGURA)
Da Manifestação Técnica 1245/2017:
O item consiste na indicação de descumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE).
Das argumentações e documentos apresentados pelo
defendente, verifica-se que os dados registrados no Demonstrativo de Despesas Realizadas com Educação por
Fonte de Recurso - arquivo LIQEDU, encaminhado nesta prestação de contas, não contempla todas as informações bancárias necessárias à apuração do limite em
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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questão.
Assim, passou-se a comparar os cálculos apresentados
pelo defendente e os realizados inicialmente, registrados
no Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE (APÊNDICE
D, RT 512/2016, fls. 46), constatando-se o seguinte:
1. A dedução dos restos a pagar inscritos no exercício
sem disponibilidade financeira resulta da exclusão das
subfunções não computáveis e da disponibilidade financeira, do total de restos a pagar inscritos no exercício:
Descrição
Despesa Liquidada
(-) Despesa Paga
(=) Restos a Pagar Inscritos
(-) Subfunções Não Computáveis
(-) Disponibilidade Financeira
(=) RPP sem disponibilidade

Análise Inicial
Análise Defesa Oral
R$ 55.243.493,10
R$ 55.243.493,10
R$ 51.574.675,97
R$ 51.574.675,97
R$ 3.668.817,13
R$ 3.668.817,13
R$ 25.615,91
R$ 25.615,91
R$ 259.934,09
R$ 953.308,95

R$ 3.382.267,13

R$ 2.688.892,27

1. Não foram considerados os cancelamentos, no exercício, de restos a pagar processados inscritos em exercícios
anteriores com disponibilidade financeira de recursos de
impostos vinculados ao ensino, registrados no RAPCAN,
no montante de R$316.913,85;
1. As disponibilidades financeiras consideradas na análise inicial somavam R$259.934,09, referente às contas
bancárias: 23.796.279 - PMV/FUNDEB 60%, 23.796.261
- PMV/FUNDEB 40%; 23.796.105 - PMV/MDE - Banestes;
e, 06.000047-6 - PMV/MDE - Folha de Pagamento – Caixa Econômica Federal;
1. Os saldos referentes às contas bancárias: 5.664-2 –
Bando do Brasil; 06.000046-8 e 06.000048-4 – Caixa Econômica Federal; que totalizam R$693.374,86, vinculados
Diário Oficial de Contas

ao FUNDEB e ao MDE, não foram computados na inicial,
cujos extratos e conciliações bancários foram anexados à
defesa (fls. 292/311).

dedução dos restos a pagar cancelados quando seus cancelamentos causarem impactos no cumprimento dos limites à época de sua apuração, conforme segue:

Dessa forma, procedeu-se à revisão dos cálculos e verificou-se que o município, no exercício de 2015, aplicou
24,94% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme planilha de apuração, no Apêndice A desta manifestação, resumidamente
demonstrado na tabela a seguir:

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
= (46 g)

Tabela 2 – Aplicação na manutenção e desenvolvimento
ensino Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de transferências
Base de cálculo para aplicação na manutenção e
desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino
% de aplicação

Valor
18.454.065,45
70.845.170,64
89.299.236,09
22.268.494,03
24,94%

Fonte: Processo TC 3.831/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015.
Ante todo o exposto, considerando que a Constituição
da República determina a aplicação de percentual mínimo de 25% (vinte e cinco pontos percentuais) na manutenção do Ensino, sugere-se que seja mantido o indicativo de irregularidade.
Pois bem.
Verifiquei que a área técnica deduziu dos gastos em manutenção e desenvolvimento do ensino o valor de R$
316.913,85, referente a Restos a Pagar Cancelados de
Exercícios Anteriores, conforme apresentado no Manual de Demonstrativos Fiscais da STN.
Entretanto, o referido manual, 6ª edição, determina a

Nessa linha, registrar o total de restos a pagar cancelados no exercício, referentes a despesas com MDE, que
foram inscritos com disponibilidade financeira. Seu valor deverá ser o mesmo apurado no item 46, coluna “g”
desse anexo. Esse valor não deverá compor a base de
cálculo para fins de cumprimento dos limites mínimos
constitucionalmente estabelecidos, devendo, portanto,
ser deduzido. O objetivo é compensar, no exercício, os
Restos a Pagar cancelados provenientes de exercícios anteriores que se destinavam à manutenção e desenvolvimento do ensino.
CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g)
Essa coluna identifica o total de restos a pagar, inscritos
com disponibilidade financeira em 31 de dezembro dos
exercícios anteriores ao exercício de referência e que foram cancelados no exercício de referência.
Os valores dos restos a pagar cancelados permanecem
vinculados ao ensino, conforme determina o art. 8º, parágrafo único, da LRF. Porém, não poderão ser considerados para fins de cumprimento dos percentuais mínimos constitucionais, pois já compuseram o percentual de aplicação no exercício de inscrição dos mesmos.
Caso o ente possua controle sobre o cancelamento dos
Restos a Pagar que foram considerados no cumprimento do limite do seu respectivo ano de inscrição, deverá
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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informar apenas o valor cancelado que tenha causado
impacto nesse limite. Os dados necessários à comprovação da afetação ou não dos limites de exercícios anteriores deverão ser apresentados em nota de rodapé.
(grifo nosso)

Por fim, afasto a irregularidade pelo cumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino no percentual de
25,29%.

vulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio,
na forma do art. 48 da LRF.

IV – CONCLUSÃO

IV.5 - Arquivar os autos após os trâmites legais.

Para verificar se houve ou não impacto nos limites dos
exercícios anteriores, realizei a dedução anualmente de
todos os restos a pagar cancelados e ficou demonstrado que não houve impacto no limite, conforme tabela
a seguir:

Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua consideração.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

1 RELATÓRIO

RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário,
ante as razões expostas pelo relator, por:

Com o propósito de examinar de forma mais detida a
matéria em discussão, particularmente no ponto em que
o Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoum, propõe pela APROVAÇÃO COM RESSALVA das
contas anuais da Prefeitura Municipal de Viana do exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Gilson Daniel
Batista, pedi vista dos presentes autos, o que me permitiu elaborar o voto que neste instante submeto a este colegiado, precedido do breve relatório.

(FIGURA)
Observa-se que em nenhum exercício referente aos cancelamentos no total de R$ 316.913,85, houve o descumprimento do limite constitucional. Houve sim, aplicação
acima do limite, mesmo após a exclusão das despesas relativas aos Restos a Pagar Cancelados.
Diante do disposto, não poderia ter sido deduzido o valor de R$ 316.913,85 concernentes ao cancelamento de
restos a pagar na apuração do limite constitucional.
Logo, ao se excluir a referida dedução, o gestor cumpriu
o mínimo constitucional na aplicação de recursos em
manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme tabela a seguir:
Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino
Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de impostos
18.454.065,45
Receitas provenientes de transferências
70.845.170,64
Base de cálculo para aplicação na manutenção e de- 89.299.236,09
senvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento 22.268.494,03
do ensino
(+) Cancelamento de Restos a Pagar
316.913,85
Novo valor aplicado na manutenção e desenvolvi- 22.585.407,88
mento do ensino
% de aplicação
25,29%

Diário Oficial de Contas

IV.1 – Afastar a seguinte irregularidade, conforme já fundamentado neste voto:
· Descumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos em manutenção e desenvolvimento do
ensino (MDE) (item 9.1.1 do RT 512/2016).
IV.2 - Manter a seguinte irregularidade, sem o condão
de macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:
· Inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento. (item
7.2 do RT 512/2016).
IV.3 – Emitir o Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas da Prefeitura de Viana, no exercício de 2015, sob
a responsabilidade do Sr. Gilson Daniel Batista, na forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
IV.4 - Recomendar ao Poder Executivo Municipal que di-

Conselheiro Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO:

A área técnica apontou indícios de irregularidades na Instrução Técnica Inicial 01157/2016 onde apontou indícios
de irregularidades para fins de citação do responsável.
Secretaria de Controle Externo de Contas em análise da
manifestação do responsável elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 01768/2017, opinando pela emissão de
parecer prévio pela Rejeição das Contas, fundamentado,
entre outras, no descumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) (item 9.1.1 do RT 512/2016
e 2.8 da Instrução Técnica Conclusiva 01768/2017).
Em sede de defesa oral, o responsável encaminhou a esta Corte nova documentação (fls. 164/312), de cuja anáSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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lise técnica na Manifestação Técnica 1245/2017, foram
mantidas as seguintes irregularidades:

2 FUNDAMENTAÇÃO

1. Inscrições de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente para pagamento.
(item 2.5 da ITC 1768/2017 e 7.2 do RT 512/2016).

para a Aprovação com Ressalvas das Contas da Prefeitu-

2. Descumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos em manutenção e desenvolvimento
do ensino (MDE) (item 2.8 da ITC 1768/2017 e 9.1.1 do
RT 512/2016).

Esta proposição baseou-se na consideração como des-

O Ministério Público Especial de Contas acompanha o
entendimento técnico no Parecer 5046/2017, da lavra
do Procurador de Contas Luciano Vieira.
Enviados os autos para julgamento o Eminente Conselheiro Relator Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoum
proferiu o VOTO 6773/2017 no sentido de propor ao Legislativo Municipal de Viana a Aprovação com Ressalvas
das contas anuais de 2015, afastando a segunda irregularidade acima mencionada e considerando como “não
grave” a primeira.
Com relação à primeira irregularidade, “Inscrições de
restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento”, acompanho o entendimento do Relator em divergir “parcialmente da
área técnica”, mantendo a irregularidade, e que “ com
o cancelamento em 2016 dos RAP não processados ficou
evidenciado que não houve comprometimento dos recursos financeiros do exercício de 2016”, deixando de considerá-la de natureza grave, visto que, apesar de ter sido
inscrito restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento, foram esses
cancelados no exercício de 2016.
É o relatório; passa-se à fundamentação.
Diário Oficial de Contas

Nos presentes autos o Relator propõe a recomendação
ra de Viana, no exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Gilson Daniel Batista.

(=) Restos a Pagar Inscritos
(-) Subfunções Não Computáveis
(-) Disponibilidade Financeira
(=) RPP sem disponibilidade

R$ 3.668.817,13
R$ 25.615,91
R$ 259.934,09

R$ 3.668.817,13
R$ 25.615,91
R$ 953.308,95

R$ 3.382.267,13

R$ 2.688.892,27

cícios anteriores, com disponibilidade financeira de re-

2. Não foram considerados os cancelamentos, no exercício, de restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores com disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino, registrados no
RAPCAN, no montante de R$ 316.913,85; (g.n.)

cursos de impostos vinculados ao ensino, no valor de R$

[...]

316.913,85, com o qual atingiria a aplicação de 25,29%

Dessa forma, procedeu-se à revisão dos cálculos e verificou-se que o município, no exercício de 2015, aplicou
24,94% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme planilha de apuração, no Apêndice A desta manifestação, resumidamente
demonstrado na tabela a seguir:

pesa com ensino, no exercício em análise, o valor de
Restos a Pagar Cancelados em 2015, inscritos em exer-

das receitas pertinentes em gasto com manutenção e
desenvolvimento em ensino (MDE).
Divirjo do entendimento do Relator e acompanho a área
técnica desta Corte e Ministério Público de Contas, no
que se refere ao descumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino, como exponho a seguir.
Da Manifestação Técnica 1245/2017:
“[...] passou-se a comparar os cálculos apresentados pelo defendente e os realizados inicialmente, registrados
no Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE (APÊNDICE
D, RT 512/2016,fls. 46), constatando-se o seguinte:
1. A dedução dos restos a pagar inscritos no exercício
sem disponibilidade financeira resulta da exclusão das
subfunções não computáveis e da disponibilidade financeira, do total de restos a pagar inscritos no exercício:
Descrição
Despesa Liquidada
(-) Despesa Paga

Análise Inicial
Análise Defesa Oral
R$ 55.243.493,10
R$ 55.243.493,10
R$ 51.574.675,97
R$ 51.574.675,97

Tabela 2 – Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino
Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de transferências
Base de cálculo para aplicação na manutenção e
desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino
% de aplicação

Valor
18.454.065,45
70.845.170,64
89.299.236,09
22.268.494,03
24,94%

Ante todo o exposto, considerando que a Constituição
da República determina a aplicação de percentual mínimo de 25% (vinte e cinco pontos percentuais) na manutenção do Ensino, sugere-se que seja mantido o indicativo de irregularidade.”
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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MPEC (Parecer 5046/2017):

CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g)

Acompanha a área técnica e sugere formar autos apartados, nos moldes do artigo 134, III, e § 2º do Regimento Interno, para que se responsabilize, pessoalmente, o
Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no
artigo 5°, inciso IV, §§ 1° e 2° da Lei n. 10.028/00, consoante apontamento descrito no item 3.4.1 da RTC.

Essa coluna identifica o total de restos a pagar, inscritos
com disponibilidade financeira em 31 de dezembro dos
exercícios anteriores ao exercício de referência e que foram cancelados no exercício de referência. Os valores
dos restos a pagar cancelados permanecem vinculados
ao ensino, conforme determina o art. 8º, parágrafo único, da LRF. Porém, não poderão ser considerados para
fins de cumprimento dos percentuais mínimos constitucionais, pois já compuseram o percentual de aplicação
no exercício de inscrição dos mesmos.

VOTO DO RELATOR:
“...Verifiquei que a área técnica deduziu dos gastos em
manutenção e desenvolvimento do ensino o valor de R$
316.913,85, referente a Restos a Pagar Cancelados de
Exercícios Anteriores, conforme apresentado no Manual de Demonstrativos Fiscais da STN.
Entretanto, o referido manual, 6ª edição, determina a
dedução dos restos a pagar cancelados quando seus cancelamentos causarem impactos no cumprimento dos limites à época de sua apuração, conforme segue:
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
= (46 g)
Nessa linha, registrar o total de restos a pagar cancelados no exercício, referentes a despesas com MDE, que
foram inscritos com disponibilidade financeira. Seu valor deverá ser o mesmo apurado no item 46, coluna “g”
desse anexo. Esse valor não deverá compor a base de
cálculo para fins de cumprimento dos limites mínimos
constitucionalmente estabelecidos, devendo, portanto,
ser deduzido. O objetivo é compensar, no exercício, os
Restos a Pagar cancelados provenientes de exercícios anteriores que se destinavam à manutenção e desenvolvimento do ensino.
Diário Oficial de Contas

Caso o ente possua controle sobre o cancelamento dos
Restos a Pagar que foram considerados no cumprimento do limite do seu respectivo ano de inscrição, deverá
informar apenas o valor cancelado que tenha causado
impacto nesse limite. Os dados necessários à comprovação da afetação ou rodapé.(grifo nosso)
Para verificar se houve ou não impacto nos limites dos
exercícios anteriores, realizei a dedução anualmente de
todos os restos a pagar cancelados e ficou demonstrado que não houve impacto no limite, conforme tabela
a seguir:
(FIGURA)
Observa-se que em nenhum exercício referente aos cancelamentos no total de R$ 316.913,85, houve o descumprimento do limite constitucional. Houve sim, aplicação
acima do limite, mesmo após a exclusão das despesas relativas aos Restos a Pagar Cancelados.
Diante do disposto, não poderia ter sido deduzido o valor de R$ 316.913,85 concernentes ao cancelamento de
restos a pagar na apuração do limite constitucional.
Logo, ao se excluir a referida dedução, o gestor cumpriu

o mínimo constitucional na aplicação de recursos em
manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme tabela a seguir:
Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino
Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de transferências
Base de cálculo para aplicação na manutenção e
desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino
(+) Cancelamento de Restos a Pagar
Novo valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino
% de aplicação

Valor
18.454.065,45
70.845.170,64
89.299.236,09
22.268.494,03
316.913,85
22.585.407,88
25,29%

Por fim, afasto a irregularidade pelo cumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino no percentual de
25,29%. “
De plano, não há como serem considerados os Restos
a Pagar inscritos em exercícios anteriores a 2015, desde
2010 até 2014, conforme tabela acima, quando estes foram cancelados em 2015, pois:
1 – No Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, na linha
20 da tabela do Apêndice D, devem ser indicados o Restos a Pagar Cancelados, inscritos no exercício anterior,
com disponibilidade financeira de recursos de impostos
vinculados ao ensino, como dedução no cálculo do limite constitucional no exercício de 2015;
2 – Pelo regime de competência, os Restos a Pagar inscritos no exercício anterior, com disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino, como
ocorreu no caso presente, são considerados como desSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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pesas com ensino em cada um dos exercícios em que
eles foram inscritos. Neste caso, de 2010 a 2014.
A própria tabela que o Relator produziu em seu voto indica que o valor de R$316.913,85 referem-se a “RESTOS
A PAGAR CANCELADOS DA EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO
DE 2015 JÁ APLICADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES”.
Não faz sentido em considerar-se esse valor para o cálculo de despesa com ensino em 2015 se este já foi aproveitado para o cálculo do limite em exercícios anteriores;
3 – O Manual de Demonstrativos Fiscais do STN indica
que devem ser considerados como dedução para fins do
limite constitucional com ensino o total de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira em 31 de dezembro dos exercícios anteriores, e que foram cancelados no exercício em referência (art. 8º p. u. da LRF).
O Relator, em sua análise do item 36 da Norma, Revisão
6, alega que apenas devem ser deduzidos os valores de
Restos a Pagar cancelados aqueles valores que tenham
causado impacto nos limites anteriores. Esta interpretação leva ao absurdo do aproveitamento de valores de
Restos a Pagar que, mesmo que não foram considerados
nos exercícios de sua inscrição, não foram empregados
na manutenção e desenvolvimento com ensino no exercício de 2015, pois foram CANCELADOS.

fins do cálculo do limite constitucional das despesas com
manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE o valor dos Restos a Pagar Cancelados em 2015 no total de
R$316.913,85.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, pedindo vênia por divergir do que propõe o
eminente Conselheiro Relator Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoum, VOTO em consonância com a área técnica e o Ministério Público de Contas, no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas neste voto, em:
1 – EMITIR PARECER PRÉVIO pela REJEIÇÃO DAS CONTAS do senhor Gilson Daniel Batista - Prefeito Municipal
de Viana, relativas ao exercício financeiro de 2015, por
conta das seguintes irregularidades:
1.1 - Descumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos em manutenção e desenvolvimento
do ensino (MDE);
1.2 - Inscrições de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente para pagamento.

4 – Da mesma forma, a evidência trazida na análise do
relator de que nos exercícios anteriores a 2015 houve o
cumprimento do limite constitucional no ensino, não infere de forma alguma, na conclusão de que devem os
Restos a Pagar serem considerados em 2015 para tal fim,
ainda mais porque estes foram CANCELADOS, tendo ou
não sido aproveitado anteriormente.

2. DETERMINAR ao Poder Executivo Municipal para que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio,
na forma do art. 48 da LC n. 101/00.

Por essa razão entendo que devam ser deduzidos para

Conselheiro

Diário Oficial de Contas

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

1. PARECER PRÉVIO TC-010/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, por:
1.1. Afastar a seguinte irregularidade, conforme já fundamentado no voto:
· Descumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos em manutenção e desenvolvimento do
ensino (MDE) (item 9.1.1 do RT 512/2016).
1.2. Manter a seguinte irregularidade, sem o condão de
macular as contas, conforme já fundamentado no voto:
· Inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento. (item
7.2 do RT 512/2016).
1.3. Emitir o Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas da Prefeitura de Viana, no exercício de 2015, sob
a responsabilidade do Sr. Gilson Daniel Batista, na forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
1.4. Recomendar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio,
na forma do art. 48 da LRF.
1.5. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencidos o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo e o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acomSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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panharam o parecer técnico e ministerial, pela rejeição

ACÓRDÃOS

dente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator),

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

Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto

ACÓRDÃO TC- 124/2018 – PLENÁRIO

das contas.
3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presi-

Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.

Processos: 02376/2017-6, 02915/2009-5

4.2 Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em

Classificação: Recurso de Reconsideração

substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).

UG: PMVIVA - Prefeitura Municipal de Vila Valério

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSLHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 08/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Diário Oficial de Contas

Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: Edecir Felipe
Procuradores: Milena Magnol Casagrande (OAB: 28910ES), Lucas Gianordoli Pinto Cypreste (OAB: 29031-ES),Tatiane Mendes Ribeiro (OAB: 28947-ES), Barbara Dalla Bernardina Lacourt(OAB: 14469-ES), Carlos Eduardo
Amaral de Souza (OAB: 10107-ES), Marcelo Abelha Rodrigues (OAB:7029-ES), Rodrigo Lima Rangel (OAB: 17040ES), Amanda Loyola Goulart (OAB: 24474-ES), Camila
Carlete Gomes (OAB: 23460-ES), Nathalia Saib de Paula (OAB: 20844-ES), Kleber Medici da Costa Junior (OAB:
23485-ES), Thiago Felipe Vargas Simoes (OAB: 13399ES), Ludgero Ferreira Liberato Dos Santos (OAB: 21748ES), Luana Assuncao de Araujo Albuquerk (OAB: 15866ES), Marcelo Rodrigues Nogueira (OAB: 19008-ES), Matheus Dockhorn De Menezes (OAB: 14007-ES), Carolina Avelar De Oliveira (OAB: 23097-ES), Alex De Freitas
Rosetti (OAB: 10042-ES), Christina Cordeiro dos Santos
(OAB: 12142-ES), Flavio Cheim Jorge (OAB: 262B-ES), Rafael Bebber Chamon, Cheim Jorge & Abelha Rodrigues

Advogados Associados, Patrick Gomes de Souza, Arthur
Luis Loureiro, Talita Ataide da Silva,
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO
ACÓRDÃO TC 1259/2016 – CONHECER – DAR PROVIMENTO – REFORMAR ACÓRDÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Edecir Felipe, em face do Acórdão
TC 1259/2016, proferido nos autos do Processo TC
2915/2009, que manteve a irregularidade quanto à ausência de documentos que comprovassem a efetiva liquidação de despesa, bem como a distribuição de medicamentos às pessoas carentes, julgando, portanto, irregulares as contas do gestor, no tocante ao exercício de
2009, apenando com ressarcimento.
Por meio do despacho nº 36394/2017-9 este Conselheiro Relator encaminhou os autos à equipe técnica para
análise.
A Secretaria de Controle Externo de Recurso – SecexRecursos elaborou a Instrução Técnica de Recurso nº
00194/2017-1 opinando pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelo seu não provimento.
Após, o Ministério Público de Contas por meio do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou parecer
acompanhando o entendimento da equipe técnica.
Na 39ª Sessão Plenária do dia 07 de novembro de 2017
foi realizada sustentação oral pela advogada do Sr. Edecir
Felipe, argumentando que os documentos apresentados
comprovam que centenas de munícipes foram agraciados pelo programa, recebendo medicamentos que não
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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tinham condição de serem adquiridos sem o auxílio da
Prefeitura, e que os pagamentos só eram ordenados pelo Sr. Edecir mediante apresentação das notas fiscais pela empresa contratada, acompanhadas dos atestados de
fornecimento dos medicamentos emitidos pelo secretário municipal de saúde.
Informou ainda, que o pagamento da despesa se deu
com base em documento legítimo, do qual constava o
atestado de liquidação de despesa. Alegou ainda, que
esta Corte, vem decidindo pelo afastamento da condenação de prefeitos por não terem sido chamados aos autos os demais responsáveis pela liquidação de despesa.
Após, temos a Decisão 04332/2017-1 decidindo por baixar os autos em diligência para avaliar uma suposta ilegitimidade passiva do ex-prefeito.
Com isso, foi elaborada a Manifestação Técnica
1616/2017-5 e a equipe técnica opinou para que o processo prossiga a um julgamento de mérito, rechaçando
quaisquer conjecturas acerca de uma ilegitimidade passiva do Prefeito.
Ato contínuo, o Ministério Público de Contas por meio
do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou
parecer encampando o entendimento técnico.
FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que o recorrente possui interesse e legitimidade
processual, o que torna o presente recurso cabível.
Quanto ao cabimento, o presente recurso teve sua autuação retificada e com isso o Pedido de Reexame interposto foi recebido como Recurso de Reconsideração, de
acordo com o artigo 50, inciso I, alínea “d” e o art. 164 da
Lei Orgânica desta Corte de Contas.
Estando presentes os requisitos de admissibilidade, conDiário Oficial de Contas

forme o disposto no artigo 162 da Lei Orgânica, bem como os requisitos específicos do artigo 165 do mesmo diploma legal c/c art. 405 do Regimento Interno desta Corte de Contas, passarei a análise quanto ao mérito.
Segundo o artigo 71, inciso VIII da Constituição Federal
de 1988, compete ao Tribunal de Contas aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano.
Inicialmente, devo aqui ressaltar que a instrução processual está um tanto quanto precária, tendo em vista que o
único responsável por todos os indícios de irregularidade
foi o Sr. Edecir Felipe – Prefeito Municipal de Vila Valério.
Destaco, com isso, que não foi realizada a matriz de responsabilidade de forma correta.
O Prefeito Municipal foi apontado como o único responsável por todos os indícios de irregularidades cometidos
à época, e, no entanto, o correto seria a revisão do julgamento proferido por esta Corte de Contas, a fim de evitar possíveis injustiças.
O Chefe do Executivo possui muitas atribuições, porém
entendo que ele não age sozinho ao executar todos os
serviços, ele conta com a participação de terceiros e estes não vieram a figurar de forma correta no processo,
destaco aqui inclusive a participação da engenheira da
obra que em nenhum momento foi citada no processo.
Não podemos aqui exigir que a autoridade máxima de
um órgão examine todos os atos praticados pelas pessoas que lhe são subordinadas, deve-se destacar a responsabilidade direta de outros agentes públicos. Partimos do entendimento de que os atos praticados pelos

antecessores estão corretos e não eivados de vícios, porque seria desumano exigir que o Ordenador refaça todos
os atos por eles praticados. Assim sendo, é de extrema
importância a realização da matriz de responsabilidade
no referido processo.
O princípio da segregação de funções diz que não se pode permitir, por exemplo, que todas as fases ou as fases
mais críticas do processo de execução das despesas se
concentrem nas mãos de somente um servidor ou agente público.
O Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal no seu manual de conformidade contábil
nº 020315, apresenta o seguinte conceito para segregação de função:
8.1.1. a segregação de funções consiste em princípio básico de controle interno administrativo que separa, por
servidores distintos, as funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilidade.
Desta forma, podemos entender que a segregação de
funções seria um princípio básico e norteador de separação de funções em relação a servidores distintos.
De acordo com as diretrizes para as Normas do Controle Interno do Setor Público da Organização Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores – INTOSAI (2007,
p. 46) a segregação de funções apresenta a seguinte característica:
Não deve haver apenas uma pessoa ou equipe que controle todas as etapas-chave de uma transação ou evento.
As obrigações e responsabilidades devem estar sistematicamente atribuídas a certo número de indivíduos, para
assegurar a realização de revisões e avaliações efetivas.
Entendo assim que ninguém deve ter sob sua responsaSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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bilidade todas as fases inerentes a uma operação e devem ser executadas por pessoas e setores independentes entre si.
A segregação de funções se sobressai como um princípio do controle administrativo conferindo mais eficiência, racionalidade, imparcialidade, transparência e eficácia sobre os processos de execução das despesas públicas. Se não houver segregação de funções, certamente
haverá fragilidade administrativa, politicagens, ingerências indevidas, leniência nos controles, favorecimentos e
todo tipo de disfunções.
Com isso entendo que o gestor não deve ser responsabilizado sozinho por todos os atos aqui praticados. Deve-se assim, ser aplicada a matriz de responsabilização
para apurar corretamente a culpabilidade de cada responsável.
Esta Corte de Contas define a responsabilidade individual ou solidária de cada agente de acordo com o disposto no artigo 57, inciso I da Lei Orgânica, as sanções previstas serão aplicadas de forma individual, a cada agente
que tiver concorrido pelo dano.
Contribuindo com esse entendimento, importante ressaltar os artigos 383 e 384 do Regimento Interno desta
Corte de Contas que assim prescreve:
Art. 383. A sanção será aplicada, de forma individual, a
cada agente que tiver concorrido para o ato, na medida
de sua participação.
§ 1º O recolhimento da multa é da responsabilidade pessoal do infrator.
§ 2º Nenhuma sanção passará da pessoa do responsável.
Art. 384. A decisão que determinar a aplicação de multa
definirá as responsabilidades individuais.
Diário Oficial de Contas

Observa-se assim que nem sempre se pode responsabilizar uma única pessoa por todos os atos que levaram a
prática de irregularidades, devendo ser analisado o grau
de reprovabilidade da conduta do agente; a gravidade da
falta e o potencial de lesividade do ato praticado para a
Administração Pública, ou seja, a conduta deve ser individualizada, de forma que a penalidade alcance a quem
efetivamente tenha concorrido para o dano.
O Tribunal de Contas deve promover a correta apuração
dos fatos, identificar a conduta dos responsáveis e quantificar o dano quando houver.
Devemos analisar que o Estado está submetido à responsabilidade objetiva e os agentes estatais a responsabilidade subjetiva. Importante informar que o Supremo
Tribunal Federal – STF vem firmando seu entendimento
no sentido de que o Estado está submetido à responsabilidade objetiva, ao passo que aos agentes estatais a responsabilidade a eles imputada será subjetiva. Vejamos:
Não se pode olvidar que a Constituição Federal prevê a
responsabilidade objetiva apenas do Estado, impondo
ao servidor, havendo culpa ou dolo na prática do ato lesivo, a obrigação de reparar o dano causado ao erário,
sempre, porém, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

do dolo ou culpa em sentido estrito, negligência, imperícia ou imprudência, destacando a importância do quadro matriz de responsabilidade em trabalhos de auditoria e prestação de contas.
De acordo com a jurisprudência do TCU a matriz de responsabilização permite a verificação da responsabilidade pelo achado e deve ser preenchida sempre que houver achados que se constituam em irregularidades, cuja
proposta de encaminhamento seja pela audiência ou citação de responsáveis, e somente para esses achados.
Caso não haja achados ou estes não constituam em irregularidades a matriz não deve ser preenchida.
A matriz é uma ferramenta útil, colocada à disposição
do auditor para que ele possa melhor fundamentar uma
proposta de citação dos responsáveis, estabelecendo um
roteiro mínimo para a discriminação da conduta, do resultado e dos responsáveis pela ocorrência e conta com
os seguintes objetivos:
· Identificar os agentes responsáveis pela ocorrência lesiva e caracterizar a sua responsabilidade;
· Identificar a conduta (ação ou omissão) culposa ou dolosa do agente;
· Evidenciar a relação de causa e efeito entre a conduta e
o resultado ilícito observado;

Com isso, está afastada a possibilidade de imputação de
responsabilidade objetiva aos agentes estatais.

· Avaliar a reprovabilidade da conduta e a culpabilidade
do agente (atenuantes / agravantes);

O Tribunal de Contas da União já consagrou como critério de imputabilidade a responsabilidade subjetiva, exigindo-se, portanto, para a responsabilização do agente
público naquela Corte a identificação da conduta ilícita omissiva ou comissiva, de dano ao erário, do nexo de
causalidade entre este e aquela, bem como a presença

· Definir adequadamente as propostas de encaminhamento para as irregularidades constatadas.
Destaco ainda o grande lapso temporal, pois, o serviço
de distribuição de remédios para à população de baixa
renda do Município de Vila Valério, foram realizados no
exercício de 2008 e 2009, já se passaram quase 10 (dez)
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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anos, de modo que hoje seria inviável a reabertura da
instrução processual, pois os meios de provas já não seriam obtidos com tanta facilidade pelo responsável.
O item que ensejou o ressarcimento foi:
· Ausência de documentos que comprovem a efetiva liquidação de despesa bem como a distribuição dos medicamentos às pessoas carentes.
A referida irregularidade deve ser ponderada pelo grau
de reprovabilidade do agente, materialidade, risco e relevância e por fim analisar a oportunidade que envolvem.
Se de fato houve algum erro, o referido Prefeito Municipal pode ter sido induzido por seus subordinados à época que seria o Secretário Municipal de Saúde, porque o
mesmo não agiu sozinho.
Em relação ao grau de reprovabilidade da conduta do
agente destaco que não seria possível que o Chefe do
Executivo estivesse presente em todos os momentos da
execução do contrato, pois o referido cargo abrange várias demandas.
O superior hierárquico tem atribuições próprias e responde por elas. Da mesma forma, seu subordinado inferior responde pelos atos praticados ou omitidos dentro
de sua esfera de competência. Com isso o superior somente pode ser responsabilizado pelo ato do subalterno, quando ficar provado que o superior contribuiu para
a prática do ilícito.
Condenar o gestor ao ressarcimento total de despesas
incorrer-se-ia em presunção de que nenhum dos recursos aplicados pela prefeitura naquelas despesas teve finalidade pública ou de que ninguém fez uso dos medicamentos.
Diário Oficial de Contas

Ressaltando que nenhum servidor, inclusive o Secretário Municipal de Saúde, foi chamado para responder nos
autos, destacando que o Secretário teria mais condição
de controle e, portanto, também mais responsabilidade.
Importante destacar que no caso concreto a distribuição de medicamentos foi feita mediante a presença das
notas fiscais que estão acostadas aos autos, e que houve provavelmente um problema no controle da referida
distribuição e sua comprovação, já que a documentação
apresentada não demonstra um perfeito controle.
O Prefeito não pode ser responsabilizado, mas também
não pode ter sua responsabilidade afastada.
Nas questões “macro”, isto é, nas grandes questões, seja
pelo volume, seja por algo que cabe a ele decidir em um
processo, podendo ser imposta a ele a conduta de normatizar e regulamentar os atos administrativos a serem
praticados ou direitos a serem reconhecidos, caberia a
ele a imputação de responsabilidade.
Já nas questões “micro”, que ele não tem como controlar diretamente, não cabe à responsabilização automática do Prefeito, salvo se houver alguma prova da prática do ato omissiva ou comissiva atribuída diretamente a
ele, quem detinha competência para exercê-la.
Temos também a situação em que o mandatário não tem
(e não seria necessário exigir dele) habilitação para decidir questões eminentemente técnicas que não são acessíveis ao padrão de “homem médio”.
No presente caso, estamos diante de uma questão “micro” já que o Prefeito não teria como controlar toda a
distribuição de remédios, já que existem servidores dotados de competência para a prática de tal encargo. Merece destaque, ainda, a existência das notas fiscais que

comprovam terem sido os medicamentos distribuídos.
Logo, embora se perceba um descontrole administrativo no manuseio e distribuição dos medicamentos as notas fiscais que constam dos autos e estão assinadas pelo
recebedor dos medicamentos, nos conduzem a presunção não da manutenção, mas que de fato, eles foram entregues.
Em relação à ótica da oportunidade, podemos entender ainda, que neste momento processual, não seria viável a reabertura da instrução processual para uma averiguação mais detalhada, em virtude do tempo transcorrido considerando que a entrega dos medicamentos foram realizadas nos anos de 2008 e 2009, o que dificultaria em muito o exercício da ampla defesa ante o lapso de
tempo transcorrido, podendo culminar no cerceamento
desse direito.
Com o reinício de uma instrução processual nesta fase
do processo, após todo este lapso temporal, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
estariam prejudicados, pois o interessado já não teria como apresentar ou produzir novos elementos de prova.
Com isso, considerando os precedentes já existentes
nesta Corte de Contas no Processo TC nº 4878/2003
(Acórdão 1796/2015), Processo TC 7933/2007 (Acórdão
833/2016), no qual foram afastadas as responsabilidades
dos gestores ante a ausência de matriz de responsabilidade, deixo de reabrir a instrução processual nas hipóteses de ressarcimento, contida no Acórdão TC 1259/2016,
afastando a responsabilização e o ressarcimento.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:

quidação de despesa, bem como a distribuição de medicamentos às pessoas carentes, julgando, portanto, irregulares as contas do gestor, no tocante ao exercício de
2009, apenando com ressarcimento.

1. Conhecer o presente Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Edecir Felipe, tendo em vista a presença dos pressupostos recursais, com fulcro nos artigo 395,
396 e 405 todos do Regimento Interno desta Corte.

A Constituição Estadual, ao dispor sobre a fiscalização
contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos Municípios, obrigou aquele que
utilize, arrecade, gerencie ou administre dinheiros, bens
e valores públicos a prestar contas, cabendo ao controle
externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, e com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, julgar essas contas, e daqueles que derem causa
a perda extravio ou outra irregularidade de que resulte
prejuízo ao erário público.

2. Dar provimento ao presente recurso, com a consequente reformulação do Acórdão TC 1259/2016, no sentido de:
1. Desconverter os autos em Tomada de Contas Especial.
2. Acolher as razões de justificativas apresentada pelo Sr.
Edecir Felipe.
3. Afastar a responsabilidade do Prefeito Municipal Sr.
Edecir Felipe e o ressarcimento a ele imputado.
4. Extinguir o processo sem resolução de mérito tendo
em vista a ausência de matriz de responsabilidade.
3. Dar ciência aos interessados;
4. Arquivar os autos, sem a reabertura da instrução processual, com fundamento no art. 330, V do Regimento
Interno desta Corte de Contas.

Compreenda-se que essa espécie de atividade de Controle Externo não se confunde com aquela desempenhada pelo Ministério Público e com os julgados do Poder
Judiciário. Suas ações [do Tribunal de Contas] decorrem
de técnicas específicas de fiscalização, as quais aplicadas
nessa auditoria, são marcos legais para tomada de decisões em feitos dessa espécie.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Assim acolho os fundamentos e conclusões expendidas
na Manifestação Técnica 1616/2017 na forma a seguir
transcrita:

Relator

MÉRITO

VOTO VOGAL DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:

Faz-se necessário destacar que na exordial do recorrente não houve alegação ao menos em sede de preliminar
de sua ilegitimidade ad causam, apenas em suas razões
meritórias aduziu:

Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Edecir Felipe, em face do Acórdão
TC 1259/2016, proferido nos autos do Processo TC
2915/2009, que manteve a irregularidade quanto à ausência de documentos que comprovassem a efetiva liDiário Oficial de Contas

Ainda que assim não fosse, é importante que se diga que
a pessoa do Prefeito Municipal não poderia ser responsabilizada; já que afinal, a liquidação se deu na forma da

lei, mediante atestado de fornecimento dos médicos pelo servidor competente.
Ou seja, ainda que a fiscalização levada a efeito pelo responsável houvesse sido deficiente, tal circunstância em
nenhuma medida teria o condão de inquinar a conduta
do então prefeito, que autorizou os porque ao menos, ao
que tudo indicava, os mesmos estavam revestidos de total regularidade.
Em análise das assertivas recursais essa Secretaria assim
se posicionou:
Por fim, quanto à alegação do recorrente de, na condição de Prefeito de Vila Valério, apenas ordenava o pagamento das despesas, cumpre salientar que o Prefeito
é gestor municipal, sendo responsável pela prática dos
atos de gestão.
Nesse contexto, não se trata aqui de responsabilização
objetiva do Prefeito, mas sim da responsabilização pelos
atos praticados pelo gestor público que, neste caso, coincide com a figura do Prefeito ante a inexistência de desconcentração ou de ato de delegação.
A responsabilidade do recorrente decorre do fato de ele
não ter fiscalizado o contrato (permitindo que o mesmo fosse cumprido de forma diversa daquela prevista em desrespeito à Cláusula 4.2), e, nesse contexto, deixado de liquidar a despesa, demonstrando que os medicamentos chegaram às mãos dos munícipes de baixa
renda.
Sendo assim, verifica-se que o recorrente não agiu com
a diligência esperada, razão pela qual deve ser responsabilizado pela devolução ao erário da quantia equivalente
a 177.532,48 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar nº 621/2012,
Segunda-feira, 14 de maio de 2018

24

ATOS DO PLENÁRIO

nos termos do Acórdão recorrido.

vas que reconhecem a carência das condições da ação.

Em reforço desses argumentos, tem-se que o vulto dos
valores estipendiados não permitem que se alegue qualquer medida excludente de participação do recorrente
no procedimento de realização das despesas em comento, muito menos em um juízo de prelibação, próprio daquele feito para verificar se estão presentes as condições
da ação.

Releva mencionar que a defesa direta promovida pelo recorrente é indiciária de quão próximo do fato o mesmo
se encontra.

Os quantitativos eram consideravelmente volumosos para não ensejarem por quem tem o dever poder de promover os pagamentos a adoção de mecanismos seguros
que deixassem extreme de dúvidas para quaisquer cidadãos e para este Tribunal a inquestionabilidade do emprego do dinheiro público.
Ora, se quem tem o dever de pagar não se cerca do dever de diligência necessário no desempenho de seu mister, de quem seria lícito se esperar que o fizesse?

Assim sendo, reforçando a ideia de que em sede de condições da ação, o juízo de admissibilidade não possui a
mesma profundidade exigida para a análise meritória,
tem-se que um possível efeito translativo que a cautela
do julgador procurou tutelar, não se encontra na relação
jurídica processual sob análise.
Ao contrário, o vulto e a repetição das operações autorizando os pagamentos exigiam do recorrente pleno conhecimento e adoção das formalidades (não desnecesárias ou supérfluas) imprescindíveis a propiciar aos órgãos de controle a fiscalização escorreita dos valores pagos em conformidade com o avençado.
O recorrente deve suportar o ônus do processo.

O reconhecimento da inexistência de uma das condições
da ação se dá em juízo perfunctório, mas ainda nesse espectro deve se revestir de mais certeza do que o mesmo
juízo que positivamente admite o réu no processo.

Guarda estreita pertinência com os atos reputados ilícitos até o momento apurados e nem mesmo na sustentação oral, o subscritor desta instrução vislumbrou a arguição de ilegitimidade ad causam.

Explica-se: uma vez admitido o réu que indevidamente,
em um juízo de cognição perfunctório foi chamado aos
autos, sucedendo-se citação e atos subsequentes, a decisão de mérito corrigirá o aparente equívoco, que seria
justificável com um julgamento pela improcedência da
ação.

CONCLUSÃO

A decisão que reconhece a ilegitimidade ad causam não
propicia outra opção, reconhecendo a ausência de pertinência subjetiva da parte na relação jurídca, e extinguindo o processo sem resolução de seu mérito. Daí a necessidade de maior certeza jurídica nas decisões terminatiDiário Oficial de Contas

Assim sendo, quanto ao mérito da sustentação oral, entende-se que há pertinência subjetiva entre os atos e fatos imputados ao recorrente e o resultado antijurídico
apontado na instrução, bem como no julgamento proferido no juízo ad quem, devendo, destarte, prosseguir o
processo rumo a um provimento de mérito e rechaçando-se quaisquer conjecturas acerca de uma suposta ilegitimidade passiva do mesmo.
Desse modo, acolho as análises realizadas pela Área
Técnica, consubstanciada na Manifestação Técnica

1616/2017, as quais foram recepcionados pelo Ministério Público de Contas, adotando-as como fundamento e
razão de decidir, e VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas neste voto, em:
1. CONHECER DO RECURSO na forma do art. 80, inciso I,
da Lei Complementar n° 32/1993;
2. DAR-LHE PROVIMENTO, reformulando o Acórdão TC
1259/2016, para ACOLHER AS ALEGAÇÕES DE DEFESA e
JULGAR REGULARES os atos praticados.
3. Transitado em julgado, arquivem-se.
4. À Secretaria Geral das Sessões para as comunicações.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO TC- 124/2018 – PLENÁRIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Conhecer o presente Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Edecir Felipe, tendo em vista a presença
dos pressupostos recursais, com fulcro nos artigos 395,
396 e 405 todos do Regimento Interno desta Corte.
1.2. Dar provimento ao presente recurso, com a consequente reformulação do Acórdão TC 1259/2016, no sentido de:
1.2.1. Desconverter os autos em Tomada de Contas EsSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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pecial.
1.2.2. Acolher as razões de justificativas apresentada pelo Sr. Edecir Felipe.
1.2.3. Afastar a responsabilidade do Prefeito Municipal
Sr. Edecir Felipe e o ressarcimento a ele imputado.
1.2.4. Extinguir o processo sem resolução de mérito tendo em vista a ausência de matriz de responsabilidade.
1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Arquivar os autos, sem a reabertura da instrução
processual, com fundamento no art. 330, V do Regimento Interno desta Corte de Contas.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner. Parcialmente vencido o
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que
votou pelo provimento ao recurso e julgamento pela regularidade das contas acompanhando integralmente os
fundamentos do parecer técnico.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 08/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 127/2018 – PLENÁRIO

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

Processo: 1832/2012

4. Especificação do quórum:

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Serra

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

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (em substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
Diário Oficial de Contas

Apensos: 01078/2012-4

Exercício: 2011
Responsável: Alceir Nunes de Almeida, Américo Soares
Mignone, Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa - INDETEP, Jane Ribeiro Lopes, Jose Marcos Tongo da Conceição, Maria Auxiliadora Massariol, Pedro Reco Sobrinho, Raul Cezar Nunes, Sileia Almeida Senne da Rosa, Valquilis Jose Carlini
Advogados: Felipe Osório dos Santos (OAB/ES 6.381),
Pablo de Andrade Rodrigues (OAB/ES 10.300) e Silvia

Cristina Veloso (OAB/ES 19.793)
EMENTA: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GESTOR - EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO ÀS IRREGULARIDADES INDICADAS POR RECONHECER A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO
PROCESSO - JULGAR CONTAS IRREGULARES PARA ALGUNS GESTORES E AFASTAR O RESSARCIMENTO E APLICAÇÃO DE MULTA PARA OUTROS – DETERMINAÇÕES ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
– PCA e do Relatório de Auditoria Ordinária, referentes à
Câmara Municipal de Serra, exercício de 2011, sob a responsabilidade do senhor Raul Cezar Nunes – Presidente
da Câmara Municipal de Serra.
1. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
A Prestação de Contas em análise foi encaminhada tempestivamente, na data de 26 de março de 2012, estando, portanto, dentro do prazo regimental, consoante art.
105 da Resolução TC nº 182/02, vigente à época.
Encaminhados os autos à 6ª Secretaria de Controle Externo, foi elaborada a Instrução Contábil Conclusiva ICC
293/2013 (fls. 643/648) onde analisa a prestação de contas e conclui pela manutenção dos seguintes itens:
1.1.1.2 – Ausência de balancete de verificação acumulado, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo todas as contas contábeis dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior, o total a débito
e a crédito e o saldo final.
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Base Legal: Art. 105, inciso VI, da ResoluçãoTCEES nº
182/2002, alterada pela Resolução TCEES nº 217/2007.
Ficou constatado às fls. 75 a 81 que o balancete analítico não atende as determinações da legislação mencionada acima, devido ao fato do balancete apresentado não
constar saldo credor e devedor do exercício anterior um
para cada coluna, assim como para o saldo para o exercício seguinte.
Vale ressaltar que os valores dos saldos anteriores, os do
período e os valores dos saldos para o exercício seguinte
devem ser totalizados, abrangendo todos os sistemas de
contas (sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e
de compensação).
Em resposta as fls. 326/328, o gestor contesta que as
informações trazidas no balancete apresentado na PCA
atende a legislação, para tanto traz a norma técnica do
CFC 2.7 e Circular do BACEN 61, onde estabelecem que o
balancete devem discriminar os créditos e débitos.
Anexa as fls. 343/363 peça contábeis do Estado do Rio
Grande do Sul e do Estado de Santa Catarina, que não
tem, em nada a ver com os autos deste processado.
Às fls. 364/381 trazem os balancetes analíticos e de verificação, entretanto sem assinaturas para a sua validação.
Assim, tendo em vista que os demonstrativos anexados
não contém a assinatura dos responsáveis e nem de profissional da contabilidade, estes não inexistentes.
Quantos as demonstrativos anexados ao tempo da protocolização da PCA, os mesmo estão sendo contestados
no item 1.1.2.1, por não conterem assinatura do profissional da contabilidade, desta formaMANTEM-SE A IRREGULARIDADE no item.
Diário Oficial de Contas

1.1.2.1 – Os documentos e as demonstrações referentes às tomadas e prestações de contas deverão ser assinados pelo gestor responsável e por profissional legalmente habilitado, constando o número do seu registro
no respectivo órgão de classe.
Base Legal: Art. 102 da Resolução TCEES n° 182/2002.
Averiguando a documentação apresentada, constata-se
que a mesma está devidamente assinada pelo Gestor Sr.
Raul Cezar Nunes, no entanto, não se encontra assinada
pelo profissional da contabilidade.
As fls. 328/329 o gestor confessa que não tem em seus
quadros profissional da contabilidade:
“Considerando que a Câmara não possui em seus quadros servidor com formação e registro legalmente habilitado a proceder a assinatura de peças contábeis e, considerando que, após reunião com membros dessa Corte de
Contas, para esclarecimento de itens da citação em tela,
promovida por iniciativa da Câmara Municipal da Serra,.....acompanhados de representantes da assessoria
externa deste Órgão com os técnicos senhores JADERVAL
e FABIANO da 6ª CT, ficou estabelecido que em atendimento às normas desse Tribunal, o prestador de serviço é
o ente habilitado para a assinatura das peças contábeis.”
Complementa:
“Apesar de não executar atividades rotineiras no setor,
foi solicitado ao responsável técnico pela empresa que
assessora o setor que assinasse os documentos regularizando a situação pendente.”
Anexa as fls. 383 a certidão do CRC do profissional da
contabilidade representante da empresa de assessoria
da Câmara Municipal da Serra, Sr. WESLEY BASTOS DE
SOUZA, CRC-ES 012789/0-8.

Já as fls. 394/423 e 464/474 encaminham os mesmos
demonstrativos contábeis apresentados e questionados
por este item por não conter a assinatura do profissional
da contabilidade, todavia nesta oportunidade o profissional da contabilidade a coloca como se os tivesse elaborado, o que não ocorreu, haja vista as justificativas retro apresentadas.
Assim, as condutas do profissional da contabilidade e do
gestor são reprováveis, pois burlam a legislação no modo que:
Ao afirmar que não há profissional da contabilidade nos
quadros de servidores na Câmara Municipal da Serra,
então a escrituração contábil da Câmara da Serra está toda irregular, uma vez que a escrituração contábil é
prerrogativa exclusiva de profissional da contabilidade,
seja ele contador ou técnico em contabilidade, regularmente escrito no CRC-ES. Desta forma há exercício irregular da profissão sendo desempenhado.
RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE CFC Nº 1.167 DE 27.03.2009
Art. 1º Somente poderá exercer a profissão contábil, em
qualquer modalidade de serviço ou atividade, segundo
normas vigentes, o Contabilista registrado em CRC.
Parágrafo único. Integram a profissão contábil os profissionais habilitados como Contadores e Técnicos em Contabilidade de acordo com a legislação em vigor.
Não poderia o responsável pela empresa de prestação
de serviço de assessoria assinar os demonstrativos, por
duas razões: a) porque não se pode ter assessoria para a
substituição de pessoal em função afim da instituição, na
vedação do art. 37 da CF/88, e b) como abalizou o gestor o profissional da contabilidade não participou efetiSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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vamente da escrituração contábil ou tinha sobre a sua
supervisão pessoal legalmente habilitado, assim, não se
pode assinar peças as quais não promoveu a sua escrituração, em contradição à legislação do CFC.
Assim, as condutas do gestor e do profissional da contabilidade se enquadram nos tipos do art. 299, 328 do CP,
art. 47 do Decreto Lei nº 3.688/41 – contravenção penal
e Código de Ética do CFC - RESOLUÇÃO CFC Nº 803/96,
abaixo:
“Art. 3º No desempenho de suas funções, é vedado ao
Profissional da Contabilidade:
.....
IV – assinar documentos ou peças contábeis elaborados
por outrem, alheio à sua orientação, supervisão e fiscalização;”
A título de registro, esta Corte tem em andamento o processo TC 1078/2012 – Auditoria na Câmara Municipal da
Serra, as fls. 61/69 (anexo) onde a equipe de auditoria
desta Corte aponta irregularidade contratual exatamente com a empresa que assina os demonstrativos contábeis deste processado.
Por sua vez, no Processo TC 4324/2013, esta Corte de
Contas analisa a contratação de empresa para assessoramento em substituição a pessoal de carreira no Município de Sooretama.
Sugerimos, pelo exposto que se envie comunicação ao
CRC-ES e aos demais Órgãos competentes para promoverem a investigação das condutas do gestor e do profissional de contabilidade. Mantem-se a irregularidade.
2. Do Relatório de Auditoria – processo TC 1078/2012
Trata do Relatório de Auditoria Ordinária RAO 42/2012,
Diário Oficial de Contas

constante às fls. 5/101 do processo em apenso - TC
1078/2012, onde foi verificada a presença de indícios
de irregularidades, ensejando a citação dos responsáveis relacionados através da Instrução Técnica Inicial ITI 933/2012 (fls. 2112/2159), culminando na Decisão Monocrática Preliminar DECM TC 372/2014, de fls.
2439/2441, através da qual os responsáveis indicados no
cabeçalho foram citados, para que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, apresentassem justificativas e/ou
defesas em face das pretensas irregularidades a cada um
imputadas, elencadas na Instrução Técnica Inicial supramencionada.
Após a regular CITAÇÃO dos responsáveis, todos apresentaram defesa, a exceção da empresa INDETEP, sobre
qual, diante de sua omissão, o Plenáriodecretou sua revelia às fls. 3188, por meio da Decisão TC 2814/2015.
Da análise dos indicativos de irregularidades o Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas –NEC elaborou a
ITC 3378/2015, apresentando a seguinte proposta:
3 CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

mento, abrangendo todas as contas contábeis dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior, o total a débito
e a crédito e o saldo final.
Base Legal: Art. 105, inciso VI, da ResoluçãoTCEES nº
182/2002, alterada pela Resolução TCEES nº 217/2007.
3.1.1.12 Os documentos e as demonstrações referentes às tomadas e prestações de contas deverão ser assinados pelo gestor responsável e por profissional legalmente habilitado, constando o número do seu registro
no respectivo órgão de classe.
Base Legal: Art. 102 da Resolução TCEES n° 182/2002.
3.1.2 Com relação ao Proc. TC 1078/2012, apenso, que
trata do Relatório de Auditoria Ordinária RAO 42/2012,
constante às fls. 5/101, levando em conta as análises
aqui procedidas e as motivações adotadas, conclui-se
pela manutenção das seguintes irregularidades:
3.1.2.1. Ausência de finalidade pública em despesas
com diárias, passagens aéreas e inscrição em eventos

3.1Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativos às contas, à frente à Câmara Legislativa de
Serra - CMS, no exercício 2011, de responsabilidade do
senhor Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal, chega-se às seguintes conclusões:

Base legal: Princípios da Finalidade, do Interesse Público e da Razoabilidade, proclamados no Art. 32, caput,
da Constituição do Estado do Espírito Santo (CE), de 5 de
outubro de 1989; Princípio da Moralidade, inserido no
Art. 37, caput, da CF/88.

3.1.1 Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros, concluiu a 6ª SCE, através da Instrução Contábil Conclusiva ICC 293/2013 (fls. 643/648), pela sua Irregularidade, em razão da permanência das seguintes irregularidades:

Responsáveis: Raul Cezar Nunes, Siléia de Almeida Senne da Rosa, Alceir Nunes de Almeida e José Marcos Tongo da Conceição

3.1.1.1. Ausência de balancete de verificação acumulado, detalhado até o nível de conta contábil de lança-

Ressarcimento: Raul Cézar Nunes: R$ 203.202,33, correspondente a 96.225,83 VRTE, solidário a todos os demais responsáveis.
Siléia de Almeida Senne da Rosa: R$ 166.748,86, equivaSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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lente a 78.964,2752, solidário ao Sr. Raul Cézar Nunes e
ao Sr. José Marcos Tongo da Conceição.
Alceir Nunes de Almeida: R$ 9.754,21, equivalente a
4.619,1267 VRTE, solidário ao Sr. Raul Cézar Nunes.
José Marcos Tongo da Conceição: R$ 20.390,72, equivalente a 9.656,0685 VRTE, solidário ao Sr. Raul Cézar Nunes e a Sra. Siléia de Almeida Senne da Rosa.
3.1.2.2. Ausência de controle e finalidade pública nos
abastecimentos de veículos
Base legal: Princípios da Impessoalidade, da Moralidade
e Eficiência contidos no Artigo 37, “caput”, da CF/1988;
princípios da Finalidade e do Interesse Público, da Motivação Suficiente e da Razoabilidade proclamados, respectivamente, nos artigos 32 e 45, § 2.º, da CE/89.
Responsável: Raul Cezar Nunes
Ressarcimento:R$129.040,06, equivalentes a 61.107,19
VRTE VRTE.
3.1.2.3. Prorrogação irregular de contrato de fornecimento de combustível, de locação de veículos e de terceirização de mão de obra, com consequente ausência
de licitação (itens II.3, II.7 e II.11 da ITI)

Ressarcimento: Raul Cezar Nunes: R$ 1.654.507,47,
equivalente a 783.495,5107 VRTE, solidariamente conforme abaixo discriminado.
Siléia Almeida Senne da Rosa: R$ 176.602,63, equivalente a 83.630,5488 VRTE, solidário ao Sr. Raul Cezar Nunes.
Pedro Reco Sobrinho: R$ 1.477.904,84, equivalente a
699.864,9618 VRTE, solidariamente ao Sr. Raul Cezar Nunes.
3.1.2.5. Negligência na fiscalização do contrato
Base legal: Artigos 66, 67, Parágrafo 1.º, 69 e 73, alínea a
do Inciso I, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Jane Ribeiro Lopes
3.1.2.6. Composição irregular da equipe de apoio ao
pregão
Base legal: Parágrafo Primeiro do Inciso IV do Artigo 3.º
da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
Responsável: Raul Cezar Nunes
3.1.2.7. Nepotismo

Base Legal: Artigos 2.º, 3.º e 57, I e II, da Lei 8.666/ 93;
Artigo 37, XXI, da CF/88.

Base Legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade
e da Moralidade, elencados no Art. 37, caput, da CF/88;
Súmula Vinculante n.º 13 do Supremo Tribunal Federal
(STF).

Responsável: Raul Cezar Nunes

Responsáveis: Raul Cezar Nunes

3.1.2.4. Terceirização de serviços rotineiros (itens II.4 e
II.6 da ITI)

3.1.2.8. Ausência de motivação e interesse público na
locação de veículos

Base legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade
e da Provisão de Cargo Público por meio de concurso,
com previsão no Artigo 37, caput e Inciso II, da CF/88.

Base legal: Princípios da Impessoalidade e da Moralidade contidos no Artigo 37, caput, da CF/88; princípios da
Finalidade e do Interesse Público, da Motivação Suficiente e da Razoabilidade proclamados, respectivamente,
nos artigos 32 e 45, § 2.º, da CE/89.

Responsáveis: Raul Cezar Nunes, Siléia Almeida Senne
da Rosa e Pedro Reco Sobrinho.
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Responsáveis: Raul Cezar Nunes
3.1.2.9. Ausência de interesse público na contratação
de empresa para gerenciamento de programa de estágio
Base legal: Artigo 3.º da Lei 8.666/93 c/c arts. 37, caput,
da CF/88 e 32 e 45 da CE/89.
Responsáveis: Raul Cezar Nunes e Maria Auxiliadora
Massariol.
Ressarcimento:R$ 27.154,29, equivalentes a 12.858,97
VRTE
3.2 Deste modo, e diante do preceituado no art. 319, §
1º, incisos I ao IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por:
3.2.1 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Raul Cezar Nunes. – ex-Presidente da Câmara Legislativa Municipal de Serra –, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens, 2.1.3,
2.1.6, 2.1.7 e 2.1.8 sugerindo a aplicação de multa,
com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93 e em razão do cometimento de infração que
causou dano injustificado ao erário disposta nos itens
2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.9 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a 2.013.904,15 (dois milhões, treze mil, novecentos e quatro reais e quinze centavos), equivalente a
953.688,5684 VRTE ao erário municipal, parte em solidariedade, conforme explicitado no item 3.1.2 desta ITC,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda, pela
aplicação de multa proporcional ao dano, conforme art.
95 da LC 32/93;
3.2.2. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irreguSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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lares as contas do senhor Pedro Reco Sobrinho – Assessor Legislativo/Presidente da CPL da Câmara Legislativa
Municipal de Serra –, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposta
no item 2.1.4 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento do valor R$ 1.477.904,84 (um
milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e
quatro reais e oitenta e quatro centavos), equivalente a
699.864,9618 VRTE ao erário municipal, solidariamente
ao Sr. Raul Cezar Nunes com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
opinando ainda, pela aplicação de multa proporcional
ao dano, conforme art. 95 da LC 32/93;
3.2.3. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Jane Ribeiro Lopes – Fiscal de
Contrato da Câmara Legislativa Municipal de Serra –, pela prática de ato ilegal presentificado no item 2.1.5, sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo 96,
IIda Lei Complementar Estadual 32/93;
3.2.4. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da senhora Siléia Almeida Senne da Rosa – Coordenadora Administrativa da Câmara Legislativa
Municipal de Serra –, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposta nos itens 2.1.1 e 2.1.4 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-a ao ressarcimento no valor de R$
343.351,49 (trezentos e quarenta e três mil, trezentos
e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos),
equivalente a 162.594,8240VRTE ao erário municipal,
em solidariedade, conforme explicitado no item 3.1.2
desta ITC, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”,
“d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda, pela aplicação de multa proporcional ao dano, conDiário Oficial de Contas

forme art. 95 da LC 32/93;
3.2.5 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da senhora Maria Auxiliadora Massariol
–Ass. Nível Superior/Membro da CPL –, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado
ao erário disposta no item 2.1.4 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento do valor R$ 27.154,29 (vinte e sete mil, cento e cinquenta e
quatro reais e vinte e nove centavos), equivalentes a
12.858,97 VRTE ao erário municipal, solidariamente ao
Sr. Raul Cezar Nunes com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
opinando ainda, pela aplicação de multa proporcional
ao dano, conforme art. 95 da LC 32/93;
3.2.6 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Alceir Nunes de Almeida
– Vereador, em razão do cometimento de infração que
causou dano injustificado ao erário disposta no item
2.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento do valor R$ 9.754,21 (nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), equivalente a 4.619,1267 VRTE, ao erário municipal, solidariamente ao Sr. Raul Cezar Nunes com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei
Complementar 621/2012, opinando ainda, pela aplicação de multa proporcional ao dano, conforme art. 95 da
LC 32/93;
3.2.7 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor José Marcos Tongo da Conceição – Vereador, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposta
no item 2.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento do valor R$ 20.390,72 (vin-

te mil, trezentos e noventa reais e setenta e dois centavos), equivalente a 9.656,0685 VRTE,ao erário municipal, solidariamente ao Sr. Raul Cezar Nunes e a Sra.
Siléia de Almeida Senne da Rosa com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda, pela aplicação de multa proporcional ao dano, conforme art. 95 da LC 32/93;
3.2.8. Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas do senhor Américo Soares Mignone – Procurador Geral da Câmara Legislativa Municipal de Serra;
3.2.9. Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas do senhor Valquilis José Carlini – Agente
de Gab. de Rep. Parlamentar Nível I / Pregoeiro Oficial;
3.2.10. Afastar a responsabilidade da empresa Instituto
Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa - INDETEP, chamada aos autos na condição de parte
interessada, pela fundamentação constante da presente instrução;
Adiante, o Órgão Ministerial, por intermédio do parecer
– PPJC 5114/20917, da lavra do procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu quase na totalidade os termos da peça conclusiva, divergindo somente no que diz
respeito à manutenção das responsabilidades dos Srs.
Valquilis JoséCarlini (Agente de Gab. de Rep. Parlamentar Nível I / Pregoeiro Oficial) e Américo Soares Mignone (Procurador Geral da Câmara Legislativa Municipal de
Serra), bem com da empresa contratada, Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa - INDETEP, mantendo para ambos a condenação ao ressarcimento e aplicação de multa.
Em sequência, o Sr. Américo Soares Mignone (Procurador Geral da Câmara Legislativa Municipal de Serra),
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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apresentou sustentação oral na 43ª SESSÃO PLENÁRIA,
realizada no dia 05/12/2017, cujas notas taquigráficas
00002/2017-5, que se encontram encartadas nestes autos (fls. 3381/3384).

ra Municipal da Serra, na função de Ordenador de Despesas, respeitados os limites da Resolução TC 297/2016
e os termos da Instrução Normativa TC 34/2015, senão
vejamos:

É o relatório, em sua importância. Passo a análise.

II.2 – Do Relatório de Auditoria - TC 1078/2012

II. FUNDAMENTAÇÃO:

II.2.1 – Da Preliminar de ilegitimidade passiva:

II.1 – Da Prestação de Contas Anual – TC 1832/2012

No que se refere aos indícios de irregularidades descritos
na Instrução Técnica Inicial ITI 933/2012, assinalo primeiramente que a responsabilização de quase todos os itens
foi indicada somente ao Presidente da Câmara, nas funções de Ordenador de Despesas, o que se aproxima com
a responsabilização objetiva, hodiernamente rechaçada
por este Tribunal em nossos julgados.

Inicialmente assinalo minha convergência de entendimento no que concerne à manutenção das irregularidades técnico-contábil dispostas na ICC 293/2013 (fls.
643/648), e nesse sentido, ratifico a manutenção das
irregularidades, abaixo reproduzidas na forma da ITC
3378/2015,:
3.1.1.1. Ausência de balancete de verificação acumulado, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo todas as contas contábeis dos sistemas
orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior, o total a débito e a crédito e o saldo final.
Base Legal: Art. 105, inciso VI, da ResoluçãoTCEES nº
182/2002, alterada pela Resolução TCEES nº 217/2007.
3.1.1.12 Os documentos e as demonstrações referentes às tomadas e prestações de contas deverão ser assinados pelo gestor responsável e por profissional legalmente habilitado, constando o número do seu registro
no respectivo órgão de classe.
Base Legal: Art. 102 da Resolução TCEES n° 182/2002.
Todavia, no meu sentir, as irregularidades dispostas acima, por si só, não teriam o condão de macular as presentes contas, contudo, necessária a análise de toda a
gestão do Sr. Raul Cezar Nunes – Presidente da CâmaDiário Oficial de Contas

Assim, inobstante não ter sido arguida pela defesa, a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e, portanto, deve ser apreciada de ofício pelo órgão julgador.
Em consonância com o que já venho externando em votos anteriores, verifico que não assiste razão à área técnica em imputar responsabilidade ao ex Presidente da
Câmara em certas situações, tendo em vista os precedentes deste Tribunal e, sobretudo, pela impropriedade
de complementação da instrução do feito pelo decurso
de tempo (mais de 6 anos dos fatos ocorridos), o que
subsistiria em contrariedade aos princípios da ampla defesa e do contraditório, senão vejamos:
No Relatório de Auditoria Ordinária - RAO 42/2012,
constante às fls. 5/101 do processo em apenso - TC
1078/2012, percebeu-se que não houve a correta individualização da conduta dos eventuais agentes responsáveis, bem como, não houve a indicação do nexo de causalidade existente entre a conduta do ex-presidente da
Câmara e os indícios de irregularidades apontados, de

maneira suficiente a sua responsabilização, no que se
refere às seguintes irregularidades, constantes na peça
conclusiva:
3.1.2.2. Ausência de controle e finalidade pública nos
abastecimentos de veículos
Base legal: Princípios da Impessoalidade, da Moralidade
e Eficiência contidos no Artigo 37, “caput”, da CF/1988;
princípios da Finalidade e do Interesse Público, da Motivação Suficiente e da Razoabilidade proclamados, respectivamente, nos artigos 32 e 45, § 2.º, da CE/89.
Responsável: Raul Cezar Nunes
Ressarcimento:R$129.040,06, equivalentes a 61.107,19
VRTE VRTE.
3.1.2.3. Prorrogação irregular de contrato de fornecimento de combustível, de locação de veículos e de terceirização de mão de obra, com consequente ausência
de licitação (itens II.3, II.7 e II.11 da ITI)
Base Legal: Artigos 2.º, 3.º e 57, I e II, da Lei 8.666/ 93;
Artigo 37, XXI, da CF/88.
Responsável: Raul Cezar Nunes
Importa salientar que as irregularidades em questão envolvem a execução de contratos e também a prorrogação contratual de serviços e bens, hipóteses em que o
gestor máximo do órgão não deve se imiscuir.
No caso concreto, foi apontado apenas o ex-presidente da Câmara como responsável pela indevida execução
contratual decorrente de ausência de controle e finalidade pública das despesas, bem como de prorrogação
contratual indevida, que ensejava a ausência de processo licitatório.
Neste feito, portanto, vejo que o gestor foi instado a resSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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ponder por indícios de irregularidades apurados, entre
os quais, os acima transcritos, que na verdade, conforme
o contexto fático-probatório delineado sinaliza a culpabilidade de outros agentes.
Nesta linha, registro que as irregularidades ora descritas
sugeririam o chamamento não somente de quem atestou os pagamentos dos serviços de abastecimentos de
veículos, no caso o fiscal do contrato, mas também o setor de contratos e de licitações que permitiram a prorrogação contratual, além do procurador jurídico que não
se manifestou em contrariedade à prorrogação contratual supostamente indevida.
Fato é que nas hipóteses vertentes a atuação do ex-presidente da Câmara, único apontado como responsável,
se resumiu na homologação dos certames e assinatura
de contratos e ordens de serviço.
Desse modo, concluo que o feito não foi devidamente
instruído de modo a atender aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual nos cumpre aferir eventual ofensa ao
art. 166, do RITCEES, verbis:
Art. 166. O Tribunal determinará o arquivamento do processo de prestação ou de tomada de contas, mesmo especial, sem julgamento de mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Digo isso, porque vislumbrei que a acusação direcionada
exclusivamente ao ex-presidente da Câmara contraria a
teoria da responsabilidade subjetiva, ao deixar de analisar as condutas por ele praticadas, atrelando-a ao resultado ilícito pela via do nexo de causalidade.
Feitos estes esclarecimentos, importa destacar, em conDiário Oficial de Contas

traponto às argumentações da área técnica e Órgão Ministerial, que a atuação da Administração Pública se concretiza não por meio de um único agente, o que seria inconcebível, mas por meio da segregação de funções estatais que, por sua vez, desdobram-se em uma teia de
atribuições e competências que não podem ser ignoradas.
Assim, cabendo a cada agente a prática de determinado
ato, a responsabilidade pelo resultado ilícito deve se restringir àquele que deu causa, isolada ou solidariamente.
Ademais, a administração pública deve realizar seus atos
por intermédio de funções separadas e relativamente
autônomas, tendo por base a conhecida e necessária segregação de funções estatais, já que impossível ao gestor máximo refazer todos os atos que seus subordinados levam a sua ratificação, principalmente, àqueles que
prescindem de expertise em uma área técnica, como o
caso presente de licitações e contratos.
Em todo o caso, o feito deve estar adequadamente instruído e atendidos os pressupostos que permitam sua
constituição e seu desenvolvimento válido e regular. É
o que se convencionou chamar no âmbito do Direito Processual de “pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.
Em se tratando a processualística dos Tribunais de Contas de matéria peculiar, mas também afeta ao ramo do
Direito Administrativo Sancionador, cumpre observar
primordialmente as regras atinentes a esta Corte e também as lições trazidas pelo Direito Penal e Processual Penal, dos quais muito se aproxima o Administrativo Sancionador - dada a interferência que a atuação deste Tribunal pode gerar na esfera jurídica daqueles que submetem a sua jurisdição, já que sempre paira a possibilida-

de de impor sanções de natureza tanto pecuniária como
restritiva de direitos. Da mesma forma, caberia também
recorrer às diretrizes da Lei 9.784/99, que norteia o processo administrativo na Administração Pública Federal,
ainda que por analogia.
Sendo assim, aproveitando as lições das outras searas do
Direito, entendo como pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular dos processos submetidos a esta Corte, cuja inobservância, quando reconhecida, impede o avanço da apreciação para o mérito, os
seguintes:
a) Pressupostos de constituição: (I) Jurisdição e (II) competência do TC; e
b) De desenvolvimento válido e regular: (I) matérias que
compõem o juízo de admissibilidade (em caso de representação e denúncia); (II) qualificação do(s) agente(s);
(III) narrativa do fato ilícito e suas circunstâncias, contendo a descrição adequada e individualizada da conduta
omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa imputada ao
agente, do resultado produzido ou que deveria ter sido
produzido (em caso de conduta omissiva), do nexo de
causalidade entre a conduta e o resultado produzido ou
que deveria ter sido produzido, indicação do elemento
subjetivo (dolo ou culpa), indício de boa-fé (erro de fato ou erro de direito escusável - art. 157, §2º, RITCEES)
e, havendo mais de um responsável, a descrição da participação individualizada de cada um; (IV) enquadramento normativo com a descrição adequada da norma constitucional, legal ou regulamentar infringida; (V) apuração
e quantificação de dano, se houver, ainda que por estimativa (Art. 164 §1º RITCEES); (IV) acervo probatório,
ainda que indiciário, que corrobore as imputações feitas; (VII) citação válida e comunicação adequada dos deSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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mais atos processuais; (VIII) observância às oportunidades de defesa e contraditório; (IX) imparcialidade do julgador (por isso as hipóteses de impedimento e suspeição); e (X) unicidade (inexistência de coisa julgada ou litispendência).
Ressalto que dentre tais pressupostos, alguns se mostram insanáveis se não atendidos, como os pressupostos de constituição do processo (jurisdição e competência) e, por exemplo, o direcionamento equivocado da
responsabilidade que, neste caso, impede o seguimento
do feito e o pronunciamento final de mérito.
Voltando ao cerne deste debate, penso que a adequada narrativa do fato ilícito e de suas circunstâncias, como descrevi, deve assumir posição de suma relevância
no julgamento dos feitos por este Tribunal, já que tal
pressuposto, se não atendido, repercute, primeiramente, como frontal agressão à garantia constitucional da
ampla defesa, podendo acarretar a injusta condenação
com base na teoria da responsabilidade objetiva, a qual
independe da aferição de culpa e de outros elementos
que influenciam diretamente na cominação da pena, como é o caso das excludentes de ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito,
estrito cumprimento do dever legal, caso fortuito ou força maior, fato de terceiro, culpa exclusiva da Administração e sentença penal absolutória que reconheça a inexistência do fato ou negue a autoria), de culpabilidade
(Boa-fé como erro de fato ou erro de direito escusável,
ausência de potencial conhecimento da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa) e de punibilidade (morte
e prescrição).
A sanção, cujo caráter é repressivo e preventivo, visa a
punir e a alterar o comportamento do agente, de forma
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que somente pode ser aplicada àquele que atuou contrariamente à norma, sendo os aspectos subjetivos do
tipo e da culpabilidade, bem como as demais circunstâncias legais, mecanismos de aferição do quantum de pena deve ser aplicado. E não só. Todos quantos atuaram
contrariamente à norma devem ser responsabilizados
na medida de sua culpabilidade, não podendo o Estado
eleger um ou outro para responder pelo ilícito.
Nesse passo, vale registrar que a LC 621/2012 e a Resolução TC 261/2013 evoluíram no mesmo sentido. O artigo
57 da referida lei determina que, já no início da fase instrutória, “cabe ao Tribunal de Contas ou ao Relator definir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato
impugnado, inclusive do terceiro que, como contratante ou parte interessada, haja concorrido para o dano”.
Somente por essa via, as sanções previstas serão ao final aplicadas de forma individualizada, na medida da
culpabilidade de cada agente que tiver concorrido para o fato ilícito, devendo a decisão condenatória definir a cominação individual da sanção a cada qual (artigos 131 e 132).
A individualização da pena está prevista também no
próprio texto regimental, que, em seu art. 383, dispõe
que “a sanção será aplicada, de forma individual, a cada agente que tiver concorrido para o ato, na medida de
sua participação”. Também em seu art. 384, é dito que
“a decisão que determinar a aplicação de multa definirá
as responsabilidades individuais”.
Nessa esteira, na aplicação de qualquer sanção torna-se
imperativo o enfrentamento das circunstâncias normativas do art. 388 do RITCEES, a saber:
- o grau de reprovabilidade da conduta do agente;

- a gravidade da falta;
- potencial de lesividade do ato para a Administração Pública.
Segundo o inciso VIII do artigo 71 da CF/88 compete ao
Tribunal de Contas “aplicar aos responsáveis, em caso
de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas,
as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado
ao erário”.
Trata-se, noutras palavras, do dever punitivo dos Tribunais de contas, cujos procedimentos investigatórios deverão ser capazes de promover a correta apuração dos
fatos, a precisa identificação dos responsáveis e, no caso de prejuízo ao erário, a real quantificação do dano.
As alterações legais e regimentais acima evidenciadas, a
meu ver, representam um sólido encontro entre a atuação deste Tribunal e o ordenamento constitucional. Contudo, vale salientar que, mesmo que tais dispositivos
não tenham encontrado equivalência nos textos anteriores (LC nº 32/1993 e Resolução nº 182/2002), não há
que se cogitar a não aplicação imediata das regras supracitadas.
Penso que só assim este Tribunal poderá cumprir o seu
mister e exercer as funções que lhe foram outorgadas,
sem se distanciar do contexto constitucionalmente imposto e alinhado com o Estado Democrático de Direito.
Todavia, sob a ótica da responsabilidade subjetiva, vislumbro que neste feito se está na iminência de recair sobre o ordenador de despesas, isoladamente, o ônus pelos indícios de irregularidades anteriormente identificados, ainda que não lhe tenha sido atrelada qualquer conduta da qual tenha resultado o dano apurado. Ou seja,
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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pretende-se responsabilizá-lo unicamente pela posição
outrora assumida, não havendo e não tendo sido explicitado o liame entre qualquer conduta que tenha praticado e os ilícitos apurados, como visto.
Chamo atenção para o fato de que a tese que venho defendendo encontra eco no ordenamento constitucional
e processual há muito vigentes. E foi para que não restassem dúvidas a esse respeito que, em 2007, alterou-se a redação do inciso III, do art. 41, da Lei Complementar Estadual 32/93 – Lei Orgânica deste Tribunal então vigente –, de modo a deixar indene de dúvidas que,
ao proceder à fiscalização, o Tribunal de Contas deveria
citar todos os potenciais responsáveis pela prática do
ato ilegal e, para tanto, promoveu-se a simbólica variação do termo “responsável”, até então no singular, para “responsáveis”, em redação dada pela LC 410/2007.
Ocorre que a importância desta singela alteração passou despercebida na presente instrução processual,
contrariando o comando legal, cuja intenção restou claramente demonstrada na justificativa que acompanhou
o respectivo projeto de lei, in verbis:
O presente Projeto de Lei visa promover a justiça para
com os Poderes Executivos Estadual e Municipais. É comum a veiculação na mídia de matérias abordando denúncias de irregularidades nas contas públicas, onde
apenas o chefe do executivo é responsabilizado pela autoria das mesmas. Para evitarmos esse tipo de exposição
depreciativa da autoridade municipal e estadual, que
acaba assumindo todo o ônus por atos irregulares cometidos, na maioria das vezes, por seus subordinados, propomos a instituição da co-responsabilidade, com o apontamento e notificação dos verdadeiros protagonistas dos
atos ilícitos, analisados pelo Tribunal de Contas do EstaDiário Oficial de Contas

do do Espírito Santo.
(...), se a responsabilidade das práticas das irregularidades apontadas na analise das contas públicas pelo Tribunal de Contas for do executivo municipal, este deverá assumir suas implicações legais. Entretanto, se o ato
irregular for cometido à revelia de seu conhecimento e
de sua autorização, o verdadeiro autor deve ser apontado (...).
Muito embora, a LC 410/2007 tenha modificado, no
tocante à responsabilização, a redação original da LC
32/1993, penso que o ordenamento jurídico brasileiro
jamais autorizou a responsabilização objetiva do agente
público, não restando dúvidas, a meu ver, de que a teoria
da responsabilidade subjetiva deveria ter sido observada mesmo antes da entrada em vigor da LC nº 32/1993.
Na CRFB/88, a responsabilidade civil do agente público
encontra-se regulamentada no mesmo dispositivo constitucional que trata da responsabilidade do Estado por
atividades que lhes são imputadas:
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: (...)
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra
o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Embora o dispositivo tenha por objetivo regular diretamente a responsabilidade do Estado, ele também traz

dois princípios fundamentais da responsabilidade civil
dos agentes estatais. O primeiro é que, por força do referido texto constitucional, não obstante o Estado esteja
submetido à responsabilidade objetiva, somente a responsabilidade subjetiva pode ser imputada aos agentes
públicos.
Essa linha segue interpretação dada ao tema pelo STF:
“Não se pode olvidar que a Constituição Federal prevê
a responsabilidade objetiva apenas do Estado (CF, artigo 37, § 6º), impondo ao servidor, havendo culpa ou dolo na prática do ato lesivo, a obrigação de reparar o dano
causado ao erário, sempre, porém, com observância dos
princípios do contraditório e ampla defesa (CF, artigo 5º,
LV)” (MS 24182/DF, rel. Min. Maurício Corrêa, Informativo do STF nº 336, Brasília, 9 a 13-2-2004).
Afastada encontra-se, portanto, a possibilidade de a legislação infraconstitucional ou de seus aplicadores estabelecerem a responsabilidade civil objetiva dos agentes
públicos.
A Constituição da República, ao utilizar o termo responsável, refere-se ao autor do fato ilícito, de forma que somente quem efetivamente, por sua ação ou omissão,
praticou conduta ilegal deverá responder por essa prática. Por tais motivos, no Direito Brasileiro, a responsabilidade civil do agente público é sempre pessoal, intransferível (direta) e subjetiva. Entretanto, por vezes, na busca de imprimir maior celeridade ao julgamento, define-se, equivocadamente, a responsabilidade por critérios
objetivos.
De acordo com o professor Jacoby Fernandes, há muito
tempo não se cogita, no âmbito dos Tribunais de Contas, a imputação de responsabilidade objetiva. Sempre
a condenação terá por causa a responsabilidade subjetiSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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va dos agentes. Por isso, é necessário demonstrar o dolo ou culpa, pelo menos em sentido lato, para justificar
a imputação de débito ou multa (Tribunais de Contas do
Brasil, v. 3, p. 737).
É, portanto, necessário, além de indícios mínimos da
existência do fato e sua relação causal com a conduta do
agente, que se comprove que tal conduta ensejou ânimo
no mínimo culposo. Dito de outra forma, a responsabilização de índole punitiva tem natureza subjetiva, não
objetiva, carecendo que se comprove que o fato ocorreu em virtude de imperícia, negligência, imprudência
ou que a conduta se deu com consciência e intenção pelo acusado.
Aliás, o tema em questão está longe de ser novo no âmbito da legislação brasileira. Muito pelo contrário, ele é
bastante antigo como se pode extrair, a título de exemplo, dos parágrafos 1º e 2º do artigo 80 do Decreto-Lei
200/1967:
Art. 80. Os órgãos de contabilidade inscreverão como
responsável todo o ordenador da despesa, o qual só poderá ser exonerado de sua responsabilidade após julgadas regulares suas contas pelo Tribunal de Contas.
§ 1° Ordenador de despesas é tôda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual esta responda.
§ 2º O ordenador de despesa, salvo conivência, não é
responsável por prejuízos causados à Fazenda Nacional
decorrentes de atos praticados por agente subordinado
que exorbitar das ordens recebidas. [g.n.]
Da mesma forma, também a jurisprudência do STJ rechaça a responsabilidade objetiva ao aplicar a Lei
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8.429/1992, exigindo a presença de dolo, nos casos dos
artigos 9º e 11 – que coíbem o enriquecimento ilícito e o
atentado aos princípios administrativos, respectivamente – e ao menos de culpa, nos termos do art. 10 - atos
de improbidade por dano ao Erário. (RECURSO ESPECIAL
No 414.697 - RO - 2002/0016729-5, Relator MINISTRO
HERMAN BENJAMIN).
Atualmente e desde o advento da Lei Complementar
621/2012, tal celeuma deixou de existir, de forma que se
deve reconhecer que a legislação em vigor foi um avanço na história recente deste Tribunal para encontrar consonância com o ordenamento constitucional que, desde a redação original de 5 de outubro de 1988, determina que os Tribunais de Contas atingirão todos os administradores e responsáveis por dinheiro, bens e valores e aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, assim
como aplicará sanções aos responsáveis por ilegalidade
de despesa ou irregularidade de contas (art. 71 incisos
II e VIII da CF), jamais tendo dado a entender que nossa
atuação recaísse unicamente sobre os Chefes de Poder
ou sobre os altos dirigentes dos Órgãos Públicos.
Destarte, os contornos rumados nestes autos não permitem inferir acertadamente os agentes responsáveis e
responsabilizá-los na dose devida, inviabilizando claramente, a meu ver, o exame de mérito, revelando-se como solução uma das hipóteses legais dadas pelo §4º, do
art. 142, da LC 621/2012, in verbis:
Art. 142. Omissis
§ 4º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena
o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, determina a sua extinção pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e

regular do processo, ou o seu arquivamento por racionalização administrativa e economia processual.
Nesses termos, a decisão terminativa é aquela pela qual
o Tribunal de Contas extingue o processo sem adentrar
o mérito, com vistas a: (I) ordenar o trancamento das
contas que forem consideradas iliquidáveis, nos termos
do art. 90 da mesma lei; (II) reconhecer a ausência de
pressupostos de constituição do processo; (III) reconhecer a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e (IV) arquivar o feito
por medida de racionalização administrativa e economia
processual.
Sendo assim, o presente caso impõe o reconhecimento
da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido
e regular do processo, haja vista que não se procedeu à
identificação e qualificação dos agentes potencialmente
responsáveis, tampouco das pessoas jurídicas contratadas, nem mesmo à descrição adequada e individualizada da conduta omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa
imputada a cada agente, ou do resultado produzido ou
que deveria ter sido produzido, do nexo de causalidade
entre a conduta de cada qual e o resultado ou, ainda, da
indicação do elemento subjetivo (dolo ou culpa), do indício de boa-fé (erro de fato ou erro de direito escusável
- art. 157, §2º, RITCEES) e da participação individualizada de cada agente.
Por tais motivos, admite-se, inclusive, conjugar a medida
de arquivamento por critérios de racionalização administrativa e de economia processual, já que o corolário da
duração razoável do processo aliado à segurança jurídica
e a outras garantias constitucionais como a ampla defesa e o contraditório não recomendam o saneamento do
feito, sendo nociva a reabertura tardia da instrução proSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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cessual na fase em que se encontra, ainda que se cogite
a responsabilidade de outros agentes, o que não foi devidamente abordado quando oportuno e nem se requer,
uma vez que ganha relevo a extinção deste feito sem julgamento do mérito.
Por oportuno, não vislumbro nas irregularidades encontradas, segundo critérios de relevância, risco e materialidade (NAGs – 4106, 4106.1, 4106.2 e 4106.3), justificativas suficientes para refazer a instrução processual, de
forma individualizada, como preconizam as regras constitucionais, legais e regimentais acima apresentadas, em
especial por, neste caso, serem escassos os documentos
trazidos pela auditoria, razão pela qual entendo ser inviável realinhar a matriz de responsabilidade a partir
desses autos ou disparar nova fiscalização com vistas
a complementar a apuração de fatos tidos há 6 anos.
Finalmente, registro os seguintes precedentes nos Processos TC 1989/2010 (Acórdão 232/2013), TC 5928/09
(Acórdão 304/13), TC 167/12 (Acórdão 231/13), TC
7384/12 (Acórdão 161/13), TC 4878/2003 (Acórdão
1796/2015), TC 3873/2005 (Acórdão 910/2016) e TC
3674/2004 (Acórdão 896/2016) em que proferi voto no
sentido de afastar a responsabilidade dos gestores, em
situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações/omissões, recaindo
apenas para os ordenadores tal responsabilidade, como
no caso concreto, tendo em vista doutrina balizada sobre
responsabilidade subjetiva, culpabilidade e erro escusável, da forma acima explicitada.
Assim, destoando do entendimento da área técnica,
quanto às irregularidades acima citadas, estas sugerem
que, ao menos, deveriam ter sido chamados aos autos,
também como responsáveis, outras figuras atuantes, tais
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como: fiscais, quem atestou o recebimento dos serviços,
procurador jurídico, responsável pelo setor de compras,
de licitações e contratos e responsável pelo Controle Interno etc., pois as atividades estatais, em virtude da sua
abrangência e complexidade, não poderiam ser realizadas sem a distribuição de competências entre os diversos agentes públicos.
Entretanto, para extirpar qualquer dúvida quanto ao arquivamento sem apreciação do mérito do item que enseja ressarcimento de valores (3.1.2.2 - Ausência de controle e finalidade pública nos abastecimentos de veículos), teço algumas ponderações, que me parecem necessárias ao convencimento de que a falha em comento não
possui materialidade suficiente a merecer a reabertura
da instrução processual, como passo a expor:
3.1.2.2. Ausência de controle e finalidade pública nos abastecimentos de veículos (item 2.1.2 da ITC
3378/2015)
Na presente questão a equipe de auditoria constatou
que houve deficiência no controle dos abastecimentos
dos veículos, referente ao contrato nº 43/2009, com a
empresa Comprocard Administradora de Cartões Ltda.,
cujo objeto era a aquisição de combustíveis para atender a frota de veículos próprios e locados daquela Casa
de Leis. Para os abastecimentos foram disponibilizados
cartões magnéticos e a despesa atingiu um montante de
R$129.040,06, durante o exercício de 2011.
Apontou a ITI que, em nenhum momento, foi esclarecido o motivo do deslocamento dos veículos, bem como
também não havia informações quanto ao percurso realizado, e a finalidade do trajeto, impossibilitando a comprovação do atendimento ao interesse público e a verificação se os abastecimentos foram realizados exclusiva-

mente em função dos serviços da Câmara, caracterizando deficiência de controle do órgão com tal despesa.
O Defendente argumenta, que não há que se falar em
ressarcimento, pois os valores despendidos foram praticados dentro do preço de mercado e a execução dos serviços pelas empresas contratadas foram demonstradas.
Me filio aos argumentos da defesa, pois também entendo como injusta a afirmação de que não há finalidade e
interesse público na realização destas despesas, conforme passo a reproduzir:
(...) a utilização de combustível é somente para que os
vereadores possam exercer seu mandato e sua função
de fiscal. (...) os vereadores devem estar presentes em
eventos importantes tais como: reuniões comunitárias,
conselhos, reunião de classe, etc, para exercer seu mister de fiscalização. E, por fim, os gastos com utilização
de combustíveis somente se realizaram para que os vereadores possam exercer seu mandato e sua função de
fiscal.
(...) É cristalino que os vereadores têm função precípua
de fiscalização do Poder Executivo e que podem se deslocar para realização desse mister, porém não havia nos
processos de pagamentos a devida motivação da realização do deslocamento e qual o trajeto ou local a que se
dirigiam ao utilizar os veículos.
Ocorre que, inobstante a justificativa plausível apresentada pela defesa, que vem a justificar o gasto com combustível daquele Legislativo, a área técnica entende como justificativa genérica que não alberga a utilização dos
bens e consequente oneração dos cofres públicos, sem
que seja devida fundamentação das razões pela qual está havendo aquele gasto público.
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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No entanto, entendo que apesar de inexistir um efetivo
controle sobre os trajetos percorridos e sobre as razões
para cada deslocamento em específico, tais impropriedades não requerem a condenação em ressarcimento,
como foi indicada pela área técnica, já que se configura
como dano presumido, o que não é admissível, conforme jurisprudência que se forma sobre esta matéria no
âmbito desta Corte de Contas:
ACÓRDÃO TC-573/2014 – PLENÁRIO
Tratam os presentes autos de Denúncia (fl. 04), em que
se noticia a possível ocorrência de irregularidades na
realização da festividade denominada “XXV Forró da Tábua Lascada” (fls. 05/09) que ocorreu nos dias 23, 24, 25
e 26 de junho de 2005. Juntamente com o expediente,
encaminhou cópia de representação ao Ministério Público Estadual.
(...) II.2 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: O Município de Pedro Canário celebrou o Convênio nº 011/05 (fls. 400/402) entre a Prefeitura Municipal de Pedro Canário e a Comissão Organizadora do “XXV
Forró da Tábua Lascada” com o objetivo de a Prefeitura
subsidiar a referida Comissão para a realização dos festejos nos dias 23, 24, 25 e 26 de junho/05. Na forma da
Lei Municipal nº 723/2005 (fls. 395/396) de 05/04/2005
(art. 3º), “para a organização e realização da festa, será
aberta uma conta bancária específica em nome da “Comissão de Festa da Tábua Lascada”, que será movimentada pelo seu Presidente e Tesoureiro”. Em 05/04/2005
foi expedido o Decreto Municipal nº 201/2005 (fls.
398) designando os componentes da Comissão da festa, quais sejam: (...) (presidente), (...), (...), (...), (...), (...)
e (...). O valor a ser repassado à Comissão seria de até
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), na forDiário Oficial de Contas

ma descrita na Cláusula Terceira do Convênio nº 011/05,
sendo que as despesas necessárias para execução das
festividades seriam de responsabilidade da Comissão,
sendo liberadas pela Secretaria Municipal de Finanças,
devidamente autorizadas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal. A Conta aberta para o recebimento dos recursos transferidos estava em nome do Sr. (...) e da Sra. (...)
(Presidente), que à época, ocupava o cargo de Secretária
Municipal de Ação Social e era primeira dama do Município. Em junho de 2005 foi feito um Termo Aditivo ao Convênio (fls. 404/405) com vistas a acrescer R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), tendo assim o valor do convênio
passado a ser então de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais). (...) Foi constatado na ITI nº 270/06 (fls.
742/746) que a Administração Pública não obedeceu ao
princípio da legalidade, impessoalidade e moralidade,
pois não há previsão legal de que os recursos sejam repassados para conta de particulares. A equipe de auditoria atestou a existência de notas fiscais e recibos acerca
das despesas, mas não identificou a liquidação da despesa na aquisição de bens e/ou produtos e serviços. (...)
acompanho em parte o entendimento do NEC, e afasto o
ressarcimento no montante de R$ 305.446,76 (trezentos
e cinco mil quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), por entender que não há que se falar
em ressarcimento integral e em dano presumido, pois
o evento foi realizado. (...) entendo que há necessidade de compreender as falhas no contexto de toda a gestão enfocada, pois, embora, da análise fática dos fatos
demonstre que a opção adotada pelo responsável tenha
representado a ausência de estrita observância aos comandos normativos a respeito da comprovação de despesa, não restou comprovado a má-fé do gestor. (...) Por

outro lado, tendo em vista que, da análise dos documentos, verificou-se, também, a ocorrência de diversas irregularidades, como a total ausência de planejamento –
que é imprescindível para eventos desse porte e evitariam os equívocos ocorridos inexistência de orçamentos
em planilhas nas quais constasse o custo unitário de cada serviço, o correto processamento da inexigibilidade
dos concertos, a descrição sucinta e clara do objeto dos
contratos, a correta liquidação das despesas, dentre outras, opina-se pela expedição de determinação, ao atual
gestor, que observe os preceitos da Lei 8666/93 na realização de eventos semelhantes.
ACÓRDÃO TC-537/2016 – PLENÁRIO
Cuidam os presentes autos de Fiscalização Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de São Mateus, referente
ao exercício de 2003, com base no Plano de Auditoria nº
283/2005 (fls. 01).
(...) VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
(...) II.4 - Do Mérito:
Primeiramente, em relação à irregularidade constante no item 3.1.1 da ITC 2675/2015 - Pagamento de itens
além das quantidades contratadas, há que se ressaltar
que apesar dos itens terem ultrapassado o previsto no
Contrato, ou seja, executadas em quantidades não contempladas originalmente, sem que fosse firmado o respectivo Termo Aditivo, o pagamento dos serviços/obras
foi efetuado por parte da Administração Municipal com
a comprovação de sua execução, através de Termos de
Recebimento Definitivos e Boletins de Medição (fls.
105/176), o que afasta a hipótese de dano ao erário, como asseverou a área técnica.
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Nesse sentido, a condenação em dano ao erário depende da prática de ato que resulte em perda patrimonial,
desvio, apropriação ou dilapidação do patrimônio público, o que a meu ver não se confirmou no caso em tela.

ve má-fé e sequer prejuízo ao erário, afirmando que as
notas fiscais foram conferidas e atestadas pelo gestor do
contrato, inclusive com acompanhamento e fiscalização
“in loco” dos serviços e fornecimentos prestados.

(...) Neste contexto, em dissonância do entendimento da
área técnica, especialmente respaldado na tese da inviabilidade de imputação de ressarcimento por dano presumido, afasto a devolução ao erário apontada, mantendo, contudo, a irregularidade de não formalização de
Termos Aditivos por aquela Municipalidade, em atendimento pleno a legislação sobre a matéria, sem aplicar
penalidade em face da decretação de prescrição.
ACÓRDÃO TC-788/2016 – PLENÁRIO

Após análise das justificativas, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC sugere a manutenção da irregularidade e devolução ao erário do montante de R$ 70.604,79 (setenta mil seiscentos e quatro reais
e setenta e nove centavos), uma vez que manteve o valor total de R$ 6.500,00 relativo à Nota fiscal 4793, R$
33.070,79 relativo à Nota Fiscal 4909, R$ 14.550,00 relativo à Nota Fiscal 4910 e R$ 16.484,00 relativo à Nota Fiscal 4911.

Trata-se de Auditoria Ordinária realizada na Secretaria
de Estado da Cultura – SECULT, relativa ao exercício de
2012, em cumprimento ao Plano e Programa de Fiscalização nº 035/2013 (fls. 01), a qual deu origem ao Relatório de Auditoria RAO 48/2013 (fls. 17/68) e à Instrução
Técnica Inicial ITI 729/2013 (fls. 519/550) (...).

(...) Pelos documentos acostados aos autos, entendo que
embora existam falhas formais na comprovação da prestação dos serviços, os elementos trazidos são suficientes
para concluir pela sua adequada execução, de modo que
a devolução de valores constituiria enriquecimento ilícito sem causa da Administração.

(...) II FUNDAMENTAÇÃO

Há de se ressaltar que consta dos autos documentos que
comprovam a realização dos eventos (...).

(...) II.2 MÉRITO
(...) II.2.3 – FALHAS NA LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM
REFEIÇÕES, “COFFEE BREAK” E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (item 2.3 da ITC 4360/2015)
Consta do relatório de auditoria que as despesas com refeições, hospedagens e coffee break foram pagas sem
a devida observância da regra legal estabelecida na Lei
4320/1964, não havendo assim a regular liquidação de
despesa, ou seja, porque realizada sem elementos capazes de comprovar a efetiva prestação dos serviços.
(...) A defesa argumenta em síntese que apesar das liquidações ocorrerem de forma inconsistente, não houDiário Oficial de Contas

Além disso, consta relatório de serviços prestados em relação aos eventos supracitados (fls. 439/440, 464/467),
devidamente assinado pela Subsecretária de Patrimônio
Cultural, Sra. (...), onde atesta a execução dos serviços.
Neste contexto, ainda que reconheça a existência de falhas formais, estas não são suficientes para condenar os
responsáveis à devolução dos valores despendidos, sob
pena de se configurar ressarcimento por dano presumido, rechaçado pela jurisprudência dominante do STJ.
(...) Por outro giro, de todos os eventos realizados, não
verifiquei nenhuma despesa constante das prestações

de contas que tivesse evidente desvio de finalidade, tratando todas, basicamente, de gastos com refeições, coffee break e hospedagem de eventos (...).
Nesse sentido, na linha das alegações da defesa e da jurisprudência pacificada do STJ, não vislumbro, no caso
concreto, elementos suficientes que comprovem a máfé ou conduta dolosa do responsável, e nem mesmo prejuízo ao erário, afasto o ressarcimento e considero que
as falhas na liquidação não têm o condão de macular as
contas ora analisadas.
Neste contexto, ainda que reconheça a existência de falhas formais, estas não são suficientes para condenar os
responsáveis à devolução dos valores despendidos, sob
pena de se configurar ressarcimento por dano presumido, rechaçado pela jurisprudência dominante do STJ.
Precedentes do REsp nº 1.181.806 – SP (2010/00344170) e pelas decisões desta Corte de Contas, in verbis:
“Sabe-se que, para fins de condenação do Agente Público e de terceiros no ressarcimento ao Erário, via de regra,
revela-se imprescindível a comprovação do nexo causal
entre a conduta ilícita do Agente ou do terceiro (dolosa ou culposa) e o dano causado ao Ente Estatal, sendo
insuficiente, portanto, a mera presunção do prejuízo ao
Estado, conforme jurisprudência pacífica desta egrégia
Corte Superior de Justiça”
“Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a tipificação da lesão ao patrimônio público (art.
10, caput, da Lei 8.429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido”
(REsp 939.118/SP,Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe 1/3/11).”
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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“Havendo a prestação do serviço, ainda que decorrente de contratação ilegal, a condenação em ressarcimento do dano é considerada indevida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (REsp 728.341/
SP)” (REsp nº 1.184.973/MG, Relator Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, in DJe 21/10/2010)”.
Resumindo, o dano não pode ser presumido, ao ponto
que acompanho os termos da defesa, onde devem atenção aos fundamentos expostos acima, razão pela qual,
não resta outro posicionamento in casu, senão AFASTAR
o ressarcimento face supostos pagamentos indevidos
decorrentes de liquidação indevida de despesa, exatamente pelo fato de que falhas na liquidação da despesa não podem levar à conclusão equivocada de que os
produtos ou serviços não foram entregues.
Neste contexto, entendo que as irregularidades dispostas nos itens 2.1.2 e 2.1.3 da ITC 3378/2015 devem ser
extintas sem apreciação de mérito por se reconhecer a
ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido
e regular do processo, motivo que carece de arquivamento do feito, em razão da impropriedade de se reabrir a instrução processual destes dois tópicos, por ser
medida de racionalização administrativa e economia
processual e, sobretudo, pela baixa materialidade dos fatos, diante do afastamento do ressarcimento, consoante
fundamentado neste voto.
II.2.2 – Do mérito:
Assinalo ainda minha concordância com o afastamento da falha disposta no item 2.1.10 da ITC 3378/2015,
que trata do SUPERFATURAMENTO EM ITENS CONTRATADOS, cuja fundamentação constante da peça conclusiva passo a adotar como razões de decidir do meu voto,
conforme parte que transcrevo:
Diário Oficial de Contas

2.1.10SUPERFATURAMENTO EM ITENS CONTRATADOS
Referência: Pregão 2/2011 (Processo 76/2011).
Base Legal: Princípios constitucionais da Moralidade,
da Impessoalidade e da Eficiência, dispostos no caput
do Artigo 37, e Princípio da Economicidade, disposto no
caput do Artigo 70, todos da CF/88.
Análise
A presente questão refere-se à ausência de interesse
público na realização da despesa referente ao contrato
3/2011, cujo objeto tratava-se de prestação de serviços
de filmagem, gravação, transmissão na web e atualização do portal da câmara.
Apontou a ITI que foi cobrado em duplicidade os itens
2.1 e 2.3 do anexo I que se referiam, respectivamente,
a filmagem das sessões plenárias e a gravação da sessão
com consequente edição de DVDs, pois ambos são complementares, e a realização de um pressupõe e executa
o outro. Portanto, ambos deveriam constar de um único
item, não devendo ter havido cobrança em separado pelos dois itens separadamente.
No item 2.3 ainda constava a exigência de que deveria
ser entregue DVD a cada parlamentar contendo a sessão
plenária, não havendo razões de interesse público para
tal gasto de recursos públicos, pois o próprio parlamentar poderia recorrer as gravações a as notas taquigráficas
se houve interesse.
Aduz o defendente que os itens 2.1 e 2.3 tratam-se de
serviços distintos e que a junção dos dois itens em um
não surtiria efeito para fins de elaboração da proposta
pois a contratação se deu por menor preço global.
Expõe que o interesse público da contratação reside na
necessidade e na possibilidade de aumentar o índice de

transparência do Legislativo Serrano, através de ações
implementadas na área de tecnologia de informação e
que as imagens das sessões seriam disponibilizadas em
tempo real na internet.
Analisando-se os autos, verificamos que o gestor demonstrou a necessidade e o interesse público na contratação em epígrafe, ou seja, a contratação da empresa para transmissão das sessões plenárias atende ao princípio
da Transparência e homenageia o controle social que poderá ser exercido pelos munícipes de Serra.
Em relação à entrega dos DVDs aos vereadores, entendemos que não foi mensurado o custo que envolveu esses serviços, não restando elementos suficientes para se
averiguar se os valores dispensados com esse serviço em
específico foi desarrazoado, pois mesmo que haja interesse público envolto na execução contratual, os valores
despendidos devem ser razoáveis, evitando-se onerar o
erário de forma desproporcional.
Por fim, o defendente demonstrou que os itens 2.1 e 2.3
do anexo I do contrato suso mencionado referiam-se a
serviços diversos.
Quanto ao suposto superfaturamento apontado pela ITI, entendemos que não há como realizar a comparação dos certames realizados pela CMS e pelo TCCES,
haja vista que os objetos eram diversos, apenas tendo em comum a gravação das sessões plenárias. Ademais, como a contratação se deu por meio de empreitada por menor preço global, não há como se realizar a
comparação item a item, o que poderia facilitar a análise do possível sobrepreço praticado, pois somente assim poderíamos certificar qual valor foi pago por cada
item em separado e qual a importância desses itens no
valor final do contrato assinado, possibilitando a efetiSegunda-feira, 14 de maio de 2018

39

ATOS DO PLENÁRIO

va comparação e aferição do dano ao erário. Com efeito, como tal comparação resta impossibilitada pelas razões alhures destacadas, entendemos que o Tribunal de
Contas não tem dados concretos para realizar a avaliação do custo benefício dos serviços contratados item
a item, se as despesas realizadas eram razoáveis para
atendimento do interesse público nos itens questionados na ITI e se houve superfaturamento por meio de
comparação de procedimentos licitatórios.
Ante o exposto, opinamos pelo afastamento da irregularidade.
Nestas condições, acompanho a área técnica pelo afastamento da responsabilização dos agentes envolvidos na
irregularidade disposta no item 2.1.10, Srs. Valquilis José Carlini (Agente de Gab. de Rep. Parlamentar –Nível I
/ Pregoeiro Oficial) e Raul Cezar Nunes (Presidente da
CMS), bem como da empresa contratada, Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa –
INDETEP, com o afastamento também do ressarcimento
indicado, equivalente a 38.641,90 VRTE.
No que diz respeito aos demais apontamentos, de plano
apresento minha discordância aos ressarcimentos imputados em decorrência dos seguintes itens da peça conclusiva:
3.1.2.4. Terceirização de serviços rotineiros
3.1.2.9. Ausência de interesse público na contratação de
empresa para gerenciamento de programa de estágio
Passo então a explicar os motivos nos quais me respaldo
para afastamento dos ressarcimentos, embora aquiesça
a manutenção da irregularidade formal, conforme análise individual destes tópicos:
3.1.2.4. Terceirização de serviços rotineiros (item 2.1.4
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da ITC 3378/2015)
A ITI apontou que os contratos realizados por aquele legislativo municipal teriam objetos que seriam de natureza permanente, contínua, rotineira e integrariam as atribuições legais típicas de cargos públicos pertencentes à estrutura administrativa da Câmara Municipal, configurando terceirização ilícita de mão de obra. Com efeito, a tabela abaixo especifica os detalhes de cada contrato:
Processo(s)
210/2011
92/2012
212/2011
93/2012

Favorecido

Objeto

Contrato

e Assessora – Assessoria e Consultoria Serviços de consultoria na área de contabi- 006/2011
Ltda. – CNPJ: 00.565.146/0001-84

lidade pública à Câmara Municipal da Serra.

Permanente de Licitação e à Equipe de Pregão da Câmara Municipal da Serra.

231/2009

Servibras Serviços Ltda

Valor contrata-

de 15/03/2011 a 15/03/2012

do (r$)
118.200,00

1º Termo Aditivo de 16/03/2012 a 31/12/2012

e Alpha Serviços Ltda. – ME – CNPJ: Serviços de assessoria técnica à Comissão 007/2011
07.849.582/0001-24

Vigência

de 15/03/2011 a 15/03/2012

1º Termo Aditivo de 16/03/2012 a 31/12/2012

Serviço de taquigrafia, estenografia e contro- 5º Termo Aditi- De 29/12/2011 a 31/12/2012

93.575,00
112.560,00
89.110,00
1.580.490,84

le de acesso às dependências da CMS, com vo do Contrato
fornecimento de todos os materiais, equipa- 20/2009
mentos e pessoal qualificado, necessários à
execução dos serviços.

A ITI apontou também que houve realização de despesas em duplicidade, isto é, por um lado, o pagamento dos vencimentos aos servidores públicos do quadro de pessoal da Câmara Municipal nomeados para a execução das atividades cotidianas e, por outro lado, o pagamento à empresa contratada pela realização dos mesmos serviços rotineiros,
caracterizando segundo a área técnica o desperdício de recursos públicos e o consequente dano ao erário municipal.
Os defendentes aduzem que a contratação de tais serviços é “normal”, se dá pela necessidade de pessoal especializado
e atualizado e que não necessariamente existe no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Serra.
Pois bem.
Do exame do objeto dos contratos em epígrafe, verificou-se apenas que a descrição dos serviços é exatamente de atividades contínuas e essenciais da Administração Pública, voltadas à efetivação das atividades permanentes e rotineiras
da Administração da Casa de Leis, que deveriam ser exercidas por servidores investidos nos cargos públicos nos exatos
ditames do art. 37, II, da Constituição da República de 1988.
Todavia, carece de comprovação a existência de cargos na estrutura de pessoal daquele Legislativo, cujas funções se assemelham aos dos terceirizados, desta forma não demonstrando que houve a alegada duplicidade de pagamentos para
a execução das mesmas tarefas e muito menos a ausência de interesse público destas despesas.
O que se denota na situação apresentada é que, os serviços se mostraram necessários e foram prestados em atendimento a uma demanda existente, cujo quadro de pessoal efetivo não estaria disponível e apto a atender.
Assim, inobstante a eventual falha na contratação de terceiros para atender serviços rotineiros, fato incontroverso é
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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que esta Câmara não possuía a época das contratações
de terceiros, pessoal efetivo para atender suas demandas, e nesse sentido, deve ser afastado o ressarcimento,
sob pena de enriquecimento ilícito por parte da administração municipal, mantendo-se, contudo, a irregularidade na contratação, como uma questão de gerência
a ser considerada de responsabilidade exclusiva do prefeito na função de gestor do município, levando-se em
conta a estrutura de cargos de pessoal efetivo disponível, devendo a situação ser avaliada sob a ótica da oportunidade e conveniência do Órgão contratante, em razão
de fatores como, orçamento, limites das despesas, queda de receita e/ou outros fatores que reconhecidamente
assolam os municípios de todo o Estado, quiçá do País,
cabendo neste caso determinação a atual gestão.
3.1.2.9. Ausência de interesse público na contratação
de empresa para gerenciamento de programa de estágio (item 2.1.9 da ITC 3378/2015)
A exemplo do que se constatou no item anterior, a legalidade desta contratação está ligada a comprovação da
necessidade destes serviços e da comprovação, no quadro permanente de pessoal daquele Legislativo, de profissionais disponíveis e capacitados para atendimento
desta demanda.
Na própria fundamentação encartada pela área técnica
para manutenção da responsabilidade do parecerista jurídico, encontra-se a resposta para o afastamento do dano apontado no contrato de gerenciamento do programa de estágio, ainda que se entenda pela irregularidade
formal, conforme trecho que reproduzo:
(...) Entretanto, apesar de ter sido demonstrada a possibilidade de sua responsabilidade conjunta com os demais responsáveis verifica-se que ao Procurador Geral,
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no exercício de seu mister não cabe a análise acerca do
interesse público da contratação e dos motivos que levaram o gestor a realizar dita contratação.
Sabe-se que a contratação de empresas especializadas
em gerenciamento de estagiários é legal, o que se questiona é o dispêndio de recursos públicos para realizar
tal gerenciamento na CMS e se tal função não poderia
ter sido realizada pelo próprio setor de RH.
Assim, entendemos que a função do Procurador Geral
é apontar a legalidade do procedimento, não devendo
imiscuir-se na seara do interesse público e da motivação
do gestor para a contratação em tela. Desta forma, vemos que não houve erro grave por parte do Parecerista,
pois que o objeto licitado poderia ser contratado, porém
necessitava de demonstração de seu interesse público e
motivação por parte do gestor da Casa de Leis e do funcionário requisitante dos serviços, o que não ocorreu no
caso concreto.

neficiou dos serviços realizados pelos contratados, não
resta configurado o dano.
A esse respeito deve-se ressaltar que a condenação em
dano ao erário depende da prática de ato que resulte
em perda patrimonial, desvio, apropriação ou dilapidação do patrimônio público, o que a meu ver não se comprovou no caso em tela.
Assim, diante do interesse público comprovado nas despesas em comento, não se pode manter um ressarcimento simplesmente em decorrência da natureza permanente das atividades realizadas por terceiros contratados, uma vez que houve contraprestação do serviço e
o órgão em comento dele se beneficiou. Agir desta forma seria coadunar com possível enriquecimento ilícito
por parte da Administração Pública.

Em que pese algumas constatações, compulsando os documentos acostados aos autos tanto pela Equipe Técnica como pela defesa, verifico que não foi comprovada a
existência de cargos permanentes na estrutura de pessoal daquela Cämara, suficientes e aptos a atender a demanda que foi suportada por terceiros contratados.

Neste contexto, a exemplo do comando dado no item anterior, “entendo por afastar o ressarcimento imputado
neste tópico, mantendo-se, contudo, a irregularidade na
contratação, como uma questão de gerência a ser considerada de responsabilidade exclusiva do Presidente da
Cãmara na função de gestor do município, levando-se
em conta a estrutura de cargos de pessoal efetivo disponível, devendo a situação ser avaliada sob a ótica da
oportunidade e conveniência do Órgão contratante, em
razão de fatores como, Orçamento, limites das despesas,
queda de receita e/ou outros fatores que reconhecidamente assolam os municípios de todo o Estado, quiçá do
País, cabendo neste caso determinação a atual gestão”.

Deste modo, ainda que a contratação sirva para atender
uma atividade permanente e contínua do Órgão e diante da inexistência de pessoal efetivo para prover sua demanda, entende-se que a contratação atendeu ao interesse público e, considerando que a administração se be-

No que diz respeito aos itens 2.1.7 e 2.1.8 da ITC, que
tratam, respectivamente, do NEPOTISMO e AUSÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO NA LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS, considerando que os fatos imputados são incontroversos, uma vez que a administração reconheceu

Ante o exposto opinamos pelo afastamento da responsabilidade do Sr. Américo Sares Mignone quanto à irregularidade em tela.
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o erro em ambos os casos, adotando a medida de exonerar o servidor, na situação do nepotismo, e na demonstração do interesse público na locação de veículos, entendo por afastar a aplicação de multa, uma vez presente a boa-fé do gestor, que não só reconheceu como irregularidades formais, mas promoveu o saneamento da falha logo quando foi informado, na situação em que cabia
à reversão (no caso do nepotismo) e, sobretudo, porque
não geraram dano ao erário, bastando neste caso concreto, a convolação em determinações.
Deste modo, entendo por manter as irregularidades dispostas nos itens 2.1.7 e 2.1.8 da ITC 3378/2015 afastando, contudo, o ressarcimento e aplicação de multa ao
agente indicado como responsável, encaminhando determinações.
3.1.2.1 AUSÊNCIA DE FINALIDADE PÚBLICA EM DESPESAS COM DIÁRIAS, PASSAGENS AÉREAS E INSCRIÇÃO
EM EVENTOS (item 2.1.1 da ITC 3378/2015)
Cabe transcrever este ponto da ITI:
Da análise dos processos discriminados na tabela, a
Equipe de Auditoria teceu algumas considerações. Em
primeiro lugar questionou-se o vínculo empregatício dos
servidores beneficiados com a capacitação. Com exceção
dos processos 1.866, 1.890 e 3.756/2011, todos os demais contaram com a participação de ocupantes de cargos comissionados no rol de participantes.
Especificamente em relação ao processo 349/2011, a
Equipe destacou que as duas servidoras designadas para
participar do curso que teve como tema principal o tópico “Licitação e Contrato” eram detentoras de cargos em
comissão, lotadas em gabinetes de vereadores, e que,
dessa forma, estariam impossibilitadas de aplicar os coDiário Oficial de Contas

nhecimentos adquiridos, haja vista que, como comissionadas, não possuíam atribuição para atuar em área administrativa. Há de se ressaltar que nenhuma das servidoras fazia parte da comissão de licitação do órgão.
Evocando o Princípio da Razoabilidade e do Interesse Público, faz-se necessário exaltar que, em se tratando de
investimento em capacitação de servidores, é relevante que seja feito prioritariamente em efetivos/concursados, considerando que os conhecimentos adquiridos ficarão disponíveis para o poder público de forma contínua, o que não ocorre se forem destinados a um comissionado, que pode levá-los consigo a qualquer tempo,
pois o mesmo não tem estabilidade.
Ressaltou também a superficialidade dos temas propostos, facilmente abordados em periódicos e em publicações do ramo, bem como amplamente disponíveis na Internet. Isso, no mínimo, suscita dúvidas quanto à real necessidade de participação nesses cursos em local tão distante, com custo altíssimo com passagens aéreas, diárias
e inscrições.
Em relação aos processos 1.866 e 1.890, cujo objeto era
o 477.º Curso de Capacitação do Instituto Nacional Municipalista - INM, realizado em Brasília, entre os dias 14 a
18 de junho de 2011, a Equipe destacou que, entre os temas propostos, alguns se mostraram completamente fora de propósito, como visita ao gabinete do senador Aécio Neves e visita a gabinete de deputados e senadores
a fim de “reivindicar projetos para o município”.
O mesmo ocorreu com os processos 2.951, 2.952 e
2.955/2011, referentes ao 491º Encontro Nacional de
Vereadores do INM, realizado em Brasília, no período de
30 de agosto a 3 de setembro de 2011, que tinha como
um dos objetivos a visita ao Congresso Nacional para

captação de recursos para os municípios.
Afinal, não se vislumbra nesses tópicos nenhum conteúdo didático. Se o objetivo era angariar recursos, bastaria esperar pela visita do parlamentar ao Estado para
fazê-lo. Vale lembrar que todos os deputados e senadores possuem escritório em suas bases e nelas se fazem presentes periodicamente. Tal iniciativa representaria zelo com o gasto dos recursos públicos e, como tal,
consequentemente, com o interesse público também.
Evocando o Princípio da Economicidade, destacou o descuido com a utilização dos recursos públicos evidenciado
no pagamento de inscrições em tabela cheia, sem que
fosse considerado o desconto ofertado pela Instituição
para as inscrições efetuadas com uma semana de antecedência. A Equipe Técnica observou que o fato ocorreu
em todos os demais cursos realizados no transcorrer de
2011, sempre com a mesma instituição, em que houve
participantes da Câmara.
Todos os eventos/cursos relacionados foram organizados pelo INM em cidades como São Paulo, Florianópolis,
Belo Horizonte, Manaus e Brasília.
Como agravante, destaca-se que esse mesmo instituto,
durante o exercício de 2010, mais precisamente no dia
8 de agosto, foi alvo de denúncia por parte do programa
“Fantástico”, da Rede Globo. Na matéria veiculada, os repórteres relataram que muitos dos participantes dos cursos ofertados por aquela instituição ou iam embora antes do término ou nem apareciam nas salas de aula e
que, apesar disso, recebiam normalmente seus certificados de conclusão. Um dos repórteres chegou a narrar
que, ao se inscrever para participar de uns desses cursos
do INM, realizado em Belo Horizonte, se deparou com
uma recepcionista que lhe solicitou que assinasse toda
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a chamada no momento da inscrição: “Se quiser já rubricar tudo pra mim... Pode deixar tudo preenchido”, pediu ela.
Fato concreto é que, como a própria matéria expunha,
já em 2008, o dono do INM, Clésio Drummond, e seus
sócios haviam sido denunciados pelo Ministério Público
mineiro, por fraudes em cursos para vereadores, e que,
apesar disso, nos últimos anos, vêm realizando tais práticas corriqueiramente em diversas câmaras legislativas
de todo o País, sendo, inclusive, alvos de denúncias por
parte do Ministério Público de vários estados da Federação. Não obstante tais fatos, de notório conhecimento
público, a CMS optou pela escolha da referida instituição
para a realização de todos os cursos sob análise.
Ademais, no que pese a economia dos recursos públicos – economia essa de total interesse da sociedade, visto que esses recursos poderiam ser aplicados em prol de
objetos de maior relevância para a população –, o jurisdicionado deixou de buscar soluções mais econômicas
para atender à demanda por capacitação de servidores.
Destaca-se aqui a atuação da Escola de Contas Públicas
deste Tribunal, que, durante todo o exercício de 2011,
desenvolveu e organizou o Programa de Atualização Técnica para servidores municipais dos órgãos jurisdicionados ao TCEES, em que foram abordados todos os temas
pertinentes à administração pública. Se a CMS tivesse
optado por este, certamente obteria economia com diárias, passagens aéreas, inscrições, etc., além de ganho de
escala com a participação de um número maior de servidores.
Há que se evidenciar ainda que os temas abordados nos
cursos organizados pelo INM foram ministrados por palestrantes com especialização genérica, o que corrobora
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a percepção de que os mesmos poderiam ser organizados e ministrados ou por instituição do nosso Estado, ou
mesmo por meio de convênio entre os municípios e a Escola de Contas deste Tribunal.
Por todo o exposto, entende-se passível de devolução a
quantia de R$ 203.202,33, correspondente a 96.225,83
VRTEs, no que pese a flagrante afronta aos princípios da
Finalidade, do Interesse Público e da Razoabilidade, proclamados no Art. 32, caput, da Constituição do Estado do
Espírito Santo e ao Princípio da Moralidade, inserido no
Art. 37, caput, da CF/88.
Os defendentes aduziram o seguinte:
(...) quanto ao questionamento acerca do vínculo empregatício dos servidores beneficiários com a capacitação que não há lei que impeça servidores ocupantes de
cargos em comissão de participarem de cursos de capacitação, assim como não há lei que determine que somente os servidores efetivos podem participar.
Afirmam que não há violação de dispositivos legais e
que, portanto, não houve irregularidade,
Quanto ao processo 349/2011, acerca das servidoras
que realizaram o curso de licitações e não eram membras da comissão permanente, os defendentes alegam
que tal curso não é restrito somente aos servidores
membros da CPL.
Sobre os cursos realizados em Brasília, afirmam que a
equipe técnica não tem condições de ponderar a necessidade de angariar recursos, que somente os gestores
podem aferir tal situação e que é mais do que razoável
e esperado as viagens à Brasília na tentativa de firmar
convênios e angariar recursos para o desenvolvimento
do município.

No que se refere ao Instituto Nacional Municipalista,
objeto de denúncia no Programa Fantástico no mês de
agosto de 2010, alegam que os servidores participaram
dos cursos e que nenhum servidor viajou a custa da CMS
para fazer turismo.
Sobre a concessão de diárias, entendo que persiste razão
à defesa, primeiramente, porque a legislação não proíbe
capacitação de servidores comissionados, pois, uma vez
presentes no quadro de pessoal do Órgão, e tendo os
mesmos que atender as funções que lhe são atribuídas,
nada mais justo que possam ser capacitados de forma a
melhor atender o múnus público, este me parece o mais
razoável entendimento.
Ademais, a situação apresentada no pagamento de diárias naquele legislativo foi agravada, segundo os técnicos, pelo fato de que a empresa contratada para intermediar os cursos – INM, teria sido alvo de denúncias por
parte do Ministério Público, por vir praticando fraudes
em cursos para vereadores em diversas Câmaras legislativas de todo o País.
Deste modo, verifica-se que os motivos que respaldaram
a área técnica a imputar irregularidade na realização de
diárias conferidas a agentes públicos cingem-se a fatos
publicados em mídias, bem como denúncias impetradas
pelos Órgãos Ministeriais que não se confirmam, ou seja,
não se tem confirmada que as Ações Civis de Improbidade Administrativa impetradas pelo Ministério Público tiveram como desfecho a condenação do Instituto, de modo que o Legislativo Municipal em tela não tinha à época
da contratação a declaração de inidoneidade deste Instituto, e assim sendo, em 2011 não havia qualquer empecilho a sua contratação com Órgão Públicos.
Nestas circunstâncias, não obstante a insubsistência conSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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creta acerca da efetiva inidoneidade desta entidade, a área técnica tece comentários sobre a indevida escolha do contratado, bem como da falta de economicidade na concessão destas diárias, propondo ao final o ressarcimento integral das despesas desta natureza, no montante de R$203.202,33, correspondente a 96.225,83 VRTE, realizadas ao longo de todo o
exercício de 2011 por aquele Legislativo Municipal, tendo por base os princípios da Finalidade, do Interesse Público e da Razoabilidade, proclamados no Art. 32, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo e ao Princípio da Moralidade, inserido no Art. 37, caput, da CF/88.
Nesta fenda, é pertinente a avaliação no caso concreto, dos documentos encartados nos autos em apenso, para a verificação da legitimidade e legalidade na liquidação das despesas,
como se depreende abaixo na tabela elaborada com as viagens que ensejaram o pagamento das diárias em comento:
Local/data

Qde parti- Valor (R$)
cipantes
Cidade de São Paulo, de 09 a 13 de fe- 2
5.020,64
vereiro de 2011
Cidade de Florianópolis, de 23 a 27 de 3
9.754,21
março de 2011

Cidade de Belo Horizonte, de 6 a 10 de 10
abril de 2011

14.564,80

Cidade de Belo Horizonte, de 04 a 08 de 4
maio de 2011

5.825,92

Cidade de Manaus, de 18 a 22 de maio 8
de 2011

27.856,56

Cidade de Belo Horizonte, de 01 a 05 de 13
junho de 2011

19.231,64

Cidade de Brasília, de 14 a 18 de junho 4
de 2011

13.112,80

Cidade de Belo Horizonte, de 03 a 07 de 14
agosto de 2011

20.390,72
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Matéria do curso

Documento (localizado no processo
em apenso)
Doc. 02 (fls. 125/158)

Licitações e Contratos
Projeto saúde: prevenção ao câncer de mama no município;
EC 58 e sua aplicabilidade;
A fixação do subsídio dos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e secretários; Meio ambiente: serviços de limpeza pública;
Lei Capiberibe e sua aplicabilidade nos municípios
Entendendo a previdência social;
Projeto – Refis municipal;
A participação do município no VAF;
Eleições 2012 e o número de vereadores;
Lei Capiberibe e sua aplicabilidade nos municípios
Ficha Limpa;
Fidelidade Partidária;
Formalização dos Contratos Administrativos;
Aspectos Polêmicos da Licitação Pública;
Improbidade Administrativa;
Integração de Projetos
A relação da previdência social dos municípios e as contribuições do INSS dos agentes públicos;
Eleições 2012: número de vereadores;
Fidelidade partidária;
O município no combate às drogas
Regularização fundiária: a atuação do Poder Legislativo Municipal;
Cooperação federativa: como o município deve preparar-se para captar recursos federais e estaduais;
Processo de cassação do prefeito pela Câmara Municipal;
Processo Legislativo Municipal;
O INSS e o município;
Integração de projetos
Reforma política;
Aumento de receita do município;
Visita ao senador Aércio Neves;
Projeto Ambiente de serviços de Limpeza Pública;
Visita aos gabinetes de deputados e senadores para reivindicação de projetos para os municípios;
Integração de Projetos
Terceirização de Serviços Públicos;
Atos administrativos;
Formalização dos contratos administrativos;
Princípios e modalidade de licitação;
Aspectos da reforma da Lei Orgânica;
Integração de Projetos.

Doc. 05 (fls. 176/211)

Doc. 06 (fls. 212/302)

Doc. 07 (303/343)

Doc. 08 (fls. 344/434)

Doc. 09 (fls. 435/574)

Doc. 10 (fls. 575/624)

Doc. 11 ( fls. 625/773)
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Cidade de Belo Horizonte, de 07 a 11 de 3
setembro de 2011

4.369,44

Cidade de Belo Horizonte, de 05 a 09 de 7
outubro de 2011

11.124,41

Cidade de Belo Horizonte, de 02 a 06 de 1
novembro de 2011

2.648,63

Cidade de Belo Horizonte, de 07 a 11 de 11
dezembro de 2011

16.021,28

Cidade de Brasília, de 30 de agosto a 03 7
de setembro de 2011

24.050,63

Cidade de Brasília, de 17 de novembro a 9
20 de novembro de 2011

29.230,65

Eleições 2012 – fidelidade partidária;
Lei de Parcelamento do Solo Urbano - Módulo I;
Lei de Parcelamento do Solo Urbano - Módulo II;
Atos Administrativos;
Processo de cassação de prefeito pela Câmara dos vereadores;
Integração de projetos
Verba Parlamentar – Requisitos e Exigências legais;
Fixação dos subsídios dos Vereadores;
PAC – Cenário, Realizações e Perspectivas;
Indicadores de Desempenho no Setor Público;
Previdência Social do Agente Público;
Integração de Projetos
Terceirização dos Serviços Públicos;
Aspectos da Lei Ficha Limpa;
Importância em revisar a Lei Orgânica;
Previdência dos Agentes Públicos municipais;
Princípios e modalidades de licitação;
Integração de projetos
Licitações e contratos – orientações básicas;
Contratação direta – dispensa e inexigibilidade de licitação;
Requisitos legais para criação e modificação da verba parlamentar;
Aspectos legais a serem observados em face das eleições municipais;
A reforma política e as eleições municipais;
Integração de projetos
Eleições 2012 – o Congresso Nacional e a reforma política;
Projeto Municipal de combate às drogas;
Visita ao Congresso Nacional para captação de recursos para os municípios;
O Município e a Lei 6.766/79 – Modulo I;
O Município e a Lei 6.766/79 – Módulo II;
Integração de Projetos
A importância da Lei Orgânica e a da Constituição da República na fixação do subsídio de vereador, secretário municipal, prefeito e vice-prefeito;
Criação e modificação da verba parlamentar – suas vedações legais e limites;
O vereador e a reforma política;
Procedimentos a serem observados para as eleições municipais;
O município e a Lei 6.766/79 – Módulo II;
Integração de Projetos

Doc. 12 (fls. 774/805)

Doc. 13 (fls. 806/891)

Doc. 14 (fls. 892/912)

Doc. 15 (fls. 913/1034)

Doc. 16 (fls. 1035/1125)

Doc. 17 (fls. 1126/1237)

No que diz respeito aos elementos comprobatórios para fins de liquidação de despesas, constato que houve a devida solicitação para o evento, com a indicação da participação do
servidor, seguida da programação (folder) de capacitação, com o conteúdo, os palestrantes, a carga horária, o local de sua realização, a entidade promotora, o valor de inscrição e telefone para contatos.
Consta também, notas de empenho, de liquidação e de pagamento, acompanhada de Recibo, voucher da passagem aérea, Boletim de diárias e Relatório de viagens nos eventos, devidamente assinadas pelo beneficiado e, por fim, Certificado de participação com a assinatura do Instituto, em que pese esta última tratar de cópia não autenticada.
Nestas condições, verifica-se que o conteúdo dos eventos correlaciona-se com os objetivos do Legislativo Municipal, o que evidencia a importância do curso para a capacitação dos
servidores, a exceção do evento em Brasília, nos dias 14 a 18 de junho (doc. 10), no qual foi indicado como um dos objetivos das diárias a visita ao senador Aércio Neves e aos gabinetes de deputados e senadores para reivindicação de projetos para os municípios, e somente nestes casos, constata-se falta de objetividade e de relevância para a Administração no
evento de capacitação, revelando uma parcial falta de interesse público nas diárias pagas somente para este evento.
Diário Oficial de Contas
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Percebe-se no caso concreto, a ausência na estratégia
de capacitação, qual seja, a ausência de política, planejamento e programação, voltados para a capacitação dos
servidores, bem como, a ausência de critérios definidos,
quanto à indicação dos mesmos para a participação nos
eventos de treinamento, que concorrem para o excessivo número de diárias concedidas e, principalmente, ao
descumprimento do princípio da impessoalidade, denotando no caso em tela que as escolhas dos beneficiados
foi de forma aleatória.
Aliada a isto, foi verificada a ausência de desenvolvimento de competências internas para promover por si só a
capacitação de seus servidores, o que fez a Administração recorrer aos serviços prestados por esta instituição,
enquanto existem outras no âmbito do setor público que
poderiam estar promovendo referidos eventos de capacitação de servidores, além de muitas no âmbito privado.
Neste cenário, entretanto, pode ser verificado que a prova documental produzida pela administração aponta
que, formalmente, tramitou processo para concessão de
diárias e deslocamento dos servidores e vereadores e,
inobstante a veracidade de tais informações documentadas, por não virem corroboradas por outros elementos
externos, tais como, nota fiscal de hotel ou restaurantes, lista de presença com assinatura dos participantes
do evento, tais documentações externas faltantes não se
mostram suficientes para imputar ressarcimento de seus
valores, como se os eventos não tivessem sido realizados ou não houvesse participação efetiva dos servidores.
Neste contexto, portanto, entendo que a irregularidade
deste tópico deve ser mantida, em razão de falhas no
Controle Interno que corroboraram para a concessão inDiário Oficial de Contas

distinta de diárias a servidores, sem critérios previamente definidos, como abordado acima, merecendo assim
revisão de seus procedimentos.
Contudo, tendo em vista a documentação de suporte, que comprova o interesse público e a liquidação
das despesas realizadas, no que concerne ao exigido
na legislação municipal em vigor (Resolução nº 167, de
29/12/2003), e que por seu turno alinha-se a legislação desta Corte sobre o assunto, entendo que no caso
em questão devemos afastar o ressarcimento dos valores aplicados em diárias para capacitação dos servidores da Câmara Municipal da Serra, cabendo o encaminhamento de determinações.
3.1.2.6 COMPOSIÇÃO IRREGULAR DA EQUIPE DE APOIO
AO PREGÃO (item 2.1.6 da ITC 3378/2015)
(...) A presente questão refere-se à constituição irregular da equipe de apoio aos pregões, pois a mesma não
era formada por maioria de servidores efetivos, conforme previsto no art. 3º, §1º da Lei 10520/2001.
Aduziu o defendente que é público e notório o déficit orçamentário sofrido pelos municípios e que dificuldades
financeiras assolam os municípios capixabas.
Afirmou que esta sendo providenciado um concurso público e que por conta dos trabalhos não poderem ser interrompidos foram nomeados servidores comissionados.
Alega, por fim, que foram convidados diversos servidores efetivos, tendo somente um aceitado o encargo.
(...)
Analisando-se os autos, verifica-se que é incontroversa a
ocorrência da irregularidade.

Os argumentos trazidos pelo defendente apenas denotam situações fáticas que ensejariam dificuldades pela
qual a CMS estaria passando, entretanto os argumentos
expendidos não têm o condão de afastar ou justificar a
irregularidade em tela.
Entendemos que a alegação de não ter 4 servidores efetivos em um órgão como a Câmara de Serra não pode
ser considerado normal e justificável por situações financeiras, haja vista de que o município de Serra é um
dos maiores municípios do Espírito Santo e tem um orçamento que comportaria um número adequado de servidores efetivos aptos a exercerem as funções da CMS.
Quanto ao argumento de que outros servidores efetivos
não aceitaram o mister de compor a comissão, entendemos que se havia falta de servidores e não havia outro
modo de contornar a irregularidade em tela, não cabia
escolha a tais servidores se queriam participar ou não
da comissão, deveriam ter sido nomeados para exercer
a função na comissão de forma unilateral pela Administração da Casa de Leis, de forma a afastar o cometimento da irregularidade cometida.
Ante o exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade, tendo como responsável o Sr. Raul Cezar Nunes,
propondo a aplicação de multa pecuniária.
Segundo a auditoria a equipe de apoio ao pregão não teria sido composta por servidores efetivos em sua maioria, o que infringiria o §1º do art. 3º da lei que rege o pregão, Lei 10.520/2002, in verbis:
Art. 3º (...)
A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria
por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego
da administração, preferencialmente pertencentes ao
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quadro permanente do órgão ou entidade promotora do
evento. (grifei)
Percebe-se no caso concreto, que os comissionados
eram a maioria na equipe de apoio ao pregão, todavia,
a lei obriga que a equipe seja formada em sua maioria
por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego
da administração.
Ocorre que a lei faculta esta composição para pertencentes de cargos comissionados quando diz “preferencialmente pertencentes ao quadro permanente ...”, o que
foi aproveitado nesta hipótese pela Câmara da Serra, ante a dificuldade de pessoal efetivo qualificado e disponível para atender esta função, devendo pois ser afastada
a irregularidade deste tópico.
Neste caminhar, entretanto, verifico que a composição
de equipe formada na maioria por comissionados não é
recomendável, e assim sendo, importante que seja determinada á atual administração para que adote a composição em que a maioria dos membros seja efetiva, a
exemplo da regra legal disposta no art. 51 da lei 8.666/93
para a composição da equipe de apoio à licitação, no intuito de reduzir eventuais arbítrios e juízos subjetivos.
Por derradeiro, entendo suficientes e plenamente motivadas as razões expostas na ITC 3378/2015, quanto ao
item 2.1.5 da ITC, abaixo transcritas, adotando-as como
fundamento do meu voto para manter a responsabilidade e a aplicação de multa à gestora indicada, conforme
trecho da análise técnica que destaco:
2.1.5 NEGLIGÊNCIA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
(...) A presente questão refere-se à negligência na fiscalização do contrato 06/2011, pois, conforme apontado
em ITI, “o diretor de Controle Interno da Câmara, HenriDiário Oficial de Contas

que Pelissari Filho, disse que o vínculo estabelecido entre a Assessora e os prestadores de serviços que a empresa mantém na CMS – Wesley Bastos de Souza, Gustavo Henrique Meira Serpa e Patrícia Barros Belonia Ribeiro – não era de conhecimento do Legislativo municipal”.
(...)
Analisando-se os autos, verifica-se que o cerne da questão não foi atacado pela defendente, pois no momento
em que houve a fiscalização por parte da equipe de auditoria deste Tribunal de Contas, evidenciou-se, por meio
do ofício 18/2012, fls. 1586 do processo TC 1078/2012,
que a administração da CMS não tinha conhecimento do
vínculo que existia entre a empresa contratada e aqueles
que prestavam os serviços, denotando ausência de controle e conhecimento sobre funcionários que prestavam
serviço para a Casa de Leis.
Nota-se que prestavam serviços à Câmara Municipal
pessoas que a própria Câmara desconhecia seu vínculo
com a prestadora dos serviços e se vinculadas qual tipo
de vínculo.
Ante o exposto, restou evidenciado que houve falha no
controle e fiscalização do contrato 06/2011, de responsabilidade da Sr. Jane Ribeiro Lopes, opinando-se pela
manutenção da irregularidade, propondo a aplicação
de multa pecuniária.
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, divergindo
parcialmente da área técnica e do Órgão Ministerial, no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação que submeto à sua consideração.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
1832/2012, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:
1.1. Quanto ao aspecto técnico contábil, julgar pela IRREGULARIDADE das contas do senhor Raul Cezar Nunes
– ex-Presidente da Câmara Legislativa Municipal de Serra, com amparo no artigo 84, inciso II, alínea ‘d’ da Lei
Complementar 621/2012, em razão da permanência das
seguintes irregularidades formais delineadas na Instrução Contábil Conclusiva ICC 293/2013:
3.1.1.1. Ausência de balancete de verificação acumulado, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo todas as contas contábeis dos sistemas
orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior, o total a débito e a crédito e o saldo final.
Base Legal: Art. 105, inciso VI, da Resolução TCEES nº
182/2002, alterada pela Resolução TCEES nº 217/2007.
3.1.1.12 Os documentos e as demonstrações referentes às tomadas e prestações de contas deverão ser assinados pelo gestor responsável e por profissional legalmente habilitado, constando o número do seu registro
no respectivo órgão de classe.
Base Legal: Art. 102 da Resolução TCEES n° 182/2002.
1.2. Com relação ao Relatório de Auditoria Ordinária
RAO 42/2012 - TC 1078/2012:
1.2.1. Preliminarmente, por excluir a responsabilidaSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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de do ex-presidente da Câmara da Serra, no exercício
de 2011, Sr. Raul Cezar Nunes, no que diz respeito às
irregularidades dispostas nos itens 2.1.2 e 2.1.3 da ITC
3378/2015, com fundamento na tese de responsabilidade subjetiva, com a extinção do feito sem apreciação de
mérito destes dois tópicos, por se reconhecer a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo que carece de arquivamento
do feito, na forma do § 4º, do art. 142, da LC 621/2012,
conforme explicitado no item II.2.1 deste voto;
1.2.2. No mérito, na forma da fundamentação constante
do item II.2.2 do voto:
1.2.2.1 Rejeitar as razões de justificativas e julgar IRREGULARES as contas do senhor Raul Cezar Nunes. – ex-Presidente da Câmara Legislativa Municipal de Serra,
exercício de 2011, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 2.1.1, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.8 e 2.1.9 da ITC, abaixo transcritos, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea
“c”’, “da Lei Complementar 621/2012, afastando-lhe o
ressarcimento imputado e a aplicação de multa, convolando-as em determinações à atual gestão;
2.1.1. Ausência de finalidade pública em despesas com
diárias, passagens aéreas e inscrição em eventos
Base legal: Princípios da Finalidade, do Interesse Público e da Razoabilidade, proclamados no Art. 32, caput,
da Constituição do Estado do Espírito Santo (CE), de 5 de
outubro de 1989; Princípio da Moralidade, inserido no
Art. 37, caput, da CF/88.
2.1.4. Terceirização de serviços rotineiros
Base legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade
e da Provisão de Cargo Público por meio de concurso,
com previsão no Artigo 37, caput e Inciso II, da CF/88.
Diário Oficial de Contas

2.1.7. Nepotismo
Base Legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade
e da Moralidade, elencados no Art. 37, caput, da CF/88;
Súmula Vinculante n.º 13 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
2.1.8 Ausência de motivação e interesse público na locação de veículos
Base legal: Princípios da Impessoalidade e da Moralidade contidos no Artigo 37, caput, da CF/88; princípios da
Finalidade e do Interesse Público, da Motivação Suficiente e da Razoabilidade proclamados, respectivamente,
nos artigos 32 e 45, § 2.º, da CE/89.
2.1.9. Ausência de interesse público na contratação de
empresa para gerenciamento de programa de estágio
Base legal: Artigo 3.º da Lei 8.666/93 c/c arts. 37, caput,
da CF/88 e 32 e 45 da CE/89.
1.2.2.2. Acolher as razões de justificativas do senhor
Raul Cezar Nunes - ex-Presidente da Câmara Legislativa
Municipal de Serra, no que diz respeito a irregularidade
afastada, constante do item 2.1.6 da ITC, encaminhando
ao atual gestor determinações:
2.1.6. Composição irregular da equipe de apoio ao pregão
Base legal: Parágrafo Primeiro do Inciso IV do Artigo 3.º
da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
1.2.2.3. Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES as contas do senhor Pedro Reco Sobrinho - Assessor Legislativo/Presidente da CPL da Câmara Legislativa Municipal de Serra, e da senhora Siléia Almeida Senne
da Rosa - Coordenadora Administrativa da Câmara Legislativa Municipal de Serra, com amparo no artigo 84, in-

ciso I, da Lei Complementar 621/2012, afastando-lhes o
ressarcimento imputado e aplicação de multa, no que
diz respeito à irregularidade presentificada no item 2.1.4
da ITC, conforme segue transcrita:
2.1.4 Terceirização de serviços rotineiros (itens II.4 e II.6
da ITI)
Base legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade
e da Provisão de Cargo Público por meio de concurso,
com previsão no Artigo 37, caput e Inciso II, da CF/88.
1.2.2.4. Rejeitar as razões de justificativas e julgar IRREGULARES as contas da senhora Jane Ribeiro Lopes - Fiscal de Contrato da Câmara Legislativa Municipal de Serra, pela prática de ato ilegal presentificado no item 2.1.5
da ITC, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “c”, da
Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe multa individual de R$3.000,00, com amparo no artigo 96, I, da Lei
Complementar Estadual 32/93, conforme irregularidade
que segue transcrita:
2.1.5. Negligência na fiscalização do contrato
Base legal: Artigos 66, 67, Parágrafo 1.º, 69 e 73, alínea a
do Inciso I, da Lei 8.666/93.
1.2.2.5. Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES as contas da senhora Maria Auxiliadora Massariol – Ass. Nível Superior/Membro da CPL e do senhor
Américo Soares Mignone – Procurador Geral da Câmara
Legislativa Municipal de Serra, com amparo no artigo 84,
inciso I, da Lei Complementar 621/2012, afastando-lhes
o ressarcimento imputado e a aplicação de multa, no
que diz respeito à irregularidade presentificada no item
2.1.9 da ITC, conforme segue transcrita:
2.1.9. Ausência de interesse público na contratação de
empresa para gerenciamento de programa de estágio
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Base legal: Artigo 3.º da Lei 8.666/93 c/c arts. 37, caput,
da CF/88 e 32 e 45 da CE/89.
1.2.2.6. Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES as contas dos senhores Alceir Nunes de Almeida e José Marcos Tongo da Conceição – Vereadores, em
razão da irregularidade constante do item 2.1.1 da ITC,
por denotar falha de natureza eminentemente gerencial,
resultando em afastamento do ressarcimento imputado:
2.1.1. Ausência de finalidade pública em despesas com
diárias, passagens aéreas e inscrição em eventos
Base legal: Princípios da Finalidade, do Interesse Público e da Razoabilidade, proclamados no Art. 32, caput,
da Constituição do Estado do Espírito Santo (CE), de 5 de
outubro de 1989; Princípio da Moralidade, inserido no
Art. 37, caput, da CF/88.
1.2.2.7. Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES as contas do senhor Valquilis José Carlini –
Agente de Gab. de Rep. Parlamentar Nível I / Pregoeiro
Oficial, em razão do afastamento da irregularidade constante do item 2.1.10 da ITC:
2.1.10 Superfaturamento em itens contratados
Base Legal: Princípios constitucionais da Moralidade,
da Impessoalidade e da Eficiência, dispostos no caput
do Artigo 37, e Princípio da Economicidade, disposto no
caput do Artigo 70, todos da CF/88.
1.2.2.8. Afastar a responsabilidade da empresa Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa - INDETEP, chamada aos autos na condição de parte interessada, em razão do afastamento da irregularidade constante do item 2.1.10 da ITC, acima transcrita;
1.2.2.9. Encaminhar à atual gestão da Câmara Municipal da Serra, as seguintes determinações:
Diário Oficial de Contas

· Promova junto ao Controle Interno a elaboração de normas internas, definindo critérios na indicação dos servidores para a participação nos eventos de treinamento,
com intuito de que as escolhas dos beneficiados não seja de forma aleatória, bem como avalie a possibilidade
de se promover uma estratégia de competências internas para por si só capacitar seus servidores, com políticas, planejamento e programação (item 2.1.1 da ITC);

1.3. Após as formalidades legais, ARQUIVE-SE.

· Promova um estudo da estrutura do quadro de pessoal
existente naquele legislativo, em contraponto às necessidades advindas de demandas de serviços permanentes
verificadas, devendo a situação ser avaliada sob a ótica
da oportunidade e conveniência do Órgão contratante,
em razão de fatores como, orçamento, limites das despesas, queda de receita e/ou outros fatores que possam
vir a justificar a contratação de terceiros ou a realização
de Concurso Público (itens 2.1.4 e 2.1.9 da ITC);

4. Especificação do quórum:

· Adote, para acompanhamento e julgamento dos procedimentos de pregão desenvolvidos por aquele legislativo, a composição em que a maioria dos membros seja
efetiva, a exemplo da regra legal disposta no art. 51 da
lei 8.666/93 para a composição da equipe de apoio à licitação, no intuito de reduzir eventuais arbítrios e juízos
subjetivos (item 2.1.6 da ITC);
· Corrijam as situações de nepotismo eventualmente
mantidas naquela Câmara, adotando a medida de exonerar o servidor, a exemplo do caso verificado e reconhecido neste voto (item 2.1.7 da ITC);
· Demonstre textualmente nos procedimentos administrativos formalizados, o interesse público da despesa
realizada, como no caso da locação de veículos verificado neste voto (item 2.1.8 da ITC);

2. Por maioria. Nos termos do voto do relator. Vencido o
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti que
acompanhou o parecer ministerial 5114/17, pela irregularidade com ressarcimento e o conselheiro Sebastião
Carlos de Ranna Macedo que o acompanhou.
3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator), Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 08/05/20418
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

te de Contas.
O texto da proposta de Enunciado apresentado inicialmente pelo NJS às fls. 3/11 foi o seguinte:
A representação jurídica deve se dar por intermédio de
advogados públicos, aprovados em concurso público. Excepcionalmente, e desde que devidamente justificado, é
possível a contratação de serviços jurídicos nas seguintes hipóteses:

Processo: 05301/2016-5

I. Demandas altamente especializadas, cuja natureza do
serviço é singular e é exigido profissional de notória especialização;

Classificação: Ato Normativo - Projeto de Enunciado de
Súmula Jurisprudência

II. Excesso de demandas, não suportada pela estrutura
jurídica existente;

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

III. Demandas com possível conflito de interesses

Parte: Conselheiro Efetivo (Sergio Aboudib Ferreira Pinto)

Promovido o sorteio na 28ª sessão ordinária de
09/08/2016, o feito foi distribuído para a minha relatoria, conforme despacho 31926/2016-1 (fl. 14) da SGS.

ACÓRDÃO TC- 129/2018 – PLENÁRIO

Ementa:
ATO NORMATIVO – PROJETO DE ENUNCIADO DE SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA – REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – ARQUIVAR.
O EXMO.SR.CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de procedimento destinado
ao processamento e apreciação de Projeto de Enunciado de Súmula de Jurisprudência, deflagrado a partir de
Estudo Técnico de Jurisprudência encaminhado ao Presidente deste Tribunal de Contas pelo Coordenador do
Núcleo de Jurisprudência e Súmula - NJS, conforme dispõe o art. 445, inciso VI do Regimento Interno desta CorDiário Oficial de Contas

No rol dos julgados elencados pelo NJS na proposta de
fl. 3/11 são precedentes do Plenário os seguintes Acórdãos: Parecer Consulta TC 011/2013; Parecer Consulta TC
002/2004; Acórdão TC 021/2014; Acórdão TC 020/2014;
Acórdão TC 1042/2014 e Acórdão TC 665/2015.
Porém, considerando o disposto no § 1º do art. 446 do
Regimento Interno, são necessárias, pelo menos cinco
decisões da Corte, mediante aprovação de, no mínimo,
quatro de seus membros.
Assim, como foram citados quatro Acórdãos e dois Pareceres Consulta no Estudo de fls. 3/11, solicitei ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula – NJS a reanálise no intuito de acrescentar aos precedentes, no mínimo, mais
um Acórdão do Plenário no mesmo sentido, uma vez

que apesar do Parecer Consulta se tratar de uma decisão, não se trata de caso concreto.
Nesse sentido, o NJS elaborou novo Estudo Técnico Subsidiário à Súmula 0003/2017-1, na forma do documento de fls. 17/25, acrescentando as seguintes decisões ao
rol de julgados que fundamentam a proposta de súmula:
Acórdão TC 711/2014- Plenário, Acórdão TC 992/20141ª Câmara, Acórdão 422/2016- 2ª Câmara.
Ato contínuo, embora tenha concluído pelo preenchimento do requisito objetivo, manifestei-me por meio do
voto nº 3625/2017 (fl.24/35) pelo não prosseguimento
do Projeto de Enunciado de Súmula de Jurisprudência,
tendo em vista que o entendimento proposto não retrata o entendimento sólido do Tribunal a respeito do assunto, não apresentando todas as características necessárias para sua aprovação.
Divergindo do Relator, o Conselheiro Presidente Sérgio Aboudib Ferreira Pinto proferiu em seu voto vista
00069/2017-9 às fls. 68/75 que o Projeto está apto a seguir, sob a justificativa de que o rol apresentado pelo Núcleo de Jurisprudência e Súmula é meramente exemplificativo, podendo, tais serviços, serem contratados por
algum outro motivo excepcional que não se encontre
elencado nos itens apresentados pelo Núcleo de Jurisprudência e Súmula.
Assim sendo, por concluir que pela falta de decisões deste Tribunal que se manifestem de forma divergente da
Proposta de Enunciado ora em análise, o Conselheiro
Presidente, divergindo do entendimento do Relator, votou pelo seguimento do Projeto de Enunciado de Súmula e Jurisprudência, conforme dispõe o art.445, inciso VI
do Regimento Interno desta Corte de Contas, opinando
pela seguinte redação:
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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A representação jurídica deve se dar por intermédio de
advogados públicos, aprovados em concurso público. Excepcionalmente, e desde que devidamente justificado, é
possível a contratação de serviços jurídicos nas seguintes
hipóteses, além de outras que porventura não estejam
elencadas neste rol:

00476/2017-1, foi indeferida a intervenção no feito como amicus curiae da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo.

II. Excesso de demandas, não suportada pela estrutura
jurídica existente;

Em seguida, o NJS elaborou o Estudo Técnico Subsidiário
à Súmula 00005/2017-9, nos termos previstos no artigo
445, inciso II, e artigo 447 §7º, ambos do RITCEES, objetivando a análise da existência no âmbito do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo de deliberações acerca da matéria, sugerindo eventual redação dos enunciados de súmula a serem submetidos ao Plenário, por intermédio do Relator.

III. Demandas com possível conflito de interesses

Neste sentido, a Conclusão alcançada foi a seguinte:

Desse modo, por meio da Decisão 03916/2017-7 às fls.
56/75 o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo decidiu, por maioria, nos termos do voto do
conselheiro presidente Sérgio Aboudib Ferreira Pinto,
encampado em sessão por mim, conforme notas taquigráficas (fls. 76/78), pela admissibilidade do Projeto de
Enunciado de Súmula de Jurisprudência, considerando-se atendidos os requisitos previstos no §1º do art.446
do Regimento Interno. Vencido o conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo que votou, acompanhando o
meu voto originário, pelo não seguimento do presente
procedimento, por não estarem presentes as condições
exigidas no Regimento Interno.

4. CONCLUSÃO

I. Demandas altamente especializadas, cuja natureza do
serviço é singular e é exigido profissional de notória especialização;

Ato contínuo, o presente processo foi encaminhado ao
NJS por meio do despacho 58634/2017-1 exarado às
fls.82/83 para atendimento do disposto no art. 445, inciso II e art. 447, § 7º, ambos do RITCEES que preveem a
apresentação pelo Núcleo de Jurisprudência de “Estudo
Técnico Subsidiário à Súmula”.
Insta frisar que, por meio da Decisão em Protocolo
Diário Oficial de Contas

Nesses termos, considerando a identificação de novo
entendimento deste Tribunal no que tange à terceirização de serviços jurídicos pelas empresas estatais, consubstanciado nos Acórdãos TC nº 958/2017 - Plenário e
1252/2016 – Plenário ;
Considerando, assim, a impossibilidade de utilização de
três dos sete precedentes elencados no Estudo Técnico Subsidiário à Súmula nº 003/2017 para fundamentar a proposta, quais sejam: Acórdãos TC nº 020/2014,
021/2014 e 665/2015;

admissibilidade do projeto, observando a necessidade
de ratificação plenária dos Acórdãos TC nº 684/2017 - 2ª
Câmara e TC nº 021/2015 - 1ª Câmara, conforme previsão do artigo 446, §2º, do RITCEES.
É o relatório. Passo ao voto.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
De acordo com o Estudo Técnico Subsidiário à Súmula
00005/2017-9, foram identificadas novas deliberações
desta Corte de Contas sobre a matéria, conforme segue
abaixo:
1) Acórdão TC 1079/2016-Penário (Processo TC
904/2016)
2) Acórdão
4363/2015)

TC-194/2017-Plenário

(Processo

TC

3) Acórdão
7061/2015)

TC-631/2017-Plenário

(Processo

TC

4) Acórdão
4009/2013)

TC-958/2017-Plenário

(Processo

TC

5) Acórdão TC-684/2017 - 2ª Câmara (Processo TC
6919/2011)
6) Acórdão TC-021/2015-Primeira Câmara (Processo TC
2200/2010)

Considerando, ainda, a identificação de novas deliberações sobre o tema, tratando especificamente da contratação de serviços jurídicos por entes ou entidades da administração direta e autárquica, consubstanciadas nos
Acórdãos TC nº 1079/2016 - Plenário, 194/2017 - Plenário, 684/2017 - 2ª Câmara e 021/2015 - 1ª Câmara, já
analisados no presente estudo;

Abaixo importante reproduzir a análise feita pelo NJS a
respeito dos Acórdãos citados:

Opinamos pelo retorno dos autos à ao Conselheiro relator, sugerindo nova análise quanto aos requisitos de

Acórdão 958/2017-Plenário (originado de processo do

3. ANÁLISE
Ante o exposto, segue análise dos precedentes relacionados.
Pois bem. Primeiramente, vislumbra-se por meio do
Banestes) novo posicionamento deste Tribunal quanto
Segunda-feira, 14 de maio de 2018

51

ATOS DO PLENÁRIO

à possibilidade da contratação de serviços advocatícios por empresa pública ou sociedade de economista mista, especialmente as prestadoras de serviço público sob o regime
de concessão.
Nos Acórdãos TC 021/2014, 020/2014 e 665/2015 (que integraram o rol de precedentes que embasaram a proposta de súmula, sendo os dois primeiros originados de processos da Cesan e o terceiro da Ceturb-GV), bem como no Acórdão TC 631/2017 (analisado no presente estudo, originado de processo do Banestes), foi admitida a contratação
apenas de forma excepcional, sobretudo nos seguintes casos: I - singularidade do serviço, II - excesso de demandas, III - conflito de interesses.
Entretanto, no Acórdão 958/2017-Plenário foi assentado entendimento pela possibilidade da terceirização dos serviços como regra, ainda que relacionados a atividades-fim
dessas entidades, conforme fundamentação exposta anteriormente no tópico 2.
Esse mesmo entendimento já foi objeto do Acórdão TC 1252/2016-Plenário (Processo TC 6419/2012, que cuidou de representação em face da Cesan). Embora este tenha tratado da contratação de outros tipos de serviços - diversos da assessoria jurídica -, ele deixou assente a possibilidade terceirização das atividades fim de empresa estatal concessionária de serviço público, sob a mesma fundamentação utilizada no Acórdão TC 958/2017-Plenário, já exposta.
Diante isso, há que se fazer uma distinção entre a possibilidade da contratação realizada sob o regime das empresas estatais daquela realizada sob o regime da administração direta, autárquica e fundacional - em que predomina o regime de direito público -, eis que, conforme entendimento exposto, o tema deve ser encarado sob diferentes
prismas. Distinção esta que não era possível de ser realizada originalmente na presente proposta de enunciado de súmula diante dos precedentes até então existentes, que
caminhavam em sentidos similares.
Assim, em relação à primeira hipótese - empresas estatais - pode ser afirmado que ainda não há um entendimento consolidado sobre o tema, tendo em vista que as decisões
supramencionadas não adotaram a mesma solução no caso concreto, existindo uma tendência jurisprudencial desta Corte no sentido de que seja permitida a terceirização das
atividades finalísticas dessas entidades.
Uma vez que tais decisões tratam de pressupostos fáticos distintos daqueles que envolvem a terceirização realizada pela administração direta e autárquica, elas não podem
integrar o rol de precedentes que fundamentam a presente proposta, sem prejuízo de constarem em futura proposta de súmula que trate especificamente da terceirização
de serviços por empresas estatais.
Nesse sentido, o artigo 926, §2º, do Novo Código de Processo Civil, estabelece que: “Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos
precedentes que motivaram sua criação”.
Ademais, como consequência da alteração no entendimento jurisprudencial mencionado, a situação requer nova análise de admissibilidade do presente estudo, considerando que 03 (três) dos 07 (sete) precedentes elencados tratavam de situações fáticas que envolviam a contratação de serviços jurídicos por empresas estatais.
Inobstante, como foi exposto no tópico 2 do presente estudo, foram identificadas 04 (quatro) novas deliberações que tratam da contratação de serviços jurídicos pela administração direta, autárquica e fundacional, quais sejam: Acórdãos TC nº 1079/2016-Plenário, TC nº 194/2017-Plenário, TC nº 684/2017-2ª Câmara e TC nº 021/2015-1ª Câmara.
Com a finalidade de sistematizar os precedentes colacionados, segue na tabela 1 a compilação das referidas decisões e do cerne dos respectivos entendimentos adotados para afastar ou manter as irregularidades discutidas em cada caso.
Diário Oficial de Contas
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NÚMERO
DECISÃO
JURISDICIONADO
TESE
01
Acórdão 1079/2016-Ple- Câmara Municipal “Em sede de defesa nos autos originários, alega o gestor que as assessorias contratadas foram prestadas para suprir a ausência de pessoal naquele Poder, e que renário (TC 9041/2016)
de Brejetuba
alizaria alteração em sua estrutura administrativa visando à criação de cargos específicos para a execução das atividades contratadas.
De fato, a realidade daquela municipalidade deve ser apreciada para o fim de analisarmos a questão posta. Verifica-se, que a Câmara Municipal não possuía servidores capacitados para a efetivação das atividades, por mais ordinárias que fossem.
Ademais, como bem sopesado pelo nobre Conselheiro Rodrigo Chamoun, a situação do órgão deve ser considerada em face de sua real necessidade/capacidade de
contratar frente aos recursos financeiros e orçamentários que dispõe além de demandar tempo para a elaboração do edital e a consequente realização do Concurso Público para enfim nomear os aprovados”. (g.n)
02
Acórdão 194/2017-Ple- Instituto de Previ- “(...), o permissivo legal para contratação de assessoria jurídica exige a clara comprovação da singularidade do objeto contratado, bem como da notória especialinário (TC 4363/2015)
dência do Município zação do prestador do serviço”. (g.n)
de Viana
03
Acórdão 684/2017-2ª Câ- Prefeitura Municipal “Tenho defendido, em votos por mim proferidos, que a contratação de assessoria jurídica é uma possibilidade aceitável no âmbito da Administração Pública, desmara (TC 6919/2011)
de Apiacá
de que revestida de certos requisitos, quais sejam: a) Demandas altamente especializadas; b) Excesso de demandas; c) Demandas com potencial conflito de interesses”. (g.n)
04
Acórdão 021/2015-1ª Câ- Câmara Municipal “Desse modo, feitas essas considerações e considerando a justificativa apresentada pela defesa, a existência de 01 procurador, com salário de R$ 2.200,00 (dois mil
mara
de Muqui
e duzentos reais), não garante, a meu ver, a qualidade necessária para as questões que envolvem assessoria jurídica, para que o Presidente possa desenvolver o seu
mister com segurança e legitimidade. Por isso, no caso concreto ora sob exame, entendo razoável a contratação da presente assessoria para suprir tal deficiência.
Tendo como premissa e fundamento básico o princípio da eficiência, previsto no art. 37, caput, da CRFB/88, aliado, por óbvio, ao princípio da motivação, que impõe ao gestor demonstrar a vantajosidade da contratação, de forma a possibilitar o “giro” da máquina administrativa, entendo que as razões de defesa do gestor
devem ser acolhidas”. (g.n)

Consta em seguida, também, a tabela 2, que sistematiza decisões que já constavam no Estudo Técnico Subsidiário à Súmula nº 003/2017 e que abordam a contratação de serviços
jurídicos pela administração direta e autárquica (estão excluídas as deliberações que versam sobre a contratação de serviços jurídicos por empresas estatais, pelos fundamentos já
expostos).
NÚMERO
05

06

07

08

DECISÃO

JURISDICIONATESE
DO
A c ó r d ã o Instituto de Pre- “Neste contexto, verifico que a contratação de assessoria jurídica para atender o IPASVVE, como apropriadamente alegou a defendente, deve ser tratada de forma diferen1042/2014-Ple- vidência Social ciada, pois além de exigir conhecimento específico, não comportando conhecimento jurídico genérico, tem mais uma particularidade, seu objetivo principal se constitui na
nário
dos Servidores reorganização de uma Previdência Própria, que sofreu as mazelas de uma administração inconsequente, desidiosa, por muitos anos.
(TC 6079/2012) Públicos de Vila Também me parece importante destacar que a reorganização de um Órgão Previdenciário que se mostra sucateado, demanda atuação estanque, que não se perpetua no
Velha
tempo, o que corrobora a tese de contratar uma assessoria ou consultoria jurídica adequada para a adoção de medidas técnicas corretivas, que devem ser dispensadas no
futuro, em que passarão a serem consideradas como ações rotineiras quando do saneamento do Instituto. Deste modo, entendo que razões persistem para que o IPASVVE
venha a contratar terceiros para prestar os serviços que a meu ver são estanques neste período, em que o Instituto se mostra carente de pessoal qualificado, necessitando se estruturar”. (g.n)
A c ó r d ã o Fundo Munici- “Nesta linha, constato que os serviços contratados, apesar de não serem de notória especialização, serviram para atendimento a uma demanda estanque do Município,
711/ 2014-P l e- pal de Saúde de que não se perpetuou no tempo, denotando, deste modo, que as atividades contempladas no contrato não são de natureza rotineira, contínua, como apontou a área técninário
Alegre
ca, de forma que não se mostra em substituição às atividades de servidores efetivos”. (g.n)
(TC 7110/2008)
A c ó r d ã o Câmara Munici- “O que se percebe é que em três situações excepcionais, admite-se que seja realizada a contratação de serviços jurídicos, a serem realizados por juristas diversos dos advo992/2014-1ª Câ- pal de Iconha
gados públicos:
mara
1) As demandas altamente especializadas;
(TC 6325/2010)
2) O excesso de demandas;
3) As demandas com potencial conflito de interesses”. (g.n)
A c ó r d ã o Câmara Munici- “Diante das constatações, forçoso concluir que os serviços contratados não configuraram de excepcional interesse público que refere aos casos nos quais a administração
422/2016-2ª Câ- pal de Nova Ve- necessita prestar algum tipo de serviço e não dispõe de concurso público em andamento para nomeação de servidor concursado ou, ainda, diante da complexidade dos sermara
nécia
viços, necessária a contratação de profissionais capacitados para atender a demanda da Administração. Nesse contexto, mantenho a irregularidade”. (g.n)
(TC 1020/2008)

Considerando o total de 08 (oito) precedentes expostos nas tabelas acima, cabe averiguar a adequação desses precedentes à redação do enunciado de súmula cuja proposta ora se
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analisa, especialmente no que se referem às hipóteses
excepcionais que constam nos incisos da redação, quais
sejam: “I. Demandas altamente especializadas, cuja natureza do serviço é singular e é exigido profissional de
notória especialização; II. Excesso de demandas, não suportada pela estrutura jurídica existente; III. Demandas
com possível conflito de interesses”.
Primeiramente vale repisar que o artigo 446, §§1º e 2º,
do Regimento Interno do TCEES, estabelece que são necessárias, pelo menos, cinco decisões do Plenário no
mesmo sentido, mediante aprovação de, no mínimo,
quatro de seus membros, para que se possa constituir
súmula de jurisprudência, ou cinco decisões das Câmaras ratificadas pelo Plenário por, no mínimo, quatro
membros.
Assim, para que determinado entendimento seja compendiado em súmula de jurisprudência é necessário que
esse tenha sido objeto de, pelo menos, 05 (cinco) decisões no mesmo sentido.
Aplicando-se a previsão regimental ao presente caso, seriam necessárias, salvo melhor juízo, ao menos, cinco
decisões deste Tribunal em que fosse aprovado entendimento no mesmo sentido daquele adotado na redação
da súmula, mencionando todas as hipóteses excepcionais nela previstas ou, alternativamente, poderiam ser
enumeradas 05 deliberações para cada hipótese excepcional, compendiando estas deliberações em uma só redação.
Partindo dessa premissa, passamos a análise do cumprimento desse requisito mínimo (cinco deliberações) em
relação a cada uma das hipóteses descritas na proposta de enunciado.
Diário Oficial de Contas

Em relação ao inciso I, “Demandas altamente especializadas, cuja natureza do serviço é singular e é exigido profissional de notória especialização”, verifica-se que esta situação foi mencionada como possível justificativa para a contratação dos serviços nas seguintes
decisões: Acórdão TC 194/2017, Acórdão 684/20172ª Câmara, Acórdão 992/2014-1ª Câmara, Acórdão TC
1042/2014-Plenário, Acórdão 711/2014-1ª Câmara (a
contrário senso) e Acórdão 422/2016-2ª Câmara (a contrário senso).
Portanto, denota-se que cumpre com o requisito regimental para elaboração de proposta de súmula.
Quanto ao inciso II, “Excesso de demandas, não suportada pela estrutura jurídica existente”, observa-se que
esse entendimento foi mencionando de forma inequívoca tão somente no Acórdão TC 684/2017-2ª Câmara e no
Acórdão TC 992/2014-1ª Câmara.

“(...), considerando a justificativa apresentada pela defesa, a existência de 01 procurador, com salário de R$
2.200,00 (dois mil e duzentos reais), não garante, a meu
ver, a qualidade necessária para as questões que envolvem assessoria jurídica, (...), no caso concreto ora sob
exame, entendo razoável a contratação da presente assessoria para suprir tal deficiência”.
Acórdão 021/2015-1ª Câmara;
“Deste modo, entendo que razões persistem para que o
IPASVVE venha a contratar terceiros para prestar os serviços que a meu ver são estanques neste período, em
que o Instituto se mostra carente de pessoal qualificado, necessitando se estruturar”.
Acórdão 1042/2014-Plenário.
Nos referidos casos a estrutura disponível era incapaz, a
princípio, de executar com qualidade e eficiência a demanda cotidiana e ordinária que lhe era submetida.

Observa-se que nos casos decididos pelo Acórdão1079/
2016-Plenário, Acórdão 021/2015-1ª Câmara e Acórdão 1042/2014-Plenário, a irregularidade concernente à
contratação de serviços jurídicos foi afastada em razão
de peculiaridades relacionadas à precariedade ou insuficiência da estrutura de pessoal disponível na administração, o que difere do “excesso de demandas”.

Diferentemente, no caso de excesso de demandas presume-se existir, em tese, uma estrutura de pessoal capaz de executar os serviços ordinários, todavia, em razão
de um fato excepcional e temporário, que é o excesso de
demanda, justifica-se a terceirização. São situações fáticas distintas e que não devem ser equiparadas sob pena
de prejuízo à melhor técnica hermenêutica.

Isso se torna perceptível por meio da leitura dos seguintes trechos:

Portanto, em relação ao inciso II da redação do enunciado (“Excesso de demandas, não suportada pela estrutura jurídica existente”), não há precedentes suficientes
para cumprimento do requisito regimental para proposta de súmula.

“De fato, a realidade daquela municipalidade deve ser
apreciada para o fim de analisarmos a questão posta.
Verifica-se, que a Câmara Municipal não possuía servidores capacitados para a efetivação das atividades, por
mais ordinárias que fossem, (...)”.
Acórdão 1079/2016-Plenário;

Em relação ao inciso III, “Demandas com possível conflito de interesses”, verifica-se que esta situação foi mencionada como justificativa para a contratação dos serviSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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ços apenas em duas decisões: Acórdão 684/2017-2ª e
Acórdão 992/2014-1ª Câmara.

foi visto nos Acórdão 958/2017-Plenário e Acórdão TC
1252/2016-Plenário.

Pelo exposto, conclui-se pela impossibilidade de ser
mantida proposta de súmula sobre a contratação de serviços jurídicos cuja redação mencione expressamente as
três possibilidades ora analisadas como sendo excepcionais à regra do concurso público, visto que não há cinco
decisões no mesmo sentido que abordem todas elas, sejam em conjunto ou individualmente.

Conforme o exposto, sugerimos a adequação da proposta de redação do enunciado, nos seguintes termos:

Vale repisar que o artigo 926, §2º, do Novo Código de
Processo Civil, estabelece que: “Ao editar enunciados de
súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação”.
Nesses termos, salvo melhor juízo, no presente momento, a única possibilidade de manutenção da proposta seria adequar a redação do enunciado, prevendo apenas a
hipótese de “demandas altamente especializadas” como
situação excepcional que justificaria a contratação da assessoria jurídica, com a possibilidade de atualização futura da súmula à medida que novos entendimentos se
consolidarem.
Registra-se que o artigo 447, §1º, do RITCEES, dispõe que
qualquer enunciando pode ser alterado ou revisto mediante aprovação do Plenário por, no mínimo, cinco Conselheiros efetivos, inclusive o voto do Presidente.
Além disso, também é necessária a adequação da redação para que a proposta de enunciado se restrinja ao
tratamento do assunto em relação à administração direta, autárquica e fundacional, eis que estas são regidas pelo regime de direito público, diferentemente das
empresas estatais, cujo tratamento dispensado por decisões recentes deste Tribunal tem sido distinto, como
Diário Oficial de Contas

A representação jurídica da administração direta, autárquica e fundacional deve se dar por intermédio de advogados públicos, aprovados em concurso público. Excepcionalmente, e desde que devidamente justificado,
é possível a contratação de serviços jurídicos na hipótese de demandas altamente especializadas, cuja natureza
do serviço seja singular e seja exigido profissional de notória especialização.
4. CONCLUSÃO
Nesses termos, considerando a identificação de novo
entendimento deste Tribunal no que tange à terceirização de serviços jurídicos pelas empresas estatais, consubstanciado nos Acórdãos TC nº 958/2017-Plenário e
1252/2016-Plenário;
Considerando, assim, a impossibilidade de utilização de
três dos sete precedentes elencados no Estudo Técnico Subsidiário à Súmula nº 003/2017 para fundamentar a proposta, quais sejam: Acórdãos TC nº 020/2014,
021/2014 e 665/2015;
Considerando, ainda, a identificação de novas deliberações sobre o tema, tratando especificamente da contratação de serviços jurídicos por entes ou entidades da administração direta e autárquica, consubstanciadas nos
Acórdãos TC nº 1079/2016-Plenário, 194/2017-Plenário,
684/2017-2ª Câmara e 021/2015-1ª Câmara, já analisados no presente estudo;
Opinamos pelo retorno dos autos à ao Conselheiro relator, sugerindo nova análise quanto aos requisitos de ad-

missibilidade do projeto, observando a necessidade de
ratificação plenária dos Acórdãos TC nº 684/2017-2ª Câmara e TC nº 021/2015-1ª Câmara, conforme previsão
do artigo 446, §2º, do RITCEES.
Caso prevaleça o entendimento pela admissão do projeto de enunciado de súmula proposto, sugerimos a adequação da sua redação, pelos motivos expostos no presente estudo, nos seguintes termos:
A representação jurídica da administração direta, autárquica e fundacional deve se dar por intermédio de advogados públicos, aprovados em concurso público. Excepcionalmente, e desde que devidamente justificado,
é possível a contratação de serviços jurídicos na hipótese de demandas altamente especializadas, cuja natureza
do serviço seja singular e seja exigido profissional de notória especialização.
Desse modo, a redação da súmula relata que em três situações excepcionais admite-se que seja realizada a contratação de serviços jurídicos, a serem realizados por juristas diversos dos advogados públicos:
I. Demandas altamente especializadas, cuja natureza do
serviço é singular e é exigido profissional de notória especialização;
II. Excesso de demandas, não suportada pela estrutura
jurídica existente;
III. Demandas com possível conflito de interesses”
Pois bem, pela análise minuciosa feita pelo NJS é impossível manter a proposta de súmula sobre a contratação
de serviços jurídicos cuja redação mencione expressamente as três possibilidades acima citadas, pois não há
cinco decisões do Plenário no mesmo sentido que abordem todas elas, seja em conjunto ou individualmente,
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conforme preconiza o art. 446, § 1º e § 2º do RITCEES,
Ademais, vale mencionar que o artigo 926, §2º, do Novo Código de Processo Civil, estabelece que: “Ao editar
enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua
criação”.
Assim, conclui-se que o Estudo Técnico Subsidiário à Súmula 00005/2017-9 acompanhou o nosso voto pela impossibilidade de ser mantida proposta de súmula sobre
a contratação de serviços jurídicos cuja redação mencione expressamente as três possibilidades ora analisadas
como sendo excepcionais à regra do concurso público,
visto que não há cinco decisões no mesmo sentido que
abordem todas elas, sejam em conjunto ou individualmente.
Desse modo, o NJS informou que a única possibilidade
de manutenção da proposta seria adequar a redação do
enunciado, prevendo apenas a hipótese de “demandas
altamente especializadas” com situação excepcional que
justificaria a contratação da assessoria jurídica, com a
possibilidade de atualização futura da súmula à medida
que novos entendimentos se consolidem.
Então, no presente momento, estamos diante de duas
possibilidades: adequar a redação do enunciado, prevendo apenas a hipótese de “demandas altamente especializadas” como situação excepcional que justificaria
a contratação da assessoria jurídica, com a possibilidade
de atualização futura da súmula à medida que novos entendimentos se consolidarem; ou inadmitir o projeto e
esperar por outras decisões que tornem mais clara a posição majoritária deste Tribunal de Contas.
Preliminarmente, destaco que as súmulas têm como obDiário Oficial de Contas

jetivo sintetizar e simplificar o entendimento da jurisprudência do Tribunal, tomando-se como base reiteradas
deliberações em um mesmo sentido, na forma do disposto no art. 446, caput do Regimento Interno:
Art. 446. A súmula de jurisprudência constituir-se-á de
princípios ou enunciados, resumindo teses, soluções,
precedentes e entendimentos adotados reiteradamente
pelo Plenário ou pelas Câmaras, ao deliberar sobre matérias de suas respectivas competências.
Desse modo, ratifico os termos emanados no voto
0325/2017-8 por mim proferido e entendo que não há
adequação da redação ao entendimento consolidado
deste Tribunal a respeito do tema.
Pelo exposto, a maioria dos julgados desta Corte de Contas que analisa a contratação de serviços jurídicos quando autorizado trata de peculiaridades observadas em
cada caso concreto, não podendo ser tomada por paradigma para qualquer contratação.
Ademais, não tenho dúvidas que se deve esperar por
outras decisões que tornem mais clara a posição majoritária deste Tribunal de Contas.
Por essa razão, pedindo escusa para discordar da proposta apresentada pelo NJS, entendo que o Projeto de
Enunciado der Súmula de Jurisprudência não deve prosseguir, uma vez que não retrata o entendimento sólido deste Tribunal de Contas a respeito do assunto, não
apresentando todas as características necessárias para
que seja aprovado, não restando justificada a conveniência e oportunidade para o seu prosseguimento.
Pelo exposto, na forma do art. 446, § 5º, verifico que não
foram atendidos os requisitos de admissibilidade do projeto de enunciado de súmula, razão pela qual voto pelo

não seguimento do feito.
Não obstante, na forma do § 6º do art. 445 do Regimento Interno, a não admissibilidade da presente proposta
não impede a apresentação de novo projeto ou proposta que trate da mesma matéria desde que sanada a deficiência.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), concordando em parte com
o entendimento do Núcleo de Jurisprudência e Súmula
apresento ao Plenário a seguinte DELIBERAÇÃO que ora
submeto à sua consideração:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÂO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Em sede de juízo prévio de admissibilidade, NÃO
DAR SEGUIMENTO ao presente procedimento, eis que
não estão presentes as condições exigidas nos § 1º do
art. 446 do Regimento Interno;
1.2. Dar CIÊNCIA ao NJS; e
1.3. ARQUIVAR.
2. Por maioria. Vencido o conselheiro presidente Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, que votou pela admissibilidade
do projeto.
3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 08/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

E NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO-SE INCÓLUME O
ACÓRDÃO RECORRIDO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:

Adiante, a Secretaria de Controle Externo de Contas –
Secex Contas, após apreciar a matéria de natureza eminentemente contábil, emitiu a Manifestação Técnica
01544/2017-4 (fls. 31/53), nos seguintes termos:

I – RELATÓRIO

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Versam os autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas, em face
do Acórdão TC 532/2017 constante do processo TC nº
2454/2014 (fls. 283/293), que julgou regulares com ressalvas as contas da Prefeitura de Mimoso do Sul, de responsabilidade da Sra. Flávia Roberta Cysne de Novaes
Leite, no exercício de suas funções administrativas de ordenadora de despesas, referente o exercício de 2013.

As razões constantes no presente processo foram analisadas, resultando na opinião, do ponto de vista técnico-contábil, pela manutenção da irregularidade constante do item 2.1 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE TERCEIROS
(Item 3.1.3 do RTC 242/2015), mantendo-se ainda proposta das determinações constantes nos itens 2.1 e 2.2.

O acórdão recorrido manteve as seguintes irregularidades, entendendo, porém, que não tinham condão de
macular as contas:
1.1 Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias retidas de terceiros (item 3.1.3 do RTC
242/15);
1.2 Ausência de comprovação da motivação para o cancelamento de dívida ativa (item 3.4.2 do RTC 242/15);

ACÓRDÃO TC- 130/2018 – PLENÁRIO
Processos: 05787/2017-1, 02454/2014-8
Classificação: Recurso de Reconsideração
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(Luis Henrique Anastacio da Silva)
UG: PMMS - Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: Flavia Roberta Cysne de Novaes Leite
EMENTA. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. CONHECER

Diário Oficial de Contas

Consta dos autos (Despacho 58475/2017-4), fl. 22, que
apesar de regularmente notificada do recurso interposto
pelo MPEC (Termo de Notificação 02239/2017-7) a interessada não apresentou as contrarrazões recursais.
Encaminhados os autos à Secretaria de Controle Externo
de Recursos – Secex Recursos, esta se manifestou por intermédio da Instrução Técnica de Recurso 00270/2017-7
(fls. 25/8), sugerindo o CONHECIMENTO do presente recurso e quanto ao mérito, à remessa dos autos à Secex
Contas, considerando que a matéria em questão possui
natureza contábil.

Assim sendo, propomos o retorno dos autos à SecexRecursos para o regular andamento do processo, observando-se suas competências regimentais.
Em nova Instrução Técnica de Recurso 00306/2017-1
(fls. 55/58), a Secex Recursos manifestou-se nos seguintes termos:
IV. CONCLUSÃO
Com base nos elementos aqui expostos, opina-se, quanto aos requisitos de admissibilidade, pelo CONHECIMENTO do presente recurso, nos termos da ITR n. 270/2017.
No que tange ao mérito, quanto aos aspectos técnico-contábeis, opina-se pelo PROVIMENTO PARCIAL, nos
termos da Manifestação Técnica 1544/2017-4, de fls.
31/53, exarada pela Secretaria de Controle Externo de
Contas.
Dando prosseguimento ao feito, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para
manifestação, o Em. Procurador Luís Henrique Anastácio
da Silva manifestou-se no mesmo sentido da Secretaria
de Controle Externo de Recursos.
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
II.1 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE TERCEIROS (Item
2.1 da MT 1544/2017-4)
Base Legal: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas
a e b e art. 37 e 195, inc. II da Constituição da República
Alega o Ministério Público que as contas da gestora merecem o julgamento pela irregularidade, tendo em vista o seguinte:
“1. a ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias retidas é causa de julgamento pela irregularidade das contas;
2. quando não há quantificação do dano ao erário causado pelo atraso no recolhimento, gera-se o dever de formação de autos apartados ou de adoção de providências administrativas cabíveis pela unidade gestora, ambos objetivando identificar os responsáveis e reaver para os cofres públicos os encargos derivados do não pagamento tempestivo das referidas contribuições.
Deste modo, impossível caracterizar o apontamento em
algo diferente de grave infração à norma legal, que induz à irregularidade das contas por força do inciso III do
art. 80 da Lei Complementar n° 621/12, não se admitindo, diante do comprovado prejuízo ao erário, considerar as contas regulares com ressalva, pois a ressalva é reservada apenas às falhas formais e não graves.
Verifica-se, portanto, que o gestor, ciente das responsabilidades de seu cargo não foi diligente com a coisa pública, incorrendo em ato grave, que encontra perfeita
subsunção na hipótese do inciso III, do artigo 80, da LC
621/2012.
Diário Oficial de Contas

Conclui-se que houve grave erro de julgamento no
v.Acórdão TC-532/2017 – Segunda Câmara, haja vista
que a irregularidade constatada macula, de forma insanável, a prestação de contas, fato que somente pode
conduzirà emissão de acórdão num único sentido: PELA
IRREGULARIDADE DAS CONTAS.
Não houve contrarrazões da gestora, embora tenha sido
regularmente notificada para tal desiderato.
Da análise realizada pela SecexContas através da Manifestação Técnica 1544/2017-4, depreende-se o seguinte:
Verifica-se pelo exposto acerca da irregularidade em
questão, que o gestor não procedeu ao devido tratamento no que diz respeito ao repasse à autarquia federal
(INSS) dos valores das contribuições previdenciárias recolhidas de terceiros. Entre as argumentações apresentadas pelo gestor, está a afirmação de que a maior parte
dos valores não recolhidos se constitui de contribuições
de exercícios anteriores que se encontravam acumulados nos demonstrativos contábeis da Prefeitura.
Em uma rápida incursão pela Lei Federal 8.212/91, especificamente no art. 30, incisos a e b, verifica-se a obrigação criada para o empregador em relação ao recolhimento das contribuições pertinentes à Seguridade Social, e o prazo para seu repasse. Disto se extrai com clareza o fato de que a lei não confere ao gestor público discricionariedade para decidir em que momento deve repassar ao INSS as contribuições previdenciárias recolhidas,
sejam de terceiros ou de seus servidores. Pelo contrário,
tal repasse tem prazo certo estipulado, como já visto, por
norma federal. Não tem o gestor autonomia para defender tese de que os valores não repassados referem-se a
recolhimentos efetuados em exercícios anteriores, quando então sob a responsabilidade de outros gestores.

Ora, o município, sendo pessoa jurídica de direito público interno, possui autonomia e aptidão para ser detentora de direitos e obrigações. E como tal, deve honrar
seus compromissos, tanto com o cidadão quanto com as
demais esferas de governo com que se relaciona. Sendo assim, as obrigações contraídas pelo município, independente de terem sido originadas sob a administração
de outros gestores, em períodos distintos, não podem ficar estagnadas. O gestor atual é responsável direto pelo não cumprimento das normas legais, incluindo a administração do passivo, não podendo delas se esquivar.
Nesse sentido, cabe, portanto, responsabilizar o gestor
pelo ressarcimento ao município, do montante dos juros e multa por atraso no repasse das contribuições, proporcionais ao tempo em que o mesmo esteve à frente da
administração pública sem tomar as devidas medidas saneadoras da irregularidade.
Acrescente-se ainda que, no caso em particular das contribuições previdenciárias, a ausência de ações do gestor com o intuito de garantir o repasse das contribuições
previdenciárias à autarquia federal, no prazo estipulado
pela lei, ajuda a fomentar o desequilíbrio na capacidade
do INSS em arcar com suas obrigações para com seus dependentes.
Portanto, diante do exposto, e tratando-se de irregularidade sem comprovação de saneamento, sugiro que
a mesma deva ser objeto de monitoramento por parte desta Corte de Contas, e que se determine ao gestor
atual do município de Mimoso do Sul o levantamento da
totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso,
bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do município, tendo em vista que tal despesa é conSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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siderada ilegítima e contrária à finalidade pública.
Ressalte-se ainda, que, considerando que a irregularidade analisada configura apropriação indevida de valores
de terceiros, bem como evidencia potencial prejuízo aos
cofres públicos, em virtude do pagamento dos encargos
financeiros por atraso no repasse do montante devido, a
mesma se enquadra nos critérios de julgamento das contas estabelecidos no inciso III do art. 84 da lei 621/12 (Lei
Orgânica do TCEES).
ANÁLISE DO RELATOR:
Cotejando as análises feitas pelo MPEC e pela SecexContas, entendo que deve prevalecer o julgamento originário já efetuado por esta Corte de Contas, ante a contundente fundamentação constante do Voto do Relator
2397/2017-2 (Processo TC 2454/2014), a saber:
O gestor alegou que quanto às retenções no exercício de
2013, estas foram repassadas, conforme Demonstração
da Dívida Flutuante – Anexo 17. Os valores constantes
a recolher apresentados no saldo final do exercício de
2013 veem de exercícios anteriores.
A área técnica não aceitou as alegações do gestor, pois
o saldo a recolher de exercícios anteriores é de responsabilidade do gestor atual e que o mesmo objeto já foi
apontado por esta Corte de Contas nos exercícios de
2011 e 2012 (Processos TC 2309/2012 e 3164/2013).
Verifiquei que esses saldos a recolher são valores pendentes anteriores ao exercício de 2013, conforme apresentado pela gestora atual, cabendo destacar que os
exercícios de 2011 e 2012 foram da gestão do Sr. Ângelo
Guarçoni Júnior, o qual já foi responsabilizado por seus
atos através dos processos TCs 2309/2012 e 3164/2013.
Diante da constatação de que não houve ausência de reDiário Oficial de Contas

colhimento, no exercício, ao INSS, mas que não foram regularizados os saldos anteriores MANTENHO A IRREGULARIDADE, entretanto, entendo que esta não tem o condão de macular as contas em análise e determino a atual
gestora que proceda a conciliação da conta “INSS Serviços de Terceiros” para verificação dos valores a serem repassados à previdência e proceda ao pagamento.
Após, encaminhe a este Tribunal, por ocasião da Prestação de Contas do exercício corrente, os esclarecimentos/
documentos através de Notas Explicativas.
Constato, também, que a divergência apontada pela
Área Técnica no valor de R$ 18.228,37 é pequena comparada ao recolhido à previdência geral quanto às consignações, que foi de R$ 393.867,35 anual, demonstrando não somente a baixa materialidade da diferença apontada, mas, sobretudo, ser resultado de um eventual problema de conciliação das contas de exercícios anteriores e não efetivamente ausência de recolhimento.
Diante do exposto, não há como afastar a irregularidade,
vez que a divergência, de fato existe, entretanto, ratifico o entendimento propalado no acórdão 532/2017, de
que a irregularidade não tem não tem o condão de macular as contas em análise.
Nessas condições, determino ao gestor atual que realize a conciliação da conta “INSS – SERVIÇOS DE TERCEIROS” e, se for comprovado que houve recolhimento à
menor, proceda ao recolhimento complementar e encaminhe os ajustes contábeis realizados e documentação
comprobatórias a este Tribunal na próxima prestação de
contas anual.

RA O CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA (Item 3.4.2 do
RTC 242/2015)
Base Legal: Artigos 39, 85, 87, 88 da Lei 4320/1964;
art. 37, caput, da Constituição Federal, art. 45, § 2º da
Constituição Estadual; art. 14 da Lei Complementar
101/2000 (LRF), arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei 6.830/1980 e
art. 10, inciso X, da Lei 8.429/1992.
Relativamente à irregularidade tratada neste item, a própria SecexContas reconheceu em sua análise que não há
razões para que tal irregularidade macule as contas da
gestora, conforme passo a transcrever:
No que diz respeito à cobrança de dívida ativa tributária,
faz-se necessário, de início, fazermos uma rápida referência ao Código Tributário Nacional (lei 5.172/96), mais
especificamente no tocante às hipóteses de extinção do
crédito tributário (art. 156), bem como o direito de constituição do mesmo pela fazenda pública.
Lei 5.172/96 (CTN)
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Nego provimento ao recurso, no particular.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

II.2 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MOTIVAÇÃO PA-

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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(...)

prescritos em gestões anteriores.

V - a prescrição e a decadência; (negrito nosso)

Entretanto, propõe-se manter a recomendação por DETERMINAR para que a PM de Mimoso do Sul tome as
providências necessárias, nos termos do art. 2º da IN
TCEES 32/14, a fim de apurar a responsabilidade pela
omissão da administração municipal em não se utilizar
da execução fiscal para exigir seus créditos tributários,
bem como impor o dever de ressarcimento aos cofres
públicos, informando, ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Da leitura dos artigos acima se impõe que, a partir do
momento de sua constituição definitiva, ocorre um intervalo de 5 (cinco) anos para que a fazenda pública cobre o crédito tributário do sujeito passivo. Não o fazendo
no prazo legal, decai o direito por prescrição.
A despeito da prescrição, uma vez constituído o crédito tributário, via lançamento, a fazenda pública é obrigada legalmente a cobrá-lo antes que prescreva, só podendo deixar de fazê-lo nos casos em que lei específica
autorize.
Enfim, tendo sido a fazenda pública omissa no ato de cobrança dos créditos tributários, os mesmos, já prescritos, não devem mais constar da dívida ativa, e, portanto,
não integrarem a respectiva receita do orçamento anual.
Ocorre que, no caso em análise, verifica-se pelos documentos integrantes da defesa (fls. 187-210), que a maioria dos créditos tributários cancelados, prescreveu até o
exercício de 2012, período em que a administração estava sob a tutela de outro ordenador de despesas, o que
demonstra a ausência de política pública adequada para cobrança dos tributos municipais por parte das gestões anteriores.
Assim, por derradeiro, no tocante às contas da gestora
em análise, no que seja pertinente ao item questionado,
entendo não haver motivos suficientes que o enquadre
como irregularidade grave, tendo em vista que os cancelamentos realizados agiram sobre créditos tributários
Diário Oficial de Contas

Quanto à presente irregularidade, embora de fato exista,
como bem constatou a Área Técnica, a maioria dos créditos tributários cancelados, prescreveu até o exercício de
2012, período em que a administração estava sob a tutela de outro ordenador de despesas.
Dessa forma, entendo suficiente o encaminhamento de
determinação ao gestor atual de Mimoso do Sul, no sentido de que tome as providências necessárias, nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apurar a responsabilidade pela omissão da administração municipal em não se utilizar da execução fiscal para exigir seus
créditos tributários, bem como impor o dever de ressarcimento aos cofres públicos, informando, ainda, a esta
Corte de Contas sobre o resultado obtido.
III – CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e integralmente do Ministério
Público Especial de Contas, VOTO para que este Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à
sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espíri-

to Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
I – CONHECER do Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se o Acórdão
532/2017, pela REGULARIDADE COM RESSALVAS, das
contas da ordenadora de despesas, Sra. Flávia Roberta
Cysne de Novaes Leite, relativas ao exercício financeiro
de 2013.
II – ENCAMINHAR ao atual gestor da Prefeitura de Mimoso do Sul, as seguintes determinações:
· Que tome as providências necessárias, nos termos do
art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apurar a responsabilidade pela omissão da administração municipal em não
se utilizar da execução fiscal para exigir seus créditos tributários, bem como impor o dever de ressarcimento aos
cofres públicos, informando, ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido.
· Que realize a conciliação da conta “INSS – SERVIÇOS DE
TERCEIROS” e, se for comprovado que houve recolhimento à menor, proceda ao recolhimento complementar e
encaminhe os ajustes contábeis realizados e documentação comprobatórias a este Tribunal no envio da próxima
prestação de contas anual.
III - ARQUIVAR os autos após os trâmites legais.
Dê-se ciência aos interessados.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – No 5787/2017-1 votei por conhecer do ReSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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curso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público, negando-lhe provimento, mantendo o Acórdão
pela regularidade com ressalva das contas e encaminhamento de determinações. Devolvo a palavra. Conselheiro Ranna pediu vista.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – Pedi vista e estou acompanhando o relator.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Muito bem. Não há divergência. Prossiga.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Presidente, estamos falando do 5787/2017?
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Isso, exatamente.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Ele tem a divergência.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN - Tem divergência sim porque estou apenas
conhecendo e negando provimento.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Perdão Excelência, desculpe-me, achei que vossa excelência estava... Então o conselheiro Carlos Ranna acompanhou o relator pela negativa de provimento?
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – Sim, estou acompanhando o relator.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Mil perdões, o erro foi meu. Sua excelência é pelo conhecimento e negativa de provimento.
Há divergência. Coloco o processo em discussão.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI – Presidente, já tinha feito as anotações, esDiário Oficial de Contas

tou acompanhando a Manifestação Técnica de Recurso
1544/2017 e a Instrução Técnica de Recurso 306/2007,
no sentido de conhecer, provimento parcial, emissão de
parecer prévio pela rejeição das contas de Flávia Roberta Cisne de Novaes Leite, manter a irregularidade “recolhimento da contribuições previdenciárias retidas”, com
determinação ao atual gestor para que levante a totalidade dos encargos financeiros incidentes sob o recolhimento das contribuições em atraso e adote as medidas
necessárias ao ressarcimento dos cofres públicos. Afasto a irregularidade “ausência de comprovação de motivação para o cancelamento da dívida ativa” e determinar a instauração de TCE, segundo a Instrução Normativa nº 32/2014, a fim de apurar a omissão na prescrição
dos créditos tributários, e identificar os responsáveis e
buscar o ressarcimento. Por isso que o provimento é parcial, porque está afastando essa irregularidade em relação à comprovação de motivação para cancelamento de
dívida ativa.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Agradeço o conselheiro Lovatti. O
conselheiro inaugura a divergência pelo provimento parcial.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – Com relação a esse item, no meu voto embora tenha sido nas observações, aqui, para acompanhar o voto, escrevi o seguinte: “Assim, por derradeiro,
no tocante as contas da gestora em análise, pertinente
ao item questionado, entendo não haver motivos suficientes que enquadre como irregularidade grave, tendo
em vista que os cancelamentos realizados sob os créditos tributários prescritos foram em gestões anteriores”.
Então, por esse sentido aí que eu... Essa observação pa-

rece que foi do voto do relator. É um dos argumentos
que entendi bem pertinente e arrazoados para acompanhar o relator.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Perfeitamente, excelência. Com os
esclarecimentos, permanece a divergência. Processo em
discussão. Em votação. Conselheiro Taufner?
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
Acompanho o relator.
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES –
Acompanho e relator.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA – Acompanho e relator.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Proclamo na forma relatada pelo
conselheiro Chamoun, vencido o conselheiro Lovatti. (FINAL)
1. ACÓRDÃO TC-130/2018
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM 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. CONHECER do Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas e, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se o Acórdão
532/2017, pela REGULARIDADE COM RESSALVAS, das
contas da ordenadora de despesas, Sra. Flávia Roberta
Cysne de Novaes Leite, relativas ao exercício financeiro
de 2013;
1.2. ENCAMINHAR ao atual gestor da Prefeitura de Mimoso do Sul, as seguintes determinações:
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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1.2.1 Que tome as providências necessárias, nos termos
do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apurar a responsabilidade pela omissão da administração municipal em
não se utilizar da execução fiscal para exigir seus créditos
tributários, bem como impor o dever de ressarcimento
aos cofres públicos, informando, ainda, a esta Corte de
Contas sobre o resultado obtido.
1.2.2 Que realize a conciliação da conta “INSS – SERVIÇOS DE TERCEIROS” e, se for comprovado que houve recolhimento à menor, proceda ao recolhimento complementar e encaminhe os ajustes contábeis realizados e
documentação comprobatórias a este Tribunal no envio
da próxima prestação de contas anual.
1.3. ARQUIVAR os autos após os trâmites legais.
1.4. Dê-se ciência aos interessados.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator conselheiro Rodrigo Flávio Feire Farias Chamoun. Vencido o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti que acompanhou a área técnica pelo provimento parcial, julgando
irregular as contas com determinações.
3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.

FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 08/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 139/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06990/2017-1, 11066/2014-9
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMRB - Prefeitura Municipal de Rio Bananal

4. Especificação do quórum:

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

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.

Partes: Edimilson Santos Eliziario, Elaine Cristina Arpini

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
Diário Oficial de Contas

Procuradores: Elaine Cristina Arpini (OAB: 11798)
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – ACOLHER
PARCIALMENTE AS RAZÕES RECURSAIS, AFASTAR O
RESSARCIMENTO E A MULTA IMPUTADOS.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃOJOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconside-

ração interposto pelo Sr. Edimilson Santos Elizário, na
qualidade de Prefeito do Município de Rio Bananal nos
exercícios de 2013 e 2014 e pela Srª Elaine Cristina Arpini, assessora jurídica do referido munícipio, em face do
Acórdão TC-802/2017 (fls. 316/326 do processo TC nº
11066/2014) no qual foram julgadas irregulares as contas do responsável, conforme decisão a seguir transcrita:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC11066/2014, ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e oito de junho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Afastar a irregularidade referente ao item de Pagamento Irregular de Gratificação. Base legal: Art. 37,
caput da Constituição Federal e Art. 32, caput da Constituição do Estado do Espírito Santo, referentes aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, razoabilidade, proporcionalidade; Art. 76, VI, da Lei Orgânica do
município de Rio Bananal; Art. 19 da Lei Complementar
01/2006 do município de Rio Bananal;
2. Manter a irregularidade referente ao item de Recebimento Indevido de Gratificação. Base legal: Art. 37,
caput da Constituição Federal, art. 32, caput da Constituição Estadual do Espírito Santo, art. 9° e 11 da Lei
8.429/1992 e art. 170, I da Lei Complementar 01/2006
do município de Rio Bananal;
3. Rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos
responsáveis, em razão do cometimento da infração disposta no item 2.2 do voto do relator;
4. Julgar irregular as contas do senhor Edmilson Santo
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Eliziário, prefeito de Rio Bananal nos exercícios de 2013
e 2014, em virtude da prática de ato que causou injustificável dano ao erário, condenando-o ao ressarcimento
do valor correspondente a 14.000,24 VRTE, em solidariedade com a senhora Elaine Cristina Arpini, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d”, da Lei Complementar 621/2012;
5. Aplicar multa pecuniária individual, no valor de R$
3.000,00, ao senhor Edmilson Santo Eliziário e à senhora Elaine Cristina Arpini, ante a infringência do art.
37, caput, da Constituição Federal, do art. 32, caput, da
Constituição Estadual do Espírito Santo, dos art. 9° e 11
da Lei 8.429/1992 e do art. 170, I, da Lei Complementar
01/2006 do município de Rio Bananal, bem como pela
constatação de ato de gestão ilegítimo de que resultou
injustificado dano ao erário, nos moldes do art. 135, inciso III, da Lei Complementar 621/12, do art. 382 da Resolução TC 261/13 e do art. 389, III do Regimento Interno;
6. Determinar ao atual gestor do Executivo Municipal de
Rio Bananal, com base o art. 1°, XVI da Lei Complementar 621/2012, para que promova, no prazo de 10 (dez)
dias, a cessação dos pagamentos irregulares referentes
à Gratificação Tempo Integral aos servidores ocupantes
dos cargos de provimento em comissão;
7. Determinar ao Poder Executivo de Rio Bananal para
que instaure procedimento administrativo a fim de apurar eventuais ilegalidades cometidas pela servidora Elaine Cristina Arpini em violação ao Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei Complementar 01/2006;
8. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicaDiário Oficial de Contas

da, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição se encontram previstos
no art. 402 do mesmo diploma normativo.
Composição Plenária
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os senhores conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, Domingos Augusto Taufner e a conselheira convocada nos termos do artigo 10, §5º, do Regimento Interno
Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Luis Henrique Anastácio da
Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de junho de 2017.
Regularmente notificados da condenação imposta, os
responsáveis interpuseram o presente expediente recursal.
Instada a manifestar-se, a Secretaria de Controle Externo
de Recursos instruiu os autos com a Instrução Técnica de
Recurso 00252/2017-9 (fls. 1350/1356), opinando pelo
Conhecimento do presente Recurso de Reconsideração
e, no mérito, pelo seu Não Provimento.

da servidora Elaine Cristina Arpini, em descumprimento
aos critérios estabelecidos na legislação.
Entendeu a equipe de auditoria que a servidora ausentava-se, sem autorização, das dependências do órgão
no qual prestava serviço de assessoria jurídica, a fim de
comparecer a audiências particulares na Justiça Estadual, violando normas do Estatuto do Servidor e princípios da Administração Pública.
Os recorrentes argumentam que a servidora não atuou
diretamente nos processos identificados pela equipe de
auditoria, tendo substabelecido para outro advogado.
Apontam ser incabível a devolução dos valores pagos a
título de gratificação porque o serviço teria sido devidamente prestado e a carga horária cumprida. Alegam os
recorrentes que a assessora jurídica participou de vários
projetos na Prefeitura que demandaram intenso trabalho por parte da mesma, chegando a laborar por até 10
horas de trabalho por dia.
Colacionam aos autos uma tabela com a qual pretendem
provar que na maioria dos processos citados pela equipe de auditoria não houve atuação da assessora jurídica
e sim do Dr. Almir Cipriano Junior.

FUNDAMENTOS:

Analisando os argumentos recursais apresentados, verifico que os recorrentes alicerçam suas razões nos seguintes argumentos: que a assessora jurídica do município
não estava impedida de advogar, que ela substabeleceu
os processos para outro advogado o qual teria comparecido às audiências e que a assessora teria atuado em carga horária até mesmo superior à exigida pela lei.

Nos termos da instrução processual, a irregularidade
mantida objeto da irresignação em tela refere-se ao recebimento de gratificação por tempo integral, por parte

Examinando os argumentos apresentados, a Secex-Recursos fez as seguintes ponderações (ITR 00252/2017-9,
fls. 1350/1356):

O douto Ministério Público de Contas anui integralmente às proposições técnicas contidas ITR 00252/2017, manifestando-se pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se in totum o
acórdão recorrido.
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Em primeiro lugar, faz-se necessário examinar os critérios estabelecidos na legislação municipal para o recebimento da Gratificação de Tempo Integral. A Lei Municipal n. 382/1992 assim dispõe:
Art. 2º. Ao ocupante de cargo comissionado, enquanto
enquadrado no regime de tempo integral, será paga uma
gratificação de até 80% (oitenta por cento) do valor respectivo cargo comissionado, estabelecido em Portaria.
Parágrafo único – Entende-se como regime de tempo integral o período compreendido entre 08:00 e 18:00 horas, com intervalos de uma hora para almoço, obrigando-se ainda o servidor enquadrado neste regime a prestar serviços inerentes às atribuições de seu respectivo
cargo fora deste horário, sempre que solicitado, independente de remuneração complementar. (grifamos).
Da leitura do texto legal acima transcrito, em especial
dos trechos grifados, nota-se que se exige do servidor
enquadrado no regime de tempo integral dedicação exclusiva, tendo em vista que o mesmo deverá ficar disponível, até mesmo fora do horário regular de trabalho, para exercer suas atribuições quando solicitado.
Este critério, por si só, afasta qualquer possiblidade de
exercício da advocacia por parte da assessora jurídica.
Ademais, concordamos com a ITC n. 4650/2015 quando
esta pondera que:
Como bem apontado na Representação, o Poder Judiciário não atua antes das 08:00 horas e, salvo caráter excepcional, não atua após 18:00 horas. Ou seja, a prestação da advocacia privada, obrigatoriamente, representa
o não preenchimento da condição para recebimento da
referida Gratificação, qual seja, dedicar-se ao serviço no
Poder Executivo Municipal em tempo integral. Assim, ao
Diário Oficial de Contas

dedicar à advocacia privada, a servidora Elaine Cristina
Arpini estaria desqualificada para recebimento da Gratificação Tempo Integral.
Quanto ao substabelecimento alegado pelos recorrentes, informamos que em exame à documentação juntada pelos mesmos não encontramos documentos
que confirmem substabelecimento em todos os processos em que a Sra. Elaine Cristina Arpini aparece como advogada. Destaca-se ainda que, embora os recorrentes tenham afirmado que a Sra. Elaine Cristina Arpini não compareceu às audiências apontadas pela equipe de auditoria, não encontramos nos autos prova do
alegado. De fato, não encontramos substabelecimento
nos Processos 0000710-11.2013.8.08.0052 e 000031145.2014.8.08.0052. Observamos que foram juntados
termos de substabelecimento e termos de audiência, referentes a outros processos, mas não aos indicados por
este Tribunal.
O exposto comprova que a Sra. Elaine Cristina Arpini descumpriu as condições exigidas pela legislação para a percepção da gratificação em comento.
Por fim, quanto ao argumento de que a Sra. Elaine Cristina Arpini teria atuado em carga horária até mesmo superior à exigida pela lei, impende destacar que a assertiva carece de provas. Aliás, não há nos autos qualquer
tipo de comprovação de cumprimento da carga horária
mínima, quiçá a maior. Isto posto, é preciso lembrar, que
a própria lei municipal exige dedicação exclusiva do servidor, demandando-lhe disponibilidade fora do horário
normal de trabalho, nos termos do parágrafo único do
art. 2º.
Por todo o exposto, entendemos que deve ser mantida
a irregularidade.

Verifico que os argumentos apresentados pelos recorrentes foram analisados de forma exauriente pela SecexRecursos, que conseguiu demonstrar com completude e maestria a razão do não provimento do recurso.
Nesse aspecto, restou evidente que o recebimento da
gratificação por tempo integral por parte da servidora
Elaine Cristina Arpini, se deu de forma arbitrária e em
dissonância com os critérios legais estabelecidos para a
sua concessão.
Constato que a referida servidora ocupava o cargo de assessora jurídica, sendo, portanto, exigível o seu conhecimento acerca da legislação que dava suporte ao pagamento da gratificação guerreada, mormente no que tange ao critério objetivo estabelecido referente ao regime de tempo integral a que o servidor deveria submeter, cuja lei, tratou de deixar bem claro que compreendia o “período entre 08:00 e 18:00 horas, com intervalos
de uma hora para almoço, obrigando-se ainda o servidor enquadrado neste regime a prestar serviços inerentes às atribuições de seu respectivo cargo fora deste horário, sempre que solicitado, independente de remuneração complementar”.
Tal definição, constante da lei, é de clareza incontestável, cuja interpretação não exigia grandes esforços hermenêuticos para se concluir pela impossibilidade de se
admitir o exercício concomitante de advocacia privada
com o recebimento da referida gratificação, tendo em
vistas os argumentos já muito bem detalhados pela área
técnica.
Nessa linha, acompanho integralmente o entendimento
da área técnica e do corpo ministerial, abstendo-me de
tecer maiores considerações acerca dos fundamentos da
instrução final da Secretaria de Recursos, os quais incorSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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poro, desde já, a estas razões de decidir.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Reconsideração, interposto em face do Acórdão
802/2017, mantendo-se integralmente os termos ali delineados, inclusive quanto à multa e ressarcimento propostos.
2. Dar CIÊNCIA aos Recorrentes do teor da decisão tomada por este Tribunal.
3. Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no
voto constante deste processo, pedi vista em sessão plenária, o que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade submeto à apreciação do Colegiado.
Inicialmente assinalo que os presentes autos cuidam de
Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Edimilson
Santos Elizário, na qualidade de Prefeito do Município de
Rio Bananal nos exercícios de 2013 e 2014 e pela Srª Elaine Cristina Arpini, assessora jurídica do referido munícipio, em face do Acórdão TC-802/2017 (fls. 316/326 do
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processo em apenso - TC nº 11066/2014) no qual foram
julgadas irregulares as contas do responsável, conforme
decisão a seguir transcrita:

riedade com a senhora Elaine Cristina Arpini, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d”, da Lei Complementar 621/2012;

ACÓRDÃO

5. Aplicar multa pecuniária individual, no valor de
R$3.000,00, ao senhor Edmilson Santo Eliziário e à senhora Elaine Cristina Arpini, ante a infringência do art.
37, caput, da Constituição Federal, do art. 32, caput, da
Constituição Estadual do Espírito Santo, dos art. 9° e 11
da Lei 8.429/1992 e do art. 170, I, da Lei Complementar
01/2006 do município de Rio Bananal, bem como pela
constatação de ato de gestão ilegítimo de que resultou
injustificado dano ao erário, nos moldes do art. 135, inciso III, da Lei Complementar 621/12, do art. 382 da Resolução TC 261/13 e do art. 389, III do Regimento Interno;

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC11066/2014, ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e oito de junho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Afastar a irregularidade referente ao item de Pagamento Irregular de Gratificação. Base legal: Art. 37,
caput da Constituição Federal e Art. 32, caput da Constituição do Estado do Espírito Santo, referentes aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, razoabilidade, proporcionalidade; Art. 76, VI, da Lei Orgânica do
município de Rio Bananal; Art. 19 da Lei Complementar
01/2006 do município de Rio Bananal;
2. Manter a irregularidade referente ao item de Recebimento Indevido de Gratificação. Base legal: Art. 37,
caput da Constituição Federal, art. 32, caput da Constituição Estadual do Espírito Santo, art. 9° e 11 da Lei
8.429/1992 e art. 170, I da Lei Complementar 01/2006
do município de Rio Bananal;
3. Rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos
responsáveis, em razão do cometimento da infração disposta no item 2.2 do voto do relator;
4. Julgar irregular as contas do senhor Edmilson Santo
Eliziário, prefeito de Rio Bananal nos exercícios de 2013
e 2014, em virtude da prática de ato que causou injustificável dano ao erário, condenando-o ao ressarcimento
do valor correspondente a 14.000,24 VRTE, em solida-

6. Determinar ao atual gestor do Executivo Municipal de
Rio Bananal, com base o art. 1°, XVI da Lei Complementar 621/2012, para que promova, no prazo de 10 (dez)
dias, a cessação dos pagamentos irregulares referentes
à Gratificação Tempo Integral aos servidores ocupantes
dos cargos de provimento em comissão;
7. Determinar ao Poder Executivo de Rio Bananal para
que instaure procedimento administrativo a fim de apurar eventuais ilegalidades cometidas pela servidora Elaine Cristina Arpini em violação ao Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei Complementar 01/2006;
8. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição se encontram previstos
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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no art. 402 do mesmo diploma normativo.
Composição Plenária
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os senhores conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, Domingos Augusto Taufner e a conselheira convocada nos termos do artigo 10, §5º, do Regimento Interno
Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Luis Henrique Anastácio da
Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de junho de 2017.
Instada a manifestar-se, a SecexRecursos instruiu os autos com a Instrução Técnica de Recurso 00252/2017-9
(fls. 1350/1356), apresentando a seguinte proposta:
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, opinamos pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, pelo seu
NÃO PROVIMENTO.
O Órgão Ministerial anui integralmente às proposições
técnicas, manifestando-se, através do Parecer do MPEC
05311/2017-1, pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se in totum o
acórdão recorrido.
Por sua vez, o Relator, Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, analisou o feito e apresentou seu voto, com a seguinte proposta de deliberação:
ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
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1. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Reconsideração, interposto em face do Acórdão
802/2017, mantendo-se integralmente os termos ali delineados, inclusive quanto à multa e ressarcimento propostos.
2. Dar CIÊNCIA aos Recorrentes do teor da decisão tomada por este Tribunal.

Com a comprovada presença da advogada nas mencionadas audiências, afiançou a equipe técnica que a servidora ausentava-se, sem autorização, das dependências
do órgão no qual prestava serviço de assessora jurídica,
a fim de comparecer a audiências particulares na Justiça
Estadual, violando normas do Estatuto do Servidor acima reproduzidas e princípios da Administração Pública.

3. Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Pois bem.

É o relatório, em sua importância.

Verifico que meu pedido de vistas se concentra na questão do ressarcimento de valores atinentes a gratificação
por tempo integral recebida pela referida servidora, tendo em vista as argumentações encartadas pelos defendentes, conforme motivos que passo a explanar:

II – FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se de recebimento de gratificação por tempo integral, por parte da servidora Elaine Cristina Arpini, em
descumprimento aos critérios estabelecidos na legislação, especificamente o que dispõe o art. 2º da Lei Municipal n. 382/1992, in verbis:
Art. 2º. Ao ocupante de cargo comissionado, enquanto
enquadrado no regime de tempo integral, será paga uma
gratificação de até 80% (oitenta por cento) do valor respectivo cargo comissionado, estabelecido em Portaria.
Parágrafo único – Entende-se como regime de tempo integral o período compreendido entre 08:00 e 18:00 horas, com intervalos de uma hora para almoço, obrigando-se ainda o servidor enquadrado neste regime a prestar serviços inerentes às atribuições de seu respectivo
cargo fora deste horário, sempre que solicitado, independente de remuneração complementar. (grifamos).
A equipe de auditoria suscitou a presença da referida
servidora em duas audiências de julgamento realizadas
no Juizado Especial Cível, no Fórum Des. Halley Pinheiro
Monteiro, na cidade de Rio Bananal, nos dias 30 de julho
de 2014 e 26 de fevereiro de 2014 (fls. 111/113 do processo em apenso 11066/14 - doc. 05).

Primeiramente, há de se ressaltar que a lei de regência
(Lei 382/1992), considerada descumprida pela recorrente, teve sua aplicabilidade negada por esta Corte de
Contas, tendo em vista sua flagrante inconstitucionalidade, nos termos do Acórdão 701/2017 – Plenário (fls.
310/315 do processo em apenso - TC 11066/14).
Ademais, considerando que a citada lei teria sido sancionada há mais de 20 anos, tendo sido aplicada pelos gestores antecedentes ao ora recorrente, exatamente nos
termos e forma da atual administração, sem qualquer
questionamento quanto à sua inconstitucionalidade, a
irregularidade no pagamento da gratificação em questão
pelos diversos servidores daquela prefeitura foi afastada, sendo também afastado o ressarcimento imputado
a eles, nos termos do citado Acórdão 701/2017 - Plenário, sob o argumento de que tais concessões não teriam
ocorrido de má-fé, nem tão pouco sofrido com a interferência dos respectivos beneficiados para concretização
de seu recebimento.
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Nesta vertente, os argumentos de defesa devem ser
aproveitados pela servidora beneficiada por esta concessão - Srª Elaine Cristina Arpini e o prefeito à época dos fatos, Sr. Edmilson Santo Eliziário.
Ocorre que em item separado, a equipe de auditores
suscitou a irregularidade no pagamento desta mesma
gratificação à servidora Elaine Cristina Arpini, em decorrência de sua ausência no serviço que prestava de assessora jurídica junto ao Poder Executivo de Rio Bananal, na
qual a mesma deveria exercer regime de dedicação integral, nos termos do art. 2º da Lei Municipal n. 382/1992.
Assim, considerando o comparecimento a duas audiências para defesa de particulares no fórum de Rio Bananal, o entendimento técnico conclusivo foi formado
no sentido de propor o ressarcimento de toda a gratificação recebida pela servidora acima citada, no período de janeiro de 2013 a agosto de 2014, no montante
de 14.000,24 VRTE, em solidariedade com o prefeito da
época, Sr. Edmilson Santo Eliziário, cumulada com aplicação de multa individual de R$3.000,00, entendimento que foi acompanhado pelo Órgão Ministerial e Colegiado da Segunda Câmara, nos termos do Acórdão TC802/2017 – Segunda Câmara (fls. 316/326 do processo
em apenso – TC 11066/14), posteriormente confirmado
pela área técnica e em. Relator na fase de análise do recurso de reconsideração impetrado.
Pois bem.
Constato que os motivos que levaram nosso corpo técnico a negar provimento ao recurso interposto, com a manutenção da irregularidade disposta neste tópico, bem
como do ressarcimento inicialmente imputado, não se
coadunam com os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade, conforme alegado pelos recorrentes, pelos
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fundamentos que exponho em sequência:
Cabe inicialmente esclarecer que o provimento do cargo
em comissão tem como fator indispensável o regime de
estrita confiança. (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves.
Curso de Direito Constitucional, 34ª ed., Saraiva, 2008,
p. 201).
No caso concreto, a servidora estaria submetida ao horário de 8:00 às 18 horas, com intervalos de uma hora
para almoço, obrigando-se ainda a prestar serviços inerentes às atribuições de seu respectivo cargo fora deste
horário, sempre que solicitado, independente de remuneração complementar, conforme se depreende do Parágrafo único do art. 2º da Lei Municipal 382/1992, acima transcrito.
De fato, o trabalhador que presta serviço em cargo comissionado não pode pleitear horas extras e noturnas
ou dobras de domingos e feriados, quando se labora em
condições que lhe permitem autodeterminar o seu tempo de trabalho e o fazem insusceptível a controle, este é
o sentido da jurisprudência dominante sobre o assunto:
TRT-24 - RECURSO ORDINARIO RO 954200600524007
MS 00954-2006-005-24-00-7 (RO) (TRT-24)
Data de publicação: 08/05/2008
Ementa: HORAS EXTRAS - CARGO DE CONFIANÇA - ANALISTA/ENGENHEIRO NÃO SUJEITO AO CONTROLE DE HORÁRIO. O empregado que exerce a função de analista/
engenheiro enquadra-se no art. 62 , II , da CLT , sendo
dispensável que estivesse investido de amplos e ilimitados poderes, bastando a presença de fidúcia especial,
mormente quando confessa que não registrava sua jornada de trabalho em cartões de ponto e que isso ocorria porque o horário de trabalho normalmente é defini-

do pelo cliente, evidenciando a ausência de fiscalização.
Teses contidas na defesa de exercício de cargo de confiança e de inexistência de controle de horário acolhidas, para o fim de excluir da condenação as horas extras
deferidas. Recurso da reclamada parcialmente provido,
por unanimidade.
Ao contrário senso, se o empregado que presta serviço comissionado e recebe uma carga de trabalho que o
obriga a cumprir jornada extenuante, se tem o seu horário de algum modo controlado pelo empregador, ou se
existe ao menos a possibilidade de controle da sua jornada de trabalho, está ele imune à norma excludente e,
por isso, pode pleitear os adicionais gerados pelo labor
em sobretempo ou à noite, o que a meu ver, foge da situação apresentada no caso concreto.
Relativamente a este tema, o Profº Ivan Barbosa Rigolin,
critica (Comentários ao Regime Único dos Servidores Públicos Civis – Ed.Saraiva, 2ªEdição, pág.60/61:
“Observa-se que os cargos de provimento em comissão
(ou cargos em confiança) também têm carga horária fixada na Lei 8.112, que é de quarenta horas, e esta rigidez, francamente, revela-se utópica diante da realidade
da Administração, porque as atribuições do cargo em comissão refogem completamente à rígida rotina e à dedicação horária fixa do servidor efetivo. Como efeito, as
atribuições dos servidores de confiança não permitem
exigir-lhes permanecerem oito horas por dia dentro da
repartição onde tenham exercício numa rotina de trabalho muito própria a servidores burocráticos cuja presença física seja necessária o tempo todo, ou, de outro modo, não existiriam cargos em comissão. Cargos em comissão são aqueles de direção, de chefia, mas também
de representatividade da autoridade superior, que exige
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deslocamentos constantes, comparecimentos a outros
órgãos, a festividades, a inaugurações, a conclaves técnicos e muitas vezes políticos, que em tudo excepcionam
o regime norma de trabalho do servidor efetivo.
Não tem, então, a mínima aplicabilidade –senão como
tentativa de excepcional cuidado – a previsão do §2º do
art.19, até por contradição vocabular. Integral dedicação
ao serviço todo servidor deve à Administração, não apenas aqueles em comissão. Convocado, todo servidor pode ser a qualquer tempo, pela Administração para o fim
legítimo que for por simples poder hierárquico. Esta previsão dá a idéia de que o servidor em comissão deve trabalhar quarenta horas por semana em algum lugar, podendo ser convocado quando houver interesse da Administração.
Percebe-se que o legislador hesitou entre deixar o ocupante do cargo e comissão inteiramente livre no desempenho de seu trabalho e prendê-lo expressamente, com
todas as letras ao regime de quarenta horas, que lhe é
totalmente impróprio e inadequado.(grifo nosso)
Nesta linha, verifico que não há vantajosidade para a administração somente o não pagamento de horas extras
ao ocupante de cargo comissionado, mas também a possibilidade de compensação de uma elevada carga horária de um dia em outra oportunidade, a depender da necessidade do serviço, o que denota que a natureza deste
cargo e atribuições não se compatibiliza com o controle de horário ora exigido pelos auditores. (O exercício de
cargo em comissão exclui a incidência de horas extras,
em razão da dispensa do ponto - TRF 2ª R. – 4ª T, Apel.
Cív: AC 155894 97.02.41892-5, Rel. Des. Fernando Marques, J. 24.05.2000, DJU. 07.06.2001).
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Por outra vertente, há de se destacar que não há impedimento de advogar por parte da servidora em questão,
desde que não seja contra a Fazenda Pública que a remunera, nos termos do art. 30, I, da Lei 8906/1994 - Estatuto da OAB, in verbis:
Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia:
I – os servidores da administração direta, indireta ou fundacional, contra a Fazenda Pública que os remunere ou à
qual seja vinculada a entidade empregadora.
Sobre este impedimento, a jurisprudência é pacífica,
conforme Precedentes do TED I - Turma de Ética Profissional do Tribunal de Ética e Disciplina da seccional paulista da OAB - SEÇÃO DE SÃO PAULO - 521ª SESSÃO DE 21
DE MAIO DE 2009:
15) ADVOGADO – CONCILIADOR EM SETOR IMPLANTADO PELO PODER JUDICIÁRIO OU JUIZADO ESPECIAL
– POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO – LIMITES – ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL – IMPEDIMENTO DE ADVOGAR CONTRA O PODER PÚBLICO QUE O REMUNERA.
O advogado, regularmente inscrito na OAB, pode atuar
como conciliador em setor correspondente implantado
pelo Poder Judiciário ou perante os Juizados Especiais.
Está ele, contudo, sujeito às hipóteses de impedimento e suspeição previstas no Código de Processo Civil. Está, ainda, sujeito à cláusula de confidencialidade e sigilo,
em relação à matéria conhecida em sessão de conciliação, devendo, até mesmo, divulgar que a referida cláusula de confidencialidade e sigilo é extensiva às partes
e seus advogados. O advogado, que atuar como conciliador, está proibido de advogar para as partes da causa que tiver conhecimento em razão de sua atuação como conciliador, seja nesta própria causa seja em outras
demandas. Deve, ainda, o advogado conciliador pugnar

para que as partes estejam sempre representadas por
advogados, ainda que na assim chamada fase pré-processual, atuando, ademais, para que o setor de conciliação respectivo se organize de modo a separar, claramente, as funções do conciliador e dos demais servidores do
Poder Judiciário, com espaço físico próprio que garanta imparcialidade e neutralidade. Deve, ainda, o advogado apresentar-se às partes e seus patronos, desde o
início, como conciliador. Tema da mediação que não é
examinado por desbordar do objeto da consulta. O advogado que é servidor público, na função de assistente
administrativo, está impedido de advogar contra o Poder Público que o remunera. Inteligência do art. 30, I,
do EAOAB. Precedentes de nºs E-1.193/94, E-1.854/99,
E-2.172/00, E-2.967/04, E-3.074/04, E-3.276/06, Proc. E3.355/2006 e Proc. E-3.444/2007. Proc. E-3.760/2009 –
v.u., em 21/05/2009, do parecer e ementa do Rel. Dr. FÁBIO DE SOUZA RAMACCIOTTI – Rev. Dr. ZANON DE PAULA BARROS – Presidente Dr. CARLOS ROBERTO FORNES
MATEUCCI. (grifei)
Também é bom esclarecer que não se comprovou no caso concreto, por parte dos auditores, que a realização
dos serviços advocatícios pela servidora em comento
tenha trazido prejuízo à administração ou comprometimento aos serviços prestados no cargo comissionado assumido.
Neste contexto, importa ressaltar que o comprometimento desta profissional nos trabalhos assumidos naquela prefeitura se verifica quando a mesma vem a subestabelecer poderes para outro advogado atuar nos
processos judiciais que eventualmente teria assumido
como advogada, no intuito de que o mesmo pudesse
realizar as audiências públicas no horário de expediente
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da Prefeitura (8 às 18 horas).
Assim, em que pese não ter a recorrente logrado êxito
em comprovar que não esteva presente nas audiências
indicadas pelos auditores, não podemos olvidar que sua
atuação como advogada em alguns casos iniciou em período pretérito ao ingresso no cargo comissionado em
questão (antes de 2013), e que sua eventual presença
nas ditas audiências, no total de apenas duas, não constitui prova suficiente a corroborar a tese de que no período indicado não teria atuado de forma satisfatória nos
serviços prestados à administração daquela Prefeitura,
de modo que a devolução integral desta gratificação
mostra-se indevida.
Por derradeiro, impende ressaltar que a irregularidade
em questão é de cunho formal, decorrente do não atendimento a uma legislação municipal declarada por esta
Corte como inconstitucional, devendo ser afastada de
aplicação naquele município daqui em diante, no intuito de se corrigir inadequações, sobretudo, considerando
a carga horária definida de 9 (nove) horas, acima da legalmente exigida aos demais servidores, bem como pela consequente exigência de controle de ponto para cargos comissionados, que não se coadunam com as atribuições do cargo, tendo em vista a natureza de livre nomeação e exoneração que possuem.
Ainda cabe destacar que as atividades pelos comissionados realizadas não se avaliam mediante o quantitativo
de horas trabalhadas, mas com a produtividade e a confiança que se requer de seus agentes, na forma fundamentada neste voto.
Deste modo, também entendo que a multa aplicada ao
gestor e à servidora em questão deve ser afastada pois,
inobstante ambos tivessem atuado em eventual ofenDiário Oficial de Contas

sa ao regramento municipal vigente, tal procedimento
não merece reprimenda em razão da flagrante inconstitucionalidade e inadequação desta legislação que, de
um lado, obriga o controle de ponto ao servidor comissionado, exigindo-lhes uma carga horária de nove horas
diárias que, inclusive, extrapola às oito horas legalmente instituídas aos servidores públicos federais (art. 19 da
Lei 8.112/90 e art. 1º, inciso II e parágrafo único, do Decreto nº 1.590/1995) e ao horário de expediente daquela prefeitura, de 11:30 às 17:30 horas, segundo Decreto Municipal 1354, de 03/01/13 (fls. 27 do processo em
apenso – TC 11066/14), e de outro, obriga aos comissionados dedicação integral, eximindo à administração do
pagamento de hora extras realizadas diariamente pela
recorrente.

e tempestividade previstas no artigo 164, caput, da LC
621/12 c/c o art. 408, § 5º, do Regimento Interno desta
Corte de Contas;

III – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:

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

Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), divergindo do entendimento vertido na peça conclusiva e parecer ministerial, bem como no voto do E. Relator, VOTO, no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. ACORDÃO TC-139/2018
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
6990/2017, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:
1.1. Conhecer do presente expediente recursal, tendo em vista o atendimento às condições de adequação

1.2. Dar provimento ao recurso interposto em face do
Acórdão 802/2017, afastando à multa e ressarcimento
propostos;
1.3. Dar CIÊNCIA aos Recorrentes do teor da decisão tomada por este Tribunal;
1.4. Arquivar, após as formalidades legais.
2. Por maioria, nos termos do voto vista do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencidos o relator,
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, e o
conselheiro Domingos Augusto Taufner, que votaram pela negativa de provimento.

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
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(em substituição - Relator) e Marco Antonio da Silva (em
substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 08/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 134/2018 – PLENÁRIO
Processos: 03839/2003-1, 00739/2000-8, 02076/2006-2
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Partes: JORGE ALBERTO ANDERS , MAX FREITAS MAURO FILHO
Procuradores: JOAO BATISTA CERUTTI PINTO (OAB:
1785-ES), LUCIANA MOLL CERUTTI (OAB: 5484-ES),
CLAUDIA MORAES FREIRE
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – ACOLHER RAZÕES – AFASTAR RESPONSABILIDADE – AFASTAR IRREGULARIDADE – PRESCRIÇÃO – EXTINGUIR OS
AUTOS – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO:
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Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Jorge Alberto Anderes, irresignado com o teor
do Acórdão TC 220/2003, que aplicou multa no valor correspondente a 3.000 VRTE com base no artigo 62 da LC
32/93 e ressarcimento no valor de R$ 538.328,87 (quinhentos e trinta e oito mil, trezentos e vinte e oito reais e
oitenta e sete centavos) corrigidos monetariamente até
o efetivo pagamento, relativo aos atos de gestão exercício de 1999.
Instada a se manifesta a 8ª Controladoria Técnica em Instrução Técnica nº 29/2005 de fls. 78/81, opinou pelo acolhimento da preliminar e consequente nulidade do Acórdão Recorrido em razão da falta de intimação de advogado constituído gerando prejuízo à defesa, sendo acompanhada pela então Procuradoria de Justiça de Contas
por meio de Parecer nº 563/05 de fls. 87/91.
Posteriormente, encaminhados os autos ao então Relator Enivaldo Euzébio dos Anjos, determinou o retorno
dos autos a Controladoria Geral Técnica para manifestação quanto a atá da 22ª Sessão ordinária de 2001 e Ata
da 24ª Sessão Ordinária de 2001, onde consta a ciência
do advogado do Recorrente , tomando ciência da inclusão em pauta do julgameno do processo TC 739/2000 e
manifestação em sede de defesa oral.
A 8ª CT visualizando que houve requerimento proposto pela defesa quanto à solicitação de nova auditoria especial a fim de confirmar os argumentos trazidos em sede recursal, pugnou pelo encaminhamento dos autos ao
Conselheiro Relator para deliberação e sugeriu o retorno dos autos a unidade técnica em razão de constar em
um dos itens do Acórdão Objurgado matéria contábil para manifetação de mérito, sendo os autos encaminhado
a Procuradoria de Justiça de Contas para ciência, onde

manifestou-se nos termos da 8ª CT.
Posteriormente houver redistribuição dos autos por
meio de sorteio em razão de declaração de suspeição do
então relator, cabendo a relatoria ao meu antecessor.
Instada a se manifestar a 5ª CT proferiu Análise Técnica
visto às fls. 124/136, concluindo nos seguintes termos:
“De acordo com o exposto, concuímos que o Sr. Jorge Alberto Anderes, Prefieto Municipal de Vila Velha, exercício de 1999, não aplicou o mínimo exigido legalmente,
na manutenção e Desenvolvimento do Ensino Total, descumprindo o art. 212, caut, da CF e o art. 69, caput, da
Lei 9394/96”.
Em Petição juntada às fls. 144/145, o Recorrente requereu que os autos fossem baixados em diligência a fim de
ser verificada in loco os questionamentos feitos acerca
da autidoria realizada nos autos TC 739/2000 que gerou
o Acórdão recorrido.
Os autos foram encaminhados à 5ª Controladoria Técnica que em Manifestação Técnica de Recurso nº 03/2010
de fls. 153/214, assim se posicionou:
“Ante todo exposto, opinamos no sentido de que o Recorrente não trouxe fatos e/ou argumentos suficientes para
alterar o julgamento proferido por esta Corte, especificamente no que diz respeito aos itens 8 a 30 do Acórdão TC
220/2003 de 8 de maio de 2003”.
Em trâmite processual, encaminhados a 8ª Controladoria Técnica em Instrução Técnica nº 106/2010 de fls.
218/237, analisando todos os itens constantes do Acórdão atacado, assim concluiu:
“Por todo exposto, sugerimos o conhecimento do presente recurso de reconsideração e no mérito, recomendamos o provimento parcial do mesmo, sugerindo que seSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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jam afastados os itens 6 e 7”.
A Controladoria Geral Técnica verificando que o pedido
de realização de diligência para realização de nova auditoria e fiscalização no local, foi deferido pelo então relator, não havendo observância da unidade técnica quando da manifestação de mérito, retornou os autos a 5ª
Controladoria Técnica para cumprimento da determinação.
Novamente instada promover nova fiscalização a 5ª
Controladoria Técnica elaborou o Plano de Auditoria nº
317/2010 de fls. 241/243 e 251, elaborando o Relatório
de Diligência nº 06/2011 de fls. 266/335, que assim concluiu:
“Ante o exposto, opinamos no sentido de que a dfesa
não trouxe, para esta Diligência Externa, fatos e/ou argumentos suficientes para alterar o julgamento proferido por esta Corte, especificamente no que diz respeito
aos itens 8 a 30 do Acórdão TC 220/2003, de 8 de maio
de 2003”.
Nos mesmos termos a 8ª CT se manifestou consoante se
verifica às fls. 340/341, por meio da Manitestação Técnica nº 15/2012.
Nos termos regimentais o MPC em parecer nº 1357/2013
de fls. 345/351, da lavra do Procurador Luciano Vieira,
assim se manifestou:
Posto isso, pugna o Ministério Público:
1 – pelo conhecimento do recurso, na forma do art. 80,
inciso I, da Lei Complementar n° 32/1993;
2 – no mérito:
2.1 - com fulcro no art. 71, § 1º, da Lei Complementar
n° 621/2012, seja decretada a prescrição da pretensão
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punitiva em relação aos itens 5 a 18 do v. acórdão TC220/2003;

a matriz de responsabilização devida.

2.2 - seja dado PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, mantendo-se, com espeque no art. 71, § 5º, da Lei Complementar n° 621/2012, a imputação de débito constante
dos itens 1 a 4 e 19 a 30 do v. acórdão TC-220/2003;

II.1 - PRESCRIÇÃO:

3 – sejam extraídas cópias das manifestações técnica e
documentos relativos aos itens 1 a 4 e 19 a 30 do v. acórdão TC-220/2003, remetendo-as à Secretaria Geral de
Controle Externo para identificação dos responsáveis solidários, citando-os na forma legal e regimental.
O Recorrente requereu o uso da Defesa Oral, consoante se vê à fl. 35.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
De início, observo que após a instrução processual do
Presente Recurso de Reconsideração, a unidade técnica
e o Ministério Público de Contas entendeu como justificados os itens 6 e 7 do Acórdão objurgado, com o que
acolho as fundamentaçãoes ali contidas fazendo parte
integrante do presente voto.
Lado outro, compulsando os autos verifico que foram
apontados vários indícios de irregularidades ocorridas
no exercício de 1999, onde o Ministério Público de Contas aponta a ocorrência da prescrição. Lado outro, há
menção de irregularidades passíveis de ressarcimento.
De outra banda, o Recorrente argumenta a necessidade
de integrar no polo passivo pessoas jurídicas para integrarem o feito, terno o MPC entendido, em resumo que,
de fato existem diversos responsáveis solidários que não
foram chamados aos autos, contudo, estes autos deve
ter seu curso normal e, visando maior garantia da recomposição do erário, formar autos apartados para compor

Diante destas considerações passo a manifestar:
Compulsando os autos, observa-se que as inconsistências detectadas nos presentes autos referem-se a fatos
ocorridos em 1999. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela ocorrência da prescrição quanto à possibilidade de aplicação de penalidade, nos termos do art.
71,§1º da Lei Complementar nº 621/2012, ressaltando
que o prazo prescricional restou interrompido pela interposição do recurso em 26 de junho de 2003, sendo posteriormente suspenso em 23 de novembro de 2007 em
razão de determinação de diligência.
Cumprida a diligência em 11 de julho de 2011, o tempo
remanescente voltou a correr terminando por completo
em 2012. Lado outro, ressalva que a pretensão punitiva
não impede a atuação fiscalizadora do Tribunal para verificação de ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta
medidas corretivas passíveis de recomendação e/ou determinação por parte do órgão do controle externo.
A prescrição está prevista na Legislação do Tribunal de
Contas no artigo 71, da sua Lei Orgânica, Lei Complementar nº 621/2012, in verbis:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.
§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
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I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos
de processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato normativo, incluindo os
atos de pessoal sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a
adoção de medidas corretivas (g.n.).
O citado diploma legal estabelece o prazo de 05 (cinco)
anos para a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas. No § 2º, II, reza o início da contagem do
prazo prescricional do presente feito, visto que o indício
de irregularidade foi apontado em um “processo de fiscalização” e não em um “processo de contas”, ou seja, o
marco inicial para contagem do prazo prescricional é a
data da ocorrência do fato.
Dessa forma, é claro identificar como bem sopesado pelo douto representante do MPC, que o curso do prazo
prescricional se iniciou no exercício de 1999, sendo interrompido em junho/2003 com a interposição do presente Recurso, suspenso em novembro/2007 quando da
realização de diligência deferida voltando a fluir em julho de 2011, após conclusão da diligência, exaurindo-se
em 2012.
Diário Oficial de Contas

Sendo assim, imperioso se torna o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva deste tribunal de Contas.
Consoante informação contida nos autos verifico que há
imputação de ressarcimento que passo a manifestar nos
moldes do artigo 71, §5º da LC 621/2012.
II.2 – ILEGITIMIDADE DO CHEFE DO EXECUTIVO:
Consta do Acórdão TC 220/2003, a imputação de ressarcimento ao ora Recorrente em razão das seguintes irregularidades:
1 – Contratação desnecessária de serviço de distribuição
de carnês de IPTU, no valor de R$ 34.800,00;
2 – Aquisição de material sem utilidade pública:
2.1 – Convite 10/99 - R$ 13.860,00
2.2 – Convite 36/99 - R$ 12.200,00
2.3 – Coleta de Preços 59/99 - R$ 4.200,00
3 – Aquisição de material pedagógico com preço muito
acima do de mercado, no valor de R$ 22.769,14;
4 – Aquisição de 01 computador servidor (Convite 87/99)
com sobrepreço de R$ 22.900,00;
...
19 – Contrato 042/97 – Construção da Escola de Tempo Integral de Ataíde e Creche Municipal de Paul, Reforma e Ampliação da EMPG Des. Ferreira Coelho, EMPG
Saturnino Rangel Mauro e EMPG Irmã Feliciana Garcia
– pagamentos indevidos em virtude da diferença entre
os quantitativos de serviços pagos pela Prefeitura Municipal de Vila Velha e os quantitativos efetivamente executados, no valor global de R$ 17.581,47, equivalentes a
17.995,36 VRTE’s;
20 – Contrato 047/97 – Construção da Escola Municipal

de Tempo Integral “Parque das Gaivotas” e da Unidade
Escolar Infantil Municipal “Jairo Matos” – pagamentos
indevidos em virtude da diferença entre os quantitativos
de serviços pagos pela Prefeitura Municipal de Vila Velha
e os quantitativos efetivamente executados, no valor global de R$ 4.322,58 equivalente a 4.424,33 VRTE’s;
21 – Contrato 008/98 – Reforma e ampliação em posto
de saúde em Cobilândia – pagamentos indevidos em virtude da diferença entre os quantitativos de serviços pagos pela Prefeitura Municipal de Vila Velha e os quantitativos efetivamente executados, no valor global de R$
27.351,03, equivalente a 27.994,91 VRTE’s;
22 – Contrato 021/98 – Iluminação Pública da Orla Marítima de Vila Velha – pagamentos indevidos em virtude da diferença entre os quantitativos de serviços pagos pela Prefeitura Municipal de Vila Velha e os quantitativos efetivamente executados, no valor global de R$
128.525,14, equivalente a 131.550,80 VRTE’s;
23 – Contrato 028/98 – Execução de obras de manutenção corretiva, preventiva e pequenas obras na rede municipal de ensino - pagamentos indevidos, no valor global
de R$ 213.385,66, correspondente a 218.409,06 VRTE’s;
24 – Contrato 041/98 – Reforma e ampliação da EMPG
Alger Ribeiro Bossois – pagamentos indevidos em virtude da diferença entre os quantitativos de serviços pagos pela Prefeitura Municipal de Vila Velha e os quantitativos efetivamente executados, no valor global de R$
1.263,00, correspondente a 1.292,73 VRTE’s;
25 – Contrato 042/98 – Reforma da EMPG Graciano Neves:
25.1 – pagamentos indevidos em virtude da diferença
entre os quantitativos de serviços pagos pela Prefeitura
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Municipal de Vila Velha e os quantitativos efetivamente
executados, no valor global de R$ 9.659,57, equivalente
a 9.886,97 VRTE’s;
25.2 – pagamentos indevidos em virtude da diferença
entre os quantitativos de serviços pagos pela Prefeitura
Municipal de Vila Velha e os quantitativos efetivamente
executados, no valor global de R$ 2.826,89, correspondente a 2.893,43 VRTE’s;
26 – Contrato 044/98 – Reforma e ampliação da EMPG
Maria Emelina – pagamentos indevidos em virtude da
diferença entre os quantitativos de serviços pagos pela
Prefeitura Municipal de Vila Velha e os quantitativos efetivamente executados, no valor global de R$ 2.449,29,
correspondente a 2.506,94 VRTE’s;
27 – Contrato 045/98 – Reforma e ampliação da EMPG
Thelmo Torres – pagamentos indevidos em virtude da
diferença entre os quantitativos de serviços pagos pela
Prefeitura Municipal de Vila Velha e os quantitativos efetivamente executados, no valor global de R$ 7.510,45,
correspondente a 7.687,25 VRTE’s;
28 – Contrato 050/98 – Reforma e ampliação da EMPG
Joaquim Freitas – pagamentos indevidos em virtude da
diferença entre os quantitativos de serviços pagos pela
Prefeitura Municipal de Vila Velha e os quantitativos efetivamente executados, no valor global de R$ 5.926,70,
correspondente a 6.066,22 VRTE’s;
29 – Contrato 054/98 – Reforma da EMPG Gil Bernardes
– pagamentos indevidos em virtude da diferença entre
os quantitativos de serviços pagos pela Prefeitura Municipal de Vila Velha e os quantitativos efetivamente executados, no valor global de R$ 3.029,98, correspondente
a 3.101,31 VRTE’s;
Diário Oficial de Contas

30 – Contrato 056/98 – Reforma e ampliação da EMPG
Antônio Pinto Rodrigues – pagamentos indevidos em virtude da diferença entre os quantitativos de serviços pagos pela Prefeitura Municipal de Vila Velha e os quantitativos efetivamente executados, no valor global de R$
3.767,97, correspondente a 3.856,67 VRTE’s;
Analisando os fatos apontados fundamentado no entendimento desta Corte de Contas no sentido de que é
inadmissível a imputação a ente público decorrente de,
tão somente, a culpa objetiva, observei no Relatório de
Engenharia nº 12/2000 de fls. 487 a 587 dos autos TC
739/2000 em apenso que trata de processo de fiscalização, tão somente a imputação de ressarcimento ao Recorrente por ser o mesmo chefe do executivo, não relacionando a conduta por eles praticada com o possível
dano ao erário.
Não obstante, ao verificar os documentos constantes dos autos TC 739/2000, observo a identificação dos
agentes que participaram do procedimento de análise e
verificação das medições das obras realizadas – como,
por exemplo, os senhores Maria Pretti Filho – arquiteta
lotado na SEMOB; Eudier A. da Silva – Engenheiro e Secretário Municipal de Obras; Zilma Peterli – engenheira e
Diretora de Obras do Município de Vila Velha – Euler Xavier Pinto – Engenheiro Fiscal da Prefeitura de Vila Velha,
atestando que os serviços foram executados de acordo
com as condições contratuais, estando corretos seus cálculos e valores.
Visualizo, ainda, a identificação das sociedades empresárias contratadas que foram beneficiadas com o pagamento das obras acima descritas, sem, contudo, que tenham sido chamadas aos autos, como também, participação de diretores, secretários e membros de licitação

em relação às demais irregularidades apontadas que ensejaram em imputação de responsabilidade ao chefe do
executivo.
Não há notícias nos autos de que o Recorrente tivesse
conhecimento de possíveis falhas na fiscalização ou mesmo que foi alertado para tal ocorrência, como ausência
de comprovante de execução de serviços; ausências de
medições de serviços executados em cada etapa da obra
que poderiam ter gerado dano ao erário; alerta em relação a possível preço acima do praticado, dentre outros.
Feitas estas considerações, esta Corte de Contas vem
adotando o entendimento de que o apenamento com
base unicamente no fato do agente público ocupar a posição de gestor aproxima-se da responsabilização objetiva, sendo inadmissível tal entendimento.
Este Plenário, acompanhando, por maioria, o voto-vista
proferido pelo Conselheiro Rodrigo Chamoun nos autos
do TC 3873/2005, se manifestou pela ausência do desenvolvimento regular do processo nos casos em que só foi
chamado aos autos o ordenador de despesas, em detrimento dos demais participantes do ato tido como irregular, nesse passo, me permito a transcrever parte do entendimento exarado:
“Sendo assim, o presente caso impõe o reconhecimento
da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido
e regular do processo, haja vista que não se procedeu à
identificação e qualificação dos agentes potencialmente
responsáveis, tampouco das pessoas jurídicas contratadas, nem mesmo à descrição adequada e individualizada da conduta omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa
imputada a cada agente, ou do resultado produzido ou
que deva ter sido produzido, do nexo de causalidade entre a conduta de cada qual e o resultado ou, ainda, da inSegunda-feira, 14 de maio de 2018

73

ATOS DO PLENÁRIO

dicação do elemento subjetivo (dolo ou culpa), do indício de boa-fé (erro de fato ou erro de direito escusável –
art. 157, §2º, RITCEES) e da participação individualizada
de cada agente”.
Por fim, trouxe outros precedentes que afastou a responsabilidade do gestor nos casos de matérias que se assemelham, como por exemplo: TC 1989/2010 (Acórdão
TC 232/2013); TC 5928/09 (Acórdão TC 304/2013); TC
167/2012 (Acórdão TC 231/13), TC 7384/2012 (Acórdão
TC 161/2013) e TC 4878/2003 (Acórdão TC 1796/2015).
Trago aqui recentíssimo entendimento desta Corte de
Contas, no sentido de que a ausência de matriz de responsabilização, mesmo analisada em grau de recurso,
quando há imputação do ressarcimento em decorrência
de ser o responsável gestor das contas públicas sem análise de sua conduta, caracteriza a responsabilidade por
culpa objetiva vedada em nosso ordenamento pátrio,
que ora me permito a transcrever:
[Recurso de Revisão. Responsabilização exclusiva do ordenador de despesas. Ausência de matriz de responsabilidade. Impossibilidade de responsabilização objetiva
do agente público. Observância ao princípio da segregação de funções. Reabertura da instrução processual
inviável diante do lapso temporal. Baixa materialidade
dos valores envolvidos. Afastamento da responsabilidade e do ressarcimento]
ACÓRDÃO TC-833/2016 - PLENÁRIO
Trata o presente processo de Recurso de Revisão interposto pelo Sr. (...), Diretor Geral do Departamento de
Edificações e Obras, no exercício financeiro de 2000, em
face do Acórdão TC 446/2007, proferidos nos autos do
Recurso de Reconsideração TC 4650/2003 (fls. 311/313)
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que, reduziu o valor do ressarcimento ao erário estadual
de 9.424,31VRTE para a importância correspondente a
6.241,46 VRTE’s (seis mil, duzentos e quarenta e um VRTE’s e quarenta e seis centésimos), bem como redimensionou o valor da multa de 4000 VRTE para a importância
equivalente a 1500 (hum mil e quinhentos) VRTE’s (...).
(...) Inicialmente, devo aqui ressaltar que a instrução processual está um tanto quanto precária, tendo em vista
que o único responsável por todos os indícios de irregularidade foi o Sr. (...) – Diretor Geral do Departamento de
Edificações e Obras. Destaco, com isso, que não foi realizada a matriz de responsabilidade de forma correta.
(...) Ordenador de despesa é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento e dispêndio. É a autoridade com atribuições definidas em ato próprio, entre
as quais destaco a de movimentar créditos orçamentários, empenhar despesas e efetuar pagamento, de acordo com o § 1º do artigo 80 do Decreto Lei nº200/67.
Conforme visto acima o ordenador de despesa possuí
muitas atribuições, porém entendo que ele não age sozinho ao executar determinada obra, ele conta com a participação de terceiros e estes não vieram a figurar de forma correta no processo, destaco aqui inclusive a participação da engenheira da obra que em nenhum momento
foi citada no processo.
Não podemos aqui exigir que a autoridade máxima de
um órgão examine todos os atos praticados pelas pessoas que lhe são subordinadas, deve-se destacar a responsabilidade direta de outros agentes públicos. Partimos do entendimento de que os atos praticados pelos
antecessores estão corretos e não eivados de vícios, porque seria desumano exigir que o Ordenador refaça todos

os atos por eles praticados. Assim sendo, é de extrema
importância a realização da matriz de responsabilidade
no referido processo.
O princípio da segregação de funções diz que não se pode permitir, por exemplo, que todas as fases ou as fases
mais críticas do processo de execução das despesas se
concentrem nas mãos de somente um servidor ou agente público.
(...) Entendo assim que ninguém deve ter sob sua responsabilidade todas as fases inerentes a uma operação
e devem ser executadas por pessoas e setores independentes entre si.
A segregação de funções se sobressai como um princípio do controle administrativo conferindo mais eficiência, racionalidade, imparcialidade, transparência e eficácia sobre os processos de execução das despesas públicas. Se não houver segregação de funções, certamente
haverá fragilidade administrativa, politicagens, ingerências indevidas, leniência nos controles, favorecimentos e
todo tipo de disfunções.
Com isso entendo que o gestor não deve ser responsabilizado sozinho por todos os atos aqui praticados. Deve-se assim, ser aplicada a matriz de responsabilização
para apurar corretamente a culpabilidade de cada responsável.
Esta Corte de Contas define a responsabilidade individual ou solidária de cada agente de acordo com o disposto no artigo 57, inciso I da Lei Orgânica, as sanções previstas serão aplicadas de forma individual, a cada agente
que tiver concorrido pelo dano.
(...) O Tribunal de Contas deve promover a correta apuração dos fatos, identificar a conduta dos responsáveis e
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quantificar o dano quando houver.
Devemos analisar que o Estado está submetido à responsabilidade objetiva e os agentes estatais a responsabilidade subjetiva. Importante informar que o Supremo
Tribunal Federal – STF vem firmando seu entendimento
no sentido de que o Estado está submetido à responsabilidade objetiva, ao passo que aos agentes estatais a responsabilidade a eles imputada será subjetiva.
(...) Com isso, está afastada a possibilidade de imputação
de responsabilidade objetiva aos agentes estatais.
(...) Vislumbra-se aí que o Ordenador de Despesa não deve ser responsabilizado pelos atos praticados por seus
subordinados, frisando assim a responsabilidade subjetiva.
O Tribunal de Contas da União já consagrou como critério de imputabilidade a responsabilidade subjetiva, exigindo-se, portanto, para a responsabilização do agente
público naquela Corte a identificação da conduta ilícita omissiva ou comissiva, de dano ao erário, do nexo de
causalidade entre este e aquela, bem como a presença
do dolo ou culpa em sentido estrito, negligência, imperícia ou imprudência, destacando a importância do quadro matriz de responsabilidade em trabalhos de auditoria e prestação de contas.
De acordo com a jurisprudência do TCU3 a matriz de responsabilização permite a verificação da responsabilidade pelo achado e deve ser preenchida sempre que houver achados que se constituam em irregularidades, cuja
proposta de encaminhamento seja pela audiência ou citação de responsáveis, e somente para esses achados.
Caso não haja achados ou estes não constituam em irregularidades a matriz não deve ser preenchida.
Diário Oficial de Contas

(...) Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre caso análogo em acórdão unânime, no processo TC 4878/2003
(Acórdão 1796/2015) de Relatoria do Conselheiro Rodrigo Chamoun, tendo como parte o mesmo responsável,
onde foi afastada a responsabilidade do Ordenador de
Despesa com o consequente arquivamento, ante a prescrição administrativa e a ausência de matriz de responsabilidade.
(...) Destaco ainda o grande lapso temporal, pois, como
a obra foi concluída no final do ano 2000, já se passaram
quase 16 (dezesseis) anos, de modo que hoje seria inviável a reabertura da instrução processual, pois os meios
de provas já não estariam presentes, tendo em vista que,
já ocorreram outras modificações no local.
(...) Em relação ao grau de reprovabilidade da conduta
do agente destaco que não seria possível que o Ordenador de Despesa estivesse presente em todos os momentos da execução do contrato, pois o referido cargo
abrange várias demandas realizando tarefas administrativas que não se relacionam com a de natureza técnica
de engenharia.
O superior hierárquico tem atribuições próprias e responde por elas. Da mesma forma, seu subordinado inferior responde pelos atos praticados ou omitidos dentro
de sua esfera de competência. Com isso o superior somente pode ser responsabilizado pelo ato do subalterno, quando ficar provado que o superior contribuiu para
a prática do ilícito.
(...) Observo que o valor de ressarcimento possui baixa
representatividade, tendo em vista se tratar de 5.082,90
VRTE. Com isso, não vislumbro a necessidade de se refazer a instrução processual, de forma individualizada, dada a baixa materialidade dos valores envolvidos.

Em relação à ótica da oportunidade, neste momento processual não seria viável a reabertura da instrução processual, em virtude do tempo transcorrido da execução
da obra ter sido realizada e finalizada no ano de 2000.
(...) Com isso, considerando o precedente já existente nesta Corte de Contas no Processo TC nº 4878/2003
(Acórdão 1796/2015), no qual foram afastadas as responsabilidades dos gestores ante a ausência de matriz
de responsabilidade, deixo de reabrir a instrução processual nas hipóteses de ressarcimento, contida no Acórdão
TC 446/2007, afastando a responsabilização e o ressarcimento.
Dados do processo
Inteiro teor
Processo: 7933/2007  
Data da sessão: 23/08/2016  
Relator: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  
Natureza: PEDIDO DE REVISÃO
Matriz de responsabilização. Individualização da pena.
Nexo de Causalidade. Responsabilidade subjetiva]
ACÓRDÃO TC-537/2016 – PLENÁRIO
Cuidam os presentes autos de Fiscalização Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de São Mateus, referente
ao exercício de 2003, com base no Plano de Auditoria nº
283/2005 (fls. 01).
(...) VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
(...) II.3 – Da ausência da matriz de responsabilidade:
Ainda antes de adentrar ao mérito, verifico que razões
subsistem para o afastamento da responsabilidade do Sr.
(...), citado pela área técnica, respaldando-me, especialSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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mente, na questão da precária instrução processual verificada nestes autos, que apontou como único responsável o ex-prefeito por todas as irregularidades sem apreciação da culpabilidade, ou melhor dizendo, pela ausência da devida matriz de responsabilização e consequente individualização das condutas, que deixaram de ser
apreciadas.
De fato, compulsando os autos constatei que toda a instrução deste processo se volta para a pessoa do ex-prefeito, assim considerando o dirigente máximo do Poder
Executivo Municipal de São Mateus e Ordenador de Despesas, sem a devida caracterização do nexo de causalidade entre as irregularidades apontadas no Relatório Técnico de Engenharia nº 52/2005 – 9ª CT - (fls. 03 a 19) e
sua conduta, culminaram em uma modelagem de responsabilização objetiva, hodiernamente rechaçada neste Tribunal.
(...) Em relação à execução dos itens que se mostram
superiores aos efetivamente contratados, entendo por
afastar a responsabilização proposta pela área técnica,
pois no subitem 2.9 do Anexo II do Contrato 26/2003,
encartados pela equipe de auditoria às fls. 57/61, há
previsão de acompanhamento e fiscalização da referida
obra por um preposto designado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

acompanhar tais serviços técnicos e específicos de iluminação pública, muito pior, se prestar a aferição de estoque no almoxarifado de respectivos materiais, em visitas periódicas, como exigido no Edital em questão (item
2.9 – fls. 59).
Quanto aos preços de execução das obras estarem superiores aos de mercado, conforme calculado pela equipe
técnica de auditoria, verifico também que, de fato, não
caberia ao Prefeito a responsabilidade de arguir perante as empresas licitantes sobre os preços por elas ofertados.
(...) Neste contexto, portanto, verifico nas inconsistências supracitadas a presença de terceiros validando a
consecução das despesas e que serviram para respaldar
a conduta do ex-prefeito, cuja conduta, por derradeiro,
foi somente a homologação do certame e a autorização
de pagamento do que lhe foi atestado.
(...) A individualização da pena está prevista também no
próprio texto regimental, que dispõe, em seu art. 383,
que “a sanção será aplicada, de forma individual, a cada
agente que tiver concorrido para o ato, na medida de sua
participação”, combinado com o art. 384, que estabelece que “a decisão que determinar a aplicação de multa
definirá as responsabilidades individuais”.

Ademais, consta nestes autos os Termos de Recebimento dos serviços (fls. 105/134), bem como os Boletins de
Medição – 01 ao 06 (fls. 135/176), assinados, respectivamente pela Secretária Municipal de Serviços Urbanos –
Srª (...) e pelo Secretário Municipal de Serviços Urbanos
Interino – Sr. (...).

(...) Segundo o inciso VIII do artigo 71 da CF/88 compete
ao Tribunal de Contas “aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre
outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário”.

Neste contexo, não é crível imaginar que o dirigente máximo da municipalidade possa ser responsabilizado por

Trata-se, noutras palavras, do dever punitivo dos Tribunais de contas, cujos procedimentos investigatórios de-
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verão ser capazes de promover a correta apuração dos
fatos, a precisa identificação dos responsáveis e, no caso de prejuízo ao erário, a real quantificação dos danos.
(...) Todavia, sob a ótica da responsabilidade subjetiva,
vislumbro que neste feito coube ao ordenador de despesas, isoladamente, suportar o ônus pelos indícios de irregularidades identificados, unicamente pela posição por
ele assumida à época, não havendo descrição do liame
entre qualquer conduta que tenha praticado e os ilícitos
apurados.
Chamo atenção para o fato de que a tese que defendo
encontra eco no ordenamento constitucional e processual há muito vigentes. E foi para que não restassem dúvidas a esse respeito que, em 2007, alterou-se a redação do inciso III, do art. 41, da Lei Complementar Estadual 32/93 – Lei Orgânica deste Tribunal então vigente –,
de modo a deixar indene de dúvidas que, ao proceder à
fiscalização, o Tribunal de Contas deveria citar todos os
potenciais responsáveis pela prática do ato ilegal e, para
tanto, promoveu-se a simbólica variação do termo ―responsável‖, até então no singular, para ―responsáveis‖,
em redação dada pela LC 410/2007.
(...) Muito embora, a LC nº 410/2007 tenha modificado, no tocante à responsabilização, a redação original
da LC nº 32/1993, penso que o ordenamento jurídico
brasileiro jamais autorizou a responsabilização objetiva do agente público, não restando dúvidas, a meu ver,
de que a teoria da responsabilidade subjetiva deveria
ter sido observada mesmo antes da entrada em vigor
da LC nº 32/1993.
(...) É, portanto, necessário, além de indícios mínimos da
existência do fato e sua relação causal com a conduta do
agente, que se comprove ainda que tal conduta ensejou
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ânimo no mínimo culposo. Dito de outra forma, a responsabilização de índole punitiva tem natureza subjetiva, não objetiva, carecendo que se comprove que o fato
ocorreu em virtude de imperícia, negligência, imprudência ou que a conduta se deu com consciência e intenção
pelo acusado.
Dados do processo
Inteiro teor
Processo: 4833/2005  
Data da sessão: 24/05/2016  
Relator: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO  
Natureza: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA
Filiando-me a esta linha de intelecção, não foi trazida aos
autos a análise quanto ao nexo de causalidade entre o
fato imputado e sua conduta, inclusive, não foram chamados aos autos os demais agentes que induziu o Recorrente a promover o pagamento das despesas supostamente indevidas.
Nesse contexto, por entender que não consta nos autos
notícias de que a conduta praticada pelo responsável tenha sido objeto de manifestação contrária pelos diversos agentes que praticaram os atos preparatórios, aplico
o entendimento atual deste Egrégio Tribunal por afastar
a responsabilidade do mesmo.
II.3 - PREJUDICIALIDADE DE ABETURA DE INSTRUÇÃO
PROCESSUAL:
Como se denota acima, este Tribunal, além de observar
a vedação de imputação de responsabilização objetiva,
observa que por critérios de racionalização administrativa, e de economia processual, a reabertura tardia da insDiário Oficial de Contas

trução processual na fase em que se encontram os autos
já atingidos pela prescrição é nociva, ainda que se cogite
a responsabilidade de outros agentes.
NO caso presente, em relação à reabertura processual,
penso ser a mesma inviável em razão de que já ultrapassados mais de 18 (dezoito) anos dos fatos ocorridos, onde fatalmente irá trazer prejuízos à defesa e ao contraditório.
O Direito Brasileiro adotou o entendimento de que para o julgador firmar seu livre convencimento, deve levar
em consideração as provas carreadas nos autos, pois esta consiste na demonstração de existência da veracidade
daquilo que se alega como fundamento do direito que se
defende ou que se contesta. E, nesta razão, no sentido
processual, designa também os meios, indicados em lei,
para realização dessa demonstração em busca da certeza não absoluta, a qual, aliás, é quase sempre impossível, mas a certeza relativa suficiente e capaz de prover
a convicção do magistrado, no respeito ao processo, como meio hábil e efetivo de propiciar às partes o direito
de defesa.
Oportuno consignar que este Plenário, consoante se verifica dos excertos acima colacionados, se posicionou
acerca da prejudicialidade de defesa ante a duração
dessa razoável do processo, pois fatalmente implica em
ofensa não só aos princípios da ampla defesa e do contraditório, como também ao princípio da eficiência e a
duração razoável do processo.
Relevante destacar que a atividade probatória deve ser
desenvolvida dentro de um tempo aceitável para que o
processo se desenvolva, visto que a prova deve se localizar na esfera de disponibilidade da parte acerca do assunto debatido nos autos.

O Tribunal de Contas da União vem dando tratamento especial aos casos em que se verifica o longo transcurso de tempo entre a ocorrência dos fatos e ocorrência da citação do responsável. Utilizando como parâmetro as normas que regulamentam a instauração de tomada de contas naquele órgão, o TCU vem determinando o arquivamento dos autos ante ao prejuízo causado à
defesa, conforme trecho do voto proferido do Acórdão
2443/2014 de Relatoria do Exmo. Conselheiro José Jorge
da Segunda Câmara:
Sumário:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PREJUÍZO EM AGÊNCIA
CAUSADO POR SERVIDOR. CITAÇÃO. IRREGULARIDADE
DAS CONTAS. DÉBITO E MULTA. FALECIMENTO DO RESPONSÁVEL ANTES DA CITAÇÃO. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CITAÇÃO. TORNADO SEM EFEITO
O ACÓRDÃO 5470/2011-2ª CÂMARA. CITAÇÃO DO ESPÓLIO DO RESPONSÁVEL. TRANSCORRIDOS MAIS DE 10
ANOS ENTRE OS FATOS E A INSTAURAÇÃO DA TCE. ARQUIVAMENTO.
(...)
35. A jurisprudência deste Tribunal vem se firmando na
linha de considerar prejudicado o julgamento do mérito das contas em situações semelhantes, consoante
se observa nos seguintes julgados: Acórdãos 515/2009
e 1489/2009, do Plenário; 790/2009, 1857/2009,
2688/2009, 587/2010 e 5.520/2010, da Segunda Câmara; e 1520/2009 e 5105/2010, da Primeira Câmara.
36. Para demonstrar o entendimento que vem sendo firmado por esta Corte, transcreve-se abaixo o sumário do
retrocitado Acórdão 1520/2009 - TCU - Primeira Câmara, verbis:
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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“SUMÁRIO
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. COMPROMETIMENTO DA AMPLA DEFESA EM FACE DO DECURSO
DE PRAZO ATÉ A PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. CIÊNCIA AO ÓRGÃO INSTAURADOR E AO RESPONSÁVEL (ARTS. 169, inciso II, e 212/RI-TCU, IN-TCU 56/2007, ARTS. 5º, § 4º, e
10, C/C ITEM 9.2 DO ACÓRDÃO Nº 2.647/2007-TCU-PLENÁRIO).
A instauração de processo de tomada de contas especial com mais de doze anos de atraso, como neste caso
concreto, compromete o exercício da ampla defesa, do
contraditório, da garantia da produção de provas e do
devido processo legal, uma vez que tal decurso de prazo dificulta o acesso do responsável aos meios e recursos inerentes à sua defesa; e, por isso, há que se promover o arquivamento do processo”.
37. Nesses julgados mencionados, os eminentes relatores têm destacado que em face da questão temporal, o
exercício da ampla defesa, do contraditório, da garantia da produção de provas e do devido processo legal,
por parte do responsável, fica irremediavelmente comprometido.
38. Também tem sido reconhecido que esta Corte, em
casos semelhantes, tem considerado que o longo interregno - neste caso mais de 12 anos - desde o fato gerador da tomada de contas especial e a notificação do
responsável configura a ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
39. Importante considerar que o art. 5º, § 4º, da IN-TCU
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56/2007, determina a dispensa da instauração de tomada de contas especial após transcorridos 10 anos do fato
gerador, no que se aplica a este caso concreto.
(...)”
Logo, não se coaduna com o princípio da eficiência o retorno dos autos à área técnica, visto que, seja por eventual decretação de prescrição, seja por eventual extinção
do processo em razão do prejuízo ao contraditório e à
ampla defesa, linha de pensamento que vem sendo adotada pelo Tribunal de Contas da União, a conclusão final
seria pela extinção e arquivamento dos autos.
Impende ainda frisar que em recentíssima decisão do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Mandado de Segurança nº 34705, o Ministro Ricardo Lewandowsi, em
caráter liminar suspendeu decisão do Tribunal de Contas da União que condenou sindicato a ressarcir erário
por contas julgadas irregulares, em decorrência de convênio firmado em 1999 entre o Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no estado de São Paulo e a Secretaria Estadual de Empregos e Relações do Trabalho na
qual foram utilizadas verbas federais, verificando que as
supostas irregularidades ocorreram entre 1999 e 2002,
sendo a Tomada de Contas instaurada em março de 2005
e a citação ocorreu em 2015, sendo prolatado o Acórdão
em 2016.
Entendeu o Ministro que o STF no Recurso Extraordinário nº 669069 firmou a tese de que a ação de reparação e danos à Fazenda Pública decorrente de ato ilícito
é prescritível, salientando, também que, naquele caso,
a plausabilidade jurídica restava demonstrada em razão
da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento erário por agentes públicos, em razão de ato de improbidade administrativa e a prescrição da pretensão de ressar-

cimento por decisão do TCU serem temas de repercussão geral pendentes de análise pelo STF.
Partindo desta premissa com as demais considerações
acimas expostas e ultrapassados 18 anos dos fatos em
epígrafe, entendo por prejudicada a análise do possível
dano ao erário, merecendo ao meu sentir o arquivamento nessa hipótese.
Ante o exposto, acolhendo parcialmente o entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1. CONHECER do presente recurso por restarem presentes os requisitos de admissibilidade, observando ser o
Recorrente capaz, possuir interesse e legimitidade processuais e, nos moldes do artigo 81 da Lei Complementar nº 32/93, vigente na época dos fatos ser o mesmo
tempestivo;
2. ACOLHER as razões recursais e DAR PROVIMENTO
quanto ao mérito, no sentido de :
· AFASTAR a responsabilidade do Recorrente em razão
da ausência de matriz de reponsabilidade;
· AFASTAR as irregularidades apontadas no item 6 – Doação irregular de terreno público ao Colégio Marista –
UBEE e no item 7 – Falta de diligência quanto à idoneidade das empresas contratadas;
3. Com base nos artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do TCEES
RECONHECER a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva desta Corte de Contas EXTINGUINDO-SE os autos com soluSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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ção de mérito com base no artigo 374 do Regimento Interno desta Casa de Contas, c/c o artigo 487, II, do CPC,
deixando de promover a reabertura da fase processual
em razão do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa
como também ao princípio da eficiência e a duração razoável do processo, eis que referem a fatos ocorridos há
18 anos.
4. DAR ciência aos interessados;
5. ARQUIVAR após transitado em julgado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
VOTO VOGAL DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Jorge Alberto Anders, Prefeito do Município
de Vila Velha durante o exercício de 1999, em face do
Acórdão TC-220/2003, proferido nos autos do processo
TC nº 739/2000.
Sobre fatos ocorridos no ano de 1999 e julgados em
2003 foi interposto recurso em 30/06/2003, o qual recebeu a Manifestação Técnica de Recurso - MTR 3/2010,
a Instrução Técnica de Recurso - ITR 106/2010 e o Parecer PJC 357/2013.
A Constituição Estadual, ao dispor sobre a fiscalização
contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos Municípios, obrigou aquele que
utilize, arrecade, gerencie ou administre dinheiros, bens
e valores públicos a prestar contas, cabendo ao controle
externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara
Municipal, e com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, julgar essas contas, e daqueles eu derem causa a perda extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuíDiário Oficial de Contas

zo ao erário público.
Compreenda-se que essa espécie de atividade de Controle Externo não se confunde com aquela desempenhada pelo Ministério Público e com os julgados do Poder
Judiciário. Suas ações [do Tribunal de Contas] decorrem
de técnicas específicas de fiscalização, as quais aplicadas
nessa auditoria, são marcos legais para tomada de decisões em feitos dessa espécie.
No caso, a decisão proferida por este Tribunal, e consubstanciada no acordão TC-220/2003, e as análises do
recurso realizadas pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas, demonstram de forma incontestável a
ocorrência do dano e a responsabilidade Jorge Alberto
Anders como seu causador.
O fato dos auditores terem arrolado apenas o prefeito
como responsável não é motivo determinante para sua
exclusão da relação processual, quando as provas evidenciam que este deixou de praticar um ato quando havia um dever jurídico de fazê-lo, conduta qualificada como omissiva, ensejadora de responsabilização de Jorge
Alberto Anders por injustificado dano ao erário decorrente de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, na forma prevista no art. 59, III, “a”, da Lei Complementar nº
32/1993, então vigente.
Tal matéria resta pacificada no Tribunal de Contas da
União, conforme se infere dos Acordãos: 3400/2013 –
Plenário, 4941/2012 – 2ª Câmara, 2825/2017 – 1ª Câmara e que pode ser sintetizada no seguinte enunciado ao
Acordão 1337/2017 – Plenário:
Não há necessidade de chamamento, no processo de
controle externo, de todos os corresponsáveis por débito perante o erário, uma vez que o instituto da solidarie-

dade passiva é benefício conferido pelo legislador ordinário ao credor, que pode exigir de um ou de alguns dos
devedores o pagamento da integralidade da dívida.
Assim, tenho como razão de decidir os termos da Instrução Técnica de Recurso ITR 106/2010, parcialmente
transcrita a seguir:
MÉRITO
Daremos início à análise do recurso pelas matérias que,
em razão de sua natureza, foram examinadas pela 5a
Controladoria Técnica, setor competente para exame das
matérias contábil e de engenharia.
Verifica-se que a matéria constante do item 5 do Acórdão TC n. 220/2003 é contábil, razão pela qual foi devidamente examinada pela 5a Controladoria Técnica. A
citada Controladoria se manifestou por meio da Análise
Técnica de fls. 124 a 136, e, após exame dos argumentos
e documentação juntados aos autos em fase de recurso,
assim concluiu:
Diante dos fatos relatados e, uma vez que o defendente
não trouxe informação nova que pudesse alterar os dados apresentados, a equipe considerou como valor Aplicado no Ensino Total os demonstrativos contábeis apurados pelos técnicos em auditoria ordinária realizada “in
loco”.
De acordo com o exposto, concluímos que o Sr. Jorge Alberto Anders, Prefeito Municipal de Vila Velha, exercício de 1999, não aplicou o mínimo exigido legalmente,
na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Total, descumprindo o art. 212, caput, da CF e o art. 69, caput, da
Lei 9.394/96.
Portanto, com base na citada análise técnica, proveniente da 5a CT, sugerimos que a irregularidade constante do
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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item 5 do Acórdão TC n. 220/2003 seja mantida.
Observamos também que as matérias atinentes aos
itens de 8 a 30 do Acórdão TC n. 220/2003 pertencem à
seara da engenharia, motivo pelo qual foram igualmente
examinadas pela 5a CT, por meio da MTR n. 3/2010. Após
exame dos argumentos e documentação juntados aos
autos em fase de recurso, a MTR n.3/2010 assim concluiu:
III – RESUMO
Entendemos que PERMANECEM as seguintes irregularidades, relacionadas por item do Acórdão:
a. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO:
3.1 – ITEM 8 DO ACÓRDÃO 220/2003
Contrato 042/97 – Construção da Escola de Tempo Integral de Ataíde e Creche Municipal de Paul, Reforma e
Ampliação da EMPG Dês. Ferreira Coelho, DMPG Saturnino Rangel Mauro e EMPG Irmã Feliciana Garcia.
3.1.1 – Recebimento e pagamento de serviços com baixa qualidade de execução, em desacordo com as normas técnicas, infringindo os artigos 66, 67 e 69 da LEI
8.666/93.
3.2 – ITEM 9 DO ACÓRDÃO 220/2003
Contrato 028/48 – Execução de obras de manutenção
corretiva, preventiva e penas obras na rede municipal de
ensino.
3.2.1 (9.1) – Licitação de obras e serviços de engenharia
sem projeto básico completo, infringindo o artigo 7, §2º,
incisos I e II da Lei 8.666/93;
3.2.2 (9.2) – Pagamento de obras e serviços de engenharia não incluídos no projeto do contrato, , infringindo o
artigo 2º da Lei 8.666/93;
Diário Oficial de Contas

3.2.3 (9.3) – Programação incompleta de serviços, infringindo o artigo 8 da Lei 8.666/93.
3.3 – ITEM 10 DO ACÓRDÃO 220/2003
Contrato 041/98 – Reforma e ampliação da EMPG Alger
Ribeiro Bossois:
3.3.1 (10.1) – Fracionamento de despesas , infringindo o
artigo 23, §5º, da Lei 8.666/93;
3.3.2 (10.2) – mau planejamento de obras de ampliação
e reforma, causando demolição e refazimento de serviços, infringindo o Principio da Economicidade;
3.4 – ITEM 11 DO ACÓRDÃO 220/2003
Contrato 042/98 – Reforma da EMPG Graciano Neves
3.4.1 – Recebimento e pagamento de serviços com baixa qualidade de execução, em desacordo com as normas técnicas, infringindo os artigos 66, 67 e 69 da Lei
9.666/93
3.5.1 – ITEM 13 DO ACÓRDÃO 220/2003
Contrato 054/98 - Reforma da EMPG Gil Bernardes
3.6.1 – Recebimento e pagamento de serviços com baixa qualidade de execução, em desacordo com as normas técnicas, infringindo os artigos 66, 67 e 69 da Lei
9.666/93.
3.7 – ITEM 14 DO ACÓRDÃO 220/2003
Contrato 056/98 – Reforma da EMPG Antonio Pinto Rodrigues
3.7.1 – Recebimento e pagamento de serviços com baixa qualidade de execução, em desacordo com as normas técnicas, infringindo os artigos 66, 67 e 69 da Lei
9.666/93.
3.8 – ITEM 15 DO ACÓRDÃO 220/2003

Edital de Concorrência Pública 004/99 – Contratação de
Obras de Execução e Manutenção do Sistema de Iluminação do Município de Vila Velha
3.8.1 – – Licitação de serviços sem projeto básico completo, infringindo o artigo 7, incisos I, §2º, incisos, I, II e
III da Lei 8.666/93;
3.9 – ITEM 16 DO ACÓRDÃO 220/2003
Edital de Concorrência Pública 006/99 – Contratação
das Obras de Construção da Escola de Tempo Integral do
Bairro Soteco
3.9.1 (16.1) – Licitação de serviços sem projeto básico
completo, infringindo o artigo 7, inciso I e §2º, incisos I,
II e III da Lei 8.666/93;
3.9.2 (16.2) – Exigência legalmente injustificada de apresentação de metodologia de execução, infringindo o artigo 30 da Lei 8.666/93.
3.10 – ITEM 17 DO ACÓRDÃO 220/2003
Edital de Concorrência Pública 007/99 – Contratação de
Obras da Escola de Tempo Integral do Bairro Vale Encantado.
3.10.1 (17.1) – Licitação de serviços sem projeto básico
completo, infringindo o artigo 7º, inciso I e §2º, incisos
I, II e III da Lei 8.666/93;
3.10.2 (17.2) - Exigência legalmente injustificada de
apresentação de metodologia de execução, infringindo
o artigo 30 da Lei 8.666/93.
3.11 – ITEM 18 DO ACÓRDÃO 220/2003
Contratos 42/97, 47/97, 08/98, 21/98, 28/98, 41/98,
42/98, 44/98, 45/98, 50/98 e 56/98.
3.11.1 – Falta dos Termos de recebimento das obras, infringindo o artigo 73, inciso I alìneas “a” e “b” da Lei
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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8.666.

R$128.525,14, equivalente a 131.550,80 VRTE`s

b) PAGAMENTOS INDEVIDOS :

3.16 – ITEM 23 DO ACÓRDÃO 220/2003

Contrato 045/98 – Reforma e ampliação da EMPG Thelmo Torres

Valor Global – R$ 427.599,73, equivalente a 437.648,32
VRTE`S, conforme detalhado a seguir:

Contrato 028/98 – Execução de obras de manutenção
corretiva, preventiva e pequenas obras na rede municipal de ensino.

3.20.1 – Pagamentos indevidos por quantitativos de serviços acima do efetivamente executado, no valor global
de 7.510,45, equivalente a 7.687,25 VRTE`s.

Contrato 42/97 – Construção da Escola de Tempo Integral de Ataíde e Creche Municipal de Paul, Reforma e
Ampliação da EMPG Dês. Ferreira Coelho, EMPG Saturnino Rangel Mauro e EMPG Irmã Feliciana Garcia.

3.16.1 – Pagamentos indevidos por serviços sem comprovação de execução, no valor global de R$231.385,66,
equivalente a 218.409,73 VRTE`s.

3.21 – ITEM 28 DO ACÓRDÃO 220/2003

3.17 – ITEM 24 DO ACÓRDÃO 220/2003

3.12.1 – Pagamentos indevidos por quantitativos de serviços acima do efetivamente executado, no valor global
de R$ 17.581,47, equivalente a 17.995,36 VRTE`S.

Contrato 041/98 – Reforma e ampliação da EMPG Alger
Ribeiro Bossois.

3.21.1 – Pagamentos indevidos por quantitativos de serviços acima do efetivamente executado, no valor global
de R$5.926,70 equivalente a 6.066,22 VRTE`s.

3.12 – ITEM 19 DO ACÓRDÃO 220/2003

3.13 – ITEM 20 DO ACÓRDÃO 220/2003
Contrato 047/97 – Construção da Escola de Tempo Integral “Parque das Gaivotas” e da Unidade Escola Infantil
Municipal “Jairo Matos”
3.13.1 – Pagamentos indevidos por quantitativos de
serviços acima do efetivamente executado, no valor de
R$4.322,58, equivalente a 4.424,33 VRTE`S.
3.14 - 21 DO ACÓRDÃO 220/2003
Contrato 008/98 – Reforma e ampliação em posto de
saúde em Cobilândia
3.14.1 – Pagamentos indevidos por quantitativos de serviços acima do efetivamente executado, no valor global
de R$27.351,03, equivalente a 27.994,91 VRTE`S.
3.15 – ITEM 22 DO ACÓRDÃO 220/2003
Contrato 021/98 – Iluminação Pública da Orla Marítima
de Vila Velha
3.15.1 – Pagamentos indevidos por quantitativo de serviço acima do efetivamente executado, no valor global de
Diário Oficial de Contas

3.17.1 – Pagamentos indevidos por quantitativos de serviços acima do efetivamente executado, no valor global
de 1.263,00, equivalente a 1.292,73 VRTE`s.
3.18 – ITEM 25 DO ACÓRDÃO 220/2003
Contrato 042/98 – Reforma e ampliação da EMPG Graciano Neves
3.18.1 – Pagamentos indevidos por quantitativos de serviços acima do efetivamente executado, no valor global
de R$9.656,57, equivalente a 9.886,97 VRTE`s.
3.18.2 – Pagamentos indevidos por serviços sem comprovação de execução, no valor global de R$ 2.826,89,
equivalente a 2.893,43 VRTE`s.
3.19 – ITEM 29 DO ACÓRDÃO 220/2003
Contrato 004/98 – Reforma e ampliação da EMPG Maria Ermelina
3.19.1 – Pagamentos indevidos por quantitativos de serviços acima do efetivamente executado, no valor global
de R$2.449,29 equivalente a 2.506,94 VRTE`s.
3.20 – ITEM 27 DO ACÓRDÃO 220/2003

Contrato 050/98 – Reforma e ampliação da EMPG Joaquim de Freitas

3.22 – ITEM 29 DO ACÓRDÃO 220/2003
Contrato 054/98 – Reforma e Ampliação da EMPG Gil
Bernardes
3.22.1 – Pagamentos indevidos por quantitativos de
serviços do efetivamente executado, no valor global de
R$3.029,98 equivalente a 3.101,31 VTRE´s.
3.23 – ITEM 30 DO ACÓRDÃO 220/2003
Contrato 056/98 – Reforma e ampliação da EMPG Antonio Pinto Rodrigues
3.23.1 – Pagamentos indevidos por quantitativos de serviços acima do efetivamente executado, no valor global
de R$3.767,97 equivalente a 3.856,67 VRTE´s.
Ante todo o exposto, opinamos no sentido de que o Recorrente não trouxe fatos e/ou argumentos suficientes
para alterar o julgamento proferido por esta Conte, especificamente no que diz respeito aos itens 8 a 30 do
Acórdão TC – 220/2003, de 8 Maio de 2003.
Em assim sendo, com base na MTR n. 3/2010, sugerimos
que as irregularidades consignadas nos itens 8 a 30 do
Acórdão TC n. 220/2003 sejam mantidas.
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Passamos à análise das demais irregularidades:

houver depreciação dos imóveis”.

tos reais)”.

1 - Contratação desnecessária de serviço de distribuição de carnês de IPTU, no valor de R$ 34.800,00

Alega ainda o recorrente que, diante de manifestações
da imprensa e até de ameaças de ações judiciais no sentido de impossibilitar a cobrança do IPTU no ano de
1999, a Administração entendeu por bem emitir novos
carnês e recolher os antigos, a fim de evitar que o Município perdesse receita.

Pelo exposto, entendemos pela manutenção da irregularidade.

De plano o gestor afirma não poder, na ocasião, se valer
dos Correios para distribuição dos novos carnês, tendo
em vista que o cadastro municipal não estava atualizado.
O recorrente repete a argumentação efetuada em sede
de defesa. Alega que ambas as contratações para distribuição de carnês de IPTU ocorreram após processo licitatório e pelo preço de mercado. Sustenta ainda ter havido um equívoco do setor responsável pela publicação
dos atos oficiais, que não enviou ao Diário Oficial com a
antecedência necessária a nova Planta Genérica de Valores devidamente atualizada, e que, dessa forma, fez-se
necessária uma segunda entrega dos carnês.
Aduz ainda que, segundo diversos doutrinadores, a implantação de nova planta genérica não equivale à instituição ou majoração de tributo, pois os elementos que
caracterizam a cobrança do tributo já existem anteriormente, quais sejam, o fato gerador, a base de cálculo, a
alíquota e o período de competência.
Para maior clareza, transcrevemos a argumentação do
recorrente:
“No caso presente, ao sentir de grande corrente de tributaristas do País, a implantação de nova planta genérica
de valores, não é o mesmo que ‘aumentar’ imposto, como entenderam os ilustres auditores deste Tribunal, mas
tão somente, fixar os novos valores dos imóveis sujeitos à
tributação, diante da atual realidade do Município, e, em
decorrência desta alteração no valor venal dos imóveis,
os contribuintes terão os valores do IPTU a ser pago alterados, para cima e até para baixo, quando, por exemplo,
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Entendemos que a Instrução Técnica Conclusiva já enfrentou os argumentos lançados pelo recorrente, no sentido de que, se a base de cálculo do IPTU é o valor venal
do imóvel, sua alteração obedece, obrigatoriamente, ao
princípio da anterioridade. Em assim sendo, o gestor não
agiu com a devida presteza, o que culminou com a realização de uma despesa que, do contrário, seria desnecessária (nova emissão e distribuição de carnês).
Vejamos o que diz a ITC:
“No caso concreto, postergou-se em demasia a atualização dos valores venais dos imóveis, ocasionando a dificuldade perfeitamente previsível para sua publicação,
vez que já é hábito da Administração fazer publicar seus
atos administrativos. Mesmo sapiente da data da publicação dos atos que alterou para maior os valores venais
dos imóveis, a Administração concretizou a distribuição
dos carnês majorados pela primeira contratada, provocando a necessidade a posteriori de nova emissão e contratação de distribuição dos valores corretos, sucumbindo a justo reclame da população.
Por conseguinte, pode-se concluir que a segunda contratação foi causada por erro crasso da Administração,
sem justificativa plausível, devendo seu responsável retornar aos cofres públicos seu valor indevidamente despendido de R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocen-

2 - Aquisição de material sem utilidade pública:
2.1 - Convite 10/99 - R$ 13.860,00
2.2 - Convite 36/99 - R$ 12.200,00
2.3 - Coleta de Preços 59/99 - R$ 4.200,00;
Trata a irregularidade concernente ao Convite 10/99
de compra, por parte da Administração Municipal de
70.000 folhetos e 7.000 bandeiras para distribuição e ornamentação da inauguração da UMEF Senador de Medeiros Calmon, ocorrido em 22/02/99. Todavia, o material adquirido foi entregue somente em 19/04/99, conforme Nota Fiscal n. 101.
Recapitulando: o evento para o qual o material foi adquirido ocorreu em fevereiro e a entrega dos produtos ocorreu em abril.
Por seu turno, a irregularidade pertinente à Coleta
de Preços 59/99 diz respeito a material solicitado em
03/05/99 para ser utilizado em 23/05/99. Entretanto, a
data da Nota Fiscal é de 01/07/99 e o almoxarife da Prefeitura atesta no verso da nota o recebimento do material em 06/07/99.
Neste caso, o evento para o qual o material foi adquirido ocorreu em maio e a entrega dos produtos ocorreu
em julho.
O item 2.2 trata do Convite 36/99. O objeto desse convite foi dividido entre os três licitantes.
O material adquirido junto a Gráfica e Editora Medeiros Ltda foi entregue, segundo Nota Fiscal n. 129, em
09/07/99. Todavia, tal material deveria ser utilizado em
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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23/05/99, em um desfile escolar.

e seus impostos devidamente recolhidos”.

Os produtos fornecidos pela Copigraf foram entregues
em 09/08/99. Também tais produtos deveriam ser utilizados em 23/05/99, no aniversário de Vila Velha.

Não merecem prosperar os argumentos lançados pelo
recorrente.

Por fim, o material adquirido junto a Pack Graf, que deveria ser usado em 21/05/99, anunciando o Dia do Evangélico, só foi entregue em 07/07/99.
Em suma, todos esses produtos foram entregues após a
data da sua suposta utilização.
O recorrente apresenta razões recursais conjuntas, a respeito das três irregularidades.
O recorrente alega não haver irregularidade no procedimento. Afirma que toda a sistemática da entrega dos
materiais, conferência e pagamento já foram por demais
esclarecidos nas justificativas anteriormente apresentadas.
Ressalta que o material adquirido foi entregue dentro
do prazo contratado, em tempo hábil para sua utilização,
através de ofício e devidamente conferido pelo almoxarifado. Esclarece que as notas fiscais foram emitidas após
a entrega dos materiais. Alega ainda o gestor que o pagamento dos produtos somente ocorreu após ratificação
do almoxarifado no verso das NFs, comprovando a entrega dos mesmos.
Assim conclui o recorrente:
“Portanto, em momento algum a PMVV efetivou o pagamento sem que as cautelas necessárias fossem observadas e, muito menos, pagamentos indevidos. Embora as
Notas Fiscais tenham sido emitidas após a entrega dos
materiais, ou seja, não as tenham acompanhado, tal fato
não trouxe nenhum prejuízo ao erário público municipal
e estadual, uma vez que as Notas Fiscais foram emitidas
Diário Oficial de Contas

De plano, esclarecemos que as justificativas anteriores,
ao contrário do que alega o recorrente, não foram suficientes para sanar a irregularidade, haja vista que o Plenário desta Corte manteve a conduta como irregular, em
acórdão. Assim, de nada adianta ao responsável repetir
em sede de recurso alegações já analisadas por esta Corte, tanto pela área técnica quanto pelo Plenário.
Ademais, diferentemente do que aduz o recorrente, nem
a sistemática da entrega dos materiais, nem a conferência e pagamento dos mesmos foram devidamente explicados. De fato, das próprias alegações do gestor extrai-se a conclusão de que a Prefeitura carece de uma adequada sistemática de entrega, conferência e pagamento
dos materiais, já que as notas fiscais foram emitidas em
momento posterior ao da suposta utilização dos produtos.
As provas nos autos demonstram que a justificativa para
a aquisição dos produtos não era válida, já que os mesmos foram entregues depois da data em que seriam necessários. Como a justificativa para aquisição não procede, fica caracterizada a ausência de finalidade pública
dessas compras.
Não há prova nos autos que corrobore a tese levantada
pelo gestor, de que os produtos foram entregues na data correta, sendo as notas fiscais emitidas em outro momento. Quanto a tal assertiva, temos apenas a alegação
do gestor, sem qualquer documento que a confirme.
Ademais, como a Instrução Técnica Conclusiva bem ressaltou, o Código Tributário Estadual, em seu art. 73, dei-

xa claro configurar violação às leis tributárias o deslocamento de mercadoria desacompanhada de nota fiscal.
Ou seja, se a tese do recorrente fosse acatada, estaríamos admitindo que a violação a uma norma legal, no caso uma norma tributária, justificaria um procedimento
igualmente irregular.
Pelo exposto, sugerimos a manutenção de todas as irregularidades (item 2.1, 2.2 e 2.3).
3 - Aquisição de material pedagógico com preço muito
acima do de mercado, no valor de R$ 22.769,14
A equipe de auditoria desta Corte, valendo-se das mesmas especificações utilizadas pela Prefeitura, realizou
pesquisa de mercado junto a três empresas, a fim de
avaliar o preço de mercado dos produtos adquiridos pelo Município de vIla Velha, através do Convite 76/99.
Com base na citada pesquisa, verificou-se sobrepreço na
aquisição da Prefeitura. O agente responsável, em sede
de defesa, apresentou argumentos, dentre os quais, “a
existência de outros fatores que são levados em conta
na composição dos custos”; tal linha argumentativa foi
rechaçada na Instrução Técnica Conclusiva.
Em suas razões recursais, o recorrente traz aos autos citações de doutrinadores sobre a licitação de menor preço; afirma que o menor preço tem que se compatibilizar
com aquilo que estabelece o edital. Aduz ainda a licitude
de estabelecer uma marca como padrão.
As alegações do recorrente não se prestam a justificar
o procedimento questionado por este Tribunal. De fato, tais alegações sequer concernem ao assunto debatido, qual seja, sobrepreço na aquisição dos produtos.
Não houve, em momento algum, questionamento por
parte desta Corte acerca da utilização ou não de uma daSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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da marca. Também não foi contestada a necessidade de
obediência às especificações do edital.
Isto posto, e diante da absoluta disparidade entre o que
foi perquirido pelo Tribunal e as razões recursais, opinamos pela manutenção da irregularidade.
4 - Aquisição de 01 computador servidor (Convite
87/99) com sobrepreço de R$22.900,00
Trata a irregularidade em questão acerca de superfaturamento na aquisição de computador pela Prefeitura Municipal de Vila Velha. Como no item anterior, foi realizada por técnicos desta Corte pesquisa de mercado, a fim
de apurar o valor de mercado do produto adquirido pela
Prefeitura, tendo por base as especificações contidas no
edital do Convite 87/99.
O recorrente alega que não foi levada em consideração
uma série de especificações do computador adquirido
pela Prefeitura, e, no recurso, traz uma lista de tais quesitos. A fim de comprovar a regularidade do preço pago
pela Prefeitura, junta aos autos uma declaração da empresa PROAD (a mesma pesquisada pela auditoria), de
que o valor pago era à época, compatível com o praticado pelo mercado.
De plano, impende observar que as especificações trazidas em recurso não são as mesmas que constam no edital. Há, em relação a este, um acréscimo no que tange a
software, enquanto no edital consta somente hardware
(cf fls. 328 do processo TC n. 739/2000).
Verificamos ainda que nas propostas encaminhadas pelas três empresas (EDM, Telemática e Eurovit) que não
foi incluído, no preço, a parte de software, posto que cada empresa se ateve apenas ao que estava previsto no
edital (cf fls. 329 a 332 do processo TC n. 739/2000). Por
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fim, observamos que a nota fiscal n. 2794, na descrição
do produto, faz menção somente a um computador simples, como especificado no edital. Ou seja, pela descrição da nota fiscal, a Prefeitura adquiriu somente e tão
somente o que licitou, um computador com especificações básicas, relativas a hardware.
Não merecem, portanto, acolhida os argumentos do responsável. Caso o edital tivesse incluído todas as especificações que o recorrente apresenta em suas razões recursais, de fato, o preço do produto seria compatível com o
valor de mercado. Mas nem o edital abarca os quesitos
listados no recurso, nem qualquer das propostas enviadas a Prefeitura, e, nem mesmo a nota fiscal com a descrição do produto efetivamente comprado pelo Município.
Da mesma forma, resta claro que na declaração da empresa PROAD, juntada aos autos pelo recorrente, foram
consideradas especificações não contidas no edital, o
que, in casu, majoraria o preço do computador.
Assim, a pesquisa de preços feita pelos técnicos desta
Corte, a partir das especificações do edital, não pode
deixar de ser considerada, restando, pois, configurado o
sobrepreço na aquisição de computador.

te do Colégio Marista, entes mesmo de homologado o
acordo de doação.
O recorrente reapresenta os argumentos lançados em
defesa e já analisados pela área técnica.
Ademais, alega que o procedimento em comento teve o
amparo em lei autorizativa aprovada pela Câmara Municipal e decorreu de contrato investido de todas as formalidades que lhe ensejam validade. Anexa cópia da sentença judicial que homologou o acordo.
Reitera os benefícios angariados para o município em
virtude do referido acordo.
Entendemos, no caso, que a existência de sentença homologatória do acordo firmado entre a Prefeitura e o Colégio Marista tem o condão de pacificar os questionamentos veiculados nos presentes autos, tornando a matéria superada.
A transação em análise ocorreu em curso de uma ação
judicial, de forma que coube ao Judiciário a análise da regularidade ou não do procedimento.
Na situação sub examine, a justiça já se pronunciou, validando a doação modal em questão, razão pela qual, sugerimos seja afastada a irregularidade.

Pelo exposto, sugerimos a manutenção da irregularidade.

7 - Falta de diligência quanto à idoneidade das empresas contratadas

6 - Doação irregular de terreno público ao Colégio Marista - UBEE

A equipe de auditoria efetuou diligências no sentido de
verificar o endereço físico de empresas cadastradas junto à prefeitura de Vila Velha, não encontrando tais empresas nos endereços informados nas notas fiscais e na
Junta Comercial.

Trata este item de doação modal de terreno público ao
Colégio Marista. O relatório de auditoria indicou irregularidades em relação a tal procedimento, como por
exemplo, ausência de autorização legislativa, ausência
de finalidade pública e conduta de proprietário, por par-

O recorrente alega ter realizado as verificações de praxe ao efetuar o cadastro de tais empresas junto ao muSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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nicípio.
Entendemos, no caso, que a verificação física do endereço de cada empresa, embora iniciativa louvável, não
pode ser exigida do administrador, se nada apontar para indício de alguma irregularidade em relação à empresa. Em suma, se aparentemente os documentos das empresas estavam em ordem, não era exigível uma conduta
mais escrutinadora por parte da Administração.
Ainda assim, entendemos que, após a averiguação levada a cabo pelos técnicos desta Corte, cabe ao gestor efetuar melhores verificações acerca das empresas fornecedoras do Município, pois agora, já podemos falar em indício de anormalidade relação a tais empresas.
Isto posto, sugerimos seja afastada a irregularidade.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, sugerimos o conhecimento do presente recurso de reconsideração e no mérito, recomendamos o provimento parcial do mesmo, sugerindo que
sejam afastados os itens 6 e 7.
Na tumultuada instrução processual, consumou-se a
prescrição da pretensão punitiva quanto as irregularidades dos itens 5 a 18 do Acordão 220/2003, previsto
no art. 70 da lei Complementar nº 621/2012, entretanto, mantida a atuação fiscalizadora deste tribunal para
a verificação da ocorrência de prejuízo ao erário e nem
obsta a adoção de medidas corretivas, a teor do art. 71,
§ 5º da referida Lei, conforme destacado no Parecer PJC
1357/2013.
Desse modo, restou comprovado a inobservância de um
dever de cuidado objetivo imposto ao responsável, conduta determinante para a irregularidade.
Assim, acolho as análises realizadas pela Área Técnica,
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consubstanciada nas Instruções Técnica de Recurso ITR
106/2010 e no Parecer Ministerial PJC 1357/2013, adotando-as como fundamento e razão de decidir, e VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acordam que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas neste voto, em:
1. CONHECER DO RECURSO na forma do art. 80, inciso I,
da Lei Complementar n° 32/1993;
2. DECRETAR A PRESCRIÇÃO punitiva com fulcro no art.
71, § 1º, da Lei Complementar n° 621/2012, mantendo-se a obrigação de ressarcimento no fulcro no art. 71, §
5º da Lei Complemenatar nº 621/2012;
3. DAR PROVIMENTO PARCIAL, ao recurso, afastando-se
a multa mantendo-se a obrigação de ressarcimento do
montante de R$ 538.328,87 (quinhentos e trinta e oito
mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), do qual R$ 110.729,14, refere-se aos itens 1 a 4, e
R$ 427.599,73, aos itens 19 a 30;
4. Transitado em julgado, arquivem-se.
5. À Secretaria Geral das Sessões para as comunicações.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO:
1. RELATÓRIO
Este processo tem por objeto o Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Jorge Alberto Anders, Prefeito
do Município de Vila Velha durante o exercício de 1999,

em face do Acórdão TC-220/2003, proferido nos autos
do processo TC 739/2000 (fls. 1868-1876), que julgou irregulares os atos de gestão do ora recorrente, condenando-o a ressarcir ao Erário municipal o valor de R$
538.328,73 e ao pagamento de multa equivalente a
3.000 VRTE.
De acordo com a Instrução Técnica de Recurso proferida pela 8ª Controladoria Técnica, com manifestação favorável do Ministério Público, foi acolhida preliminar para declarar nulo o Acórdão recorrido tendo em vista a
ausência de intimação do advogado, com o objetivo de
oportunizar ao recorrente produção de sustentação oral,
o que ocorreu em 24/04/2001 (atas às fls. 94-105).
A pedido do interessado e por deferimento do Conselheiro Relator foi realizada análise técnica contábil acerca da aplicação mínima de 25% no ensino, concluindo-se
pelo não cumprimento da exigência legal (fls. 124-136).
Os indícios de irregularidades relativos à área de engenharia com acréscimos de documentos juntados posteriormente, foram analisados pela 5ª Controladoria Técnica, na Manifestação Técnica de Recurso MTR 3/2010
(fls. 153-214), cuja conclusão foi no sentido da manutenção das irregularidades dos itens 8 a 18 relativas a descumprimento da legislação e confirmação de pagamentos indevidos constantes dos itens 19 a 30 do Acórdão
220/2003, no valor global de R$ 427.599,73 (valores nominais da época), apenas em relação a obras e serviços
de engenharia.
A 8ª Controladoria Técnica elaborou a Instrução Técnica
de Recurso ITR 106/2003 englobando todas as análises
realizadas no processo, opinando pelo seu conhecimento e provimento parcial, com afastamento dos itens 6 e 7
do Acórdão – doação irregular de terreno público ao CoSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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légio Marista UBEE e falta de diligência quanto à idoneidade das empresas contratadas, resultando mantido o
ressarcimento integral de R$ 538.328,87, equivalentes a
551.001,91 VRTE.
O julgamento foi sobrestado para realização de diligência anteriormente deferida pelo então relator e executada pela 5ª Controladoria Técnica, conforme Relatório
de Diligência RD-E 6/2011 (fls.266-335), concluindo que
a defesa não trouxe fatos ou argumentos suficientes para alterar o julgamento proferido por esta Corte, especificamente no que diz respeito aos itens 8 a 30 do Acórdão TC – 220/2003.
Em nova manifestação, MTC 15/2012, a 8ª Controladoria Técnica pronunciou-se no sentido de que a participação daquele setor neste processo havia já se exaurido,
por inexistirem reflexos do resultado da referida diligência no posicionamento exarado na ITR 106/2010.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
1357/2013, afirma ter se comprovado a ocorrência de
dano injustificado ao erário no valor de R$ 538.328,87
decorrente dos atos de gestão ilegais descritos os itens 1
a 4 e 19 a 30 do Acórdão recorrido.
Sugere a responsabilização de outros agentes por meio
de autos apartados, após o julgamento e conclui pelo conhecimento do recurso, pela decretação de prescrição
dos itens 5 a 18 do Acórdão 220/2003 com provimento
parcial deste recurso.
O Conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti proferiu voto vogal acompanhando a Instrução Técnica de Recurso ITR 106/2010 e o Parecer Ministerial
1357/2013.
Na 44ª. sessão plenária o Conselheiro Relator, Sergio
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Borges, proferiu voto divergindo da área técnica e do Ministério Público de Contas, assim como do Conselheiro
João Luiz Cotta Lovatti, no sentido de afastar a responsabilidade do ex-Prefeito, bem como afastar as irregularidades, declarando também a prescrição e determinando
a extinção do processo.

Penso que é desnecessária nova análise, neste voto, do
mérito das irregularidades de que decorreram os pagamentos indevidos, eis que foram analisadas por técnico
de engenharia conforme competência da 5ª Controladoria Técnica, setor componente da estrutura organizacional deste Tribunal de Contas no exercício de 2010.

Com pedido de vistas vieram os autos a este Gabinete.

Essa análise passou pelo controle da 8ª Controladoria
Técnica, setor então competente para análises de recursos e em seguida toda a matéria foi novamente analisada em diligência determinada pelo Conselheiro Relator, resultando no já mencionado Relatório de Diligência,
que confirmou os pagamentos indevidos.

5. FUNDAMENTAÇÃO
A discussão envolvendo o mérito das irregularidades
deste processo foi mais do que exaurida; na verdade, o
direito à ampla defesa foi aqui empregado numa dimensão mais do que ampla.
Juntadas de documentos e inúmeros aditamentos, repetidamente analisados pela área técnica, em diversos momentos do processo, que mesmo já concluído e instruído
retornou a uma diligência.
Ainda assim, todo o resultado de todas as análises levam
à mesma conclusão: houve descumprimento de legislação nos itens 8 a 18 do acórdão recorrido, todos relacionados a licitações e contratações, alguns dos quais diretamente ligados a baixa qualidade em obras de escolas
públicas. Considerando, no entanto, a tumultuada instrução processual e o consequente lapso temporal, estas
irregularidades foram alcançadas pelo instituto da prescrição, conforme consta do parecer ministerial.
Houve também pagamentos indevidos, apontados nos
itens 1 a 4 e 19 a 30 do acórdão, por quantitativos de
serviços acima do efetivamente executado ou sem comprovação de execução, em obras de reforma, ampliação
e manutenção de edifícios da rede municipal de ensino,
posto de saúde e iluminação da orla marítima, que somados totalizam R$ 538.328,73.

A materialidade das irregularidades está perfeitamente
constatada, delineada, caracterizada, sem qualquer dúvida ou divergência e daí decorre o inequívoco dano ao
erário, causado por responsabilidade do gestor público,
seja por conduta comissiva ou omissiva.
2.1 O dever de agir desta Corte de Contas
Não há possibilidade legal, no rito processual de um Tribunal de Contas, órgão de controle externo da administração, de uma irregularidade ser constatada, confirmada, materializada e não julgada, porque não há espaço
para a vontade pessoal do julgador, à luz dos princípios
da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público.
As questões de ordem processual, registre-se, levantadas pelo Conselheiro Relator e não pelo recorrente, não
podem ser postas acima de valores muito mais relevantes como o respeito à lei, à ordem democrática e aos
princípios republicanos.
Neste sentido, pertinente ensinamento do Ministro Carlos Ayres Brito do Supremo Tribunal Federal:
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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É velando pela observância do princípio da moralidade
que os Tribunais de Contas se põem a serviço do mais expressivo conteúdo desse princípio, que é a probidade administrativa. Cujo desrespeito é também tipificador do
crime de responsabilidade (inciso V do art. 85 da C.F.) e
ensejador das seguintes sanções:
[...]
Numa República, impõe-se responsabilidade jurídica
pessoal a todo aquele que tenha por competência (e
consequente dever) cuidar de tudo que é de todos, assim do prisma da decisão, como do prisma da gestão. E
tal responsabilidade implica o compromisso da melhor
decisão e da melhor administração possíveis.
Donde a exposição de todos eles (os que decidem sobre
a “res publica” e os que a gerenciam) à comprovação
do estrito cumprimento dos princípios constitucionais
e preceitos legais que lhes sejam especificamente exigidos. A começar, naturalmente, pela prestação de contas
das sobreditas gestões orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional.
[...]
Essa responsabilidade jurídica pessoal (verdadeiro elemento conceitual da República enquanto forma de Governo) que demanda ou que exige, assim, todo um aparato orgânico-funcional de controle externo.
E participando desse aparato como peça-chave, os Tribunais de Contas se assumem como órgãos impeditivos do
desgoverno e da desadministração.
Em suma, aplicar a lei e a Constituição é dever inafastável da Corte de Contas no desempenho de sua função
de controle; e controle compreende orientação, fiscalização e punição.
Diário Oficial de Contas

Julgar atos irregulares, impor ao responsável o ressarcimento dos recursos públicos mal aplicados, aplicados
com desvio de finalidade, aplicados sem cuidado... enfim, é dever indisponível deste Tribunal de Contas.
Não existe a possibilidade empregada pelo Conselheiro
Relator de deixar de aplicar a lei por considerar que o
gestor é parte ilegítima para figurar como responsável
pelo dano ao erário.
O gestor público municipal, o Prefeito Municipal, é o
primeiro e principal responsável. Afirmar o contrário inverte a ordem e a lógica da estrutura orgânica e seu funcionamento.
Não custa lembrar que nosso raciocínio deve ser orientado pelo princípio da supremacia do interesse público,
eis que se trata aqui de matéria de ordem pública, unicamente.
Em suma, até aqui, qualquer solução processual que impeça ao Tribunal de Contas o exercício de sua função, indisponível portanto, de alcançar aquele que causou prejuízo ao erário deve ser afastada e refutada, como inservível para a prestação que é devida por esta Corte à sociedade. Portanto, não há construção jurídica lógica se
seu alicerce é outro interesse que não o público.
a. Responsabilidade do Prefeito Municipal – origem e
fundamento
O Conselheiro Relator pretende que se repita aqui a lamentável teoria da desresponsabilização do gestor público municipal, acolhida em alguns processos deste Tribunal, mas não menos equivocada, no sentido de que,
se à época de citação e formação da relação processual
(de direito público, frise-se) do Prefeito Municipal, não
foram citados outros agentes que também participaram

dos atos inquinados de irregularidade, simplesmente se
afasta a responsabilidade do prefeito e põe fim ao processo.
Não se discute nem mesmo a possibilidade, neste processo proposta pelo Ministério Público de Contas, de se
promover a citação posterior dos demais agentes responsáveis, porque, segundo vem decidindo este TCEES,
tal providência iria de encontro à racionalização administrativa e a economia processual, considerando o decurso de tempo.
Entendo, ao contrário, perfeitamente possível a citação
tardia de outros agentes públicos que tenham participado no sentido de dar causa a prejuízos ao patrimônio
público, considerando que a Constituição Federal declarou a imprescritibilidade das ações de ressarcimento
por dano ao erário (art. 37, § 5º) e, novamente afirmo, a
atuação positiva do Tribunal de Contas é direito subjetivo da sociedade e dever do órgão, indisponível portanto.
Cabe destacar, entretanto, que a formação de um pólo
passivo com responsáveis solidários não é requisito legal para a atuação da Corte de Contas.
O instituto da solidariedade obrigacional tem origem no
Direito Civil, que rege relações privadas e sua aplicação
no Direito Público deve ser interpretada conforme a lei.
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes, conforme o Art. 265 do Código Civil.
No âmbito do direito público, somente a lei pode estabelecer a solidariedade, seja ativa ou passiva, porque
não há nesse terreno, espaço para a manifestação de
vontade.
Além disso, a solidariedade é direito do credor (no caso
o Município), não do devedor como parece ser o entenSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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dimento deste Tribunal de Contas, em seus últimos julgados acerca do tema.
O artigo 275 do Código Civil Brasileiro, tratando de solidariedade passiva, assim dispõe:
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um
ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os
demais devedores continuam obrigados solidariamente
pelo resto.
Assim, a lei dá ao credor a possibilidade de demandar a
dívida por inteiro de qualquer dos devedores, à sua escolha, de onde se infere que o dispositivo tem por objeto
dar um alto grau de segurança para o credor.
Sendo o credor uma pessoa jurídica de direito público, essa faculdade assegurada pelo Código Civil deve ser
compreendida e aplicada no sentido do alcance da máxima eficiência na recuperação do crédito devido ao ente, no caso o Município de Vila Velha.
Daí não subsistir o menor resquício de razão ou fundamento no voto do Conselheiro Relator, por sua vez embasado em precedentes equivocados (contrários ao interesse público) desta Corte, que visa o suposto direito do
Senhor Jorge Anders em detrimento das garantias dadas
pela lei ao ente público e joga por terra todo o exaustivo
trabalho realizado neste processo.

Fosse ou não possível estabelecer solidariedade passiva
entre o ora recorrente e outros agentes municipais, entendo como matéria superada porque na qualidade de
credor – e neste caso o órgão de controle atua em defesa interesse do credor que é a sociedade – a utilização
do instituto da solidariedade é mera faculdade, que pode não ser empregada.
Neste mesmo sentido, vale citar precedentes do Tribunal
de Contas da União, mencionados no voto vogal do Excelentíssimo Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, que tocam diretamente o tema em discussão.
Do recentíssimo Acórdão 2825/2017 da 1ª Câmara daquela Corte, do voto do Relator, Ministro Walton Alencar
Rodrigues, se extrai o que segue:
Acordão 2825/2017
GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 020.595/2015-8
Natureza: Embargos de Declaração (em Tomada de Contas Especial)

É, em suma, a inversão do papel do órgão de controle. É
a supremacia do interesse privado em prejuízo do interesse público.

Por fim, também não vejo como possa perfilhar a tese
de nulidade da deliberação ora fustigada em razão de
não-convocação dos outros possíveis responsáveis solidários da entidade convenente – tesoureiro e colegiado
que integra a Coordenação Geral do Cecria. Tal questão
não havia sido aventada pelo responsável ao apresentar
defesa, razão pela qual não desafia os embargos declaratórios matéria que sequer tenha sido prequestionada
na instância a quo.

O papel deste Tribunal de Contas é julgar este processo e
obter para o Município de Vila Velha o ressarcimento do
prejuízo causado ao erário municipal por atos de gestão
do ora recorrente, então prefeito municipal.

Demais disso, eventual atribuição de responsabilidade
de outros agentes não tem o condão de afastar a legitimidade passiva do Sr. Vicente de Paula Faleiros, já
demonstrada nestes autos. A possibilidade de eventual
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reconhecimento posterior de outros coobrigados não
é causa de nulidade da decisão original, quando muito, abre, apenas, a probabilidade de inserção de novos
devedores solidários a fim de reforçar a recuperação de
crédito da União. Trata-se, assim, de faculdade do credor.
Quando muito, haveria de ser aquilatada a corresponsabilidade dos demais agentes do Cecria que possam ter
contribuído para o dano ao Erário com vistas a constituir
novo título executivo extrajudicial em reforço ao acórdão
condenatório já proferido, o que não é admissível nos estritos lindes dos embargos declaratórios.
O instituto da solidariedade passiva constitui benefício
legal erigido em favor do credor, no caso, a União, razão pela qual eventual ausência do chamamento de outros responsáveis solidários pelo TCU não constitui nulidade processual, não obstando, portanto, a imputação
de débito ao agente devidamente citado, o qual, querendo, poderá reaver em juízo eventual ressarcimento
pessoal por meio de ação regressiva. Nesse sentido, trilham os Acórdãos 864/2009 e 2591/2016, do Plenário,
os Acórdãos 2.917/2006 e 4.192/2011, da 1ª Câmara, e
os Acórdãos 10.560/2011, 11.151/2011, 11.437/2011,
206/2012, 1.737/2014, da 2ª Câmara. (grifamos)
Vê-se então que a jurisprudência do Tribunal de Contas
da União vem se formando no sentido defendido neste
voto, ou seja, a falta de citação de outros eventuais responsáveis não elide a responsabilidade do gestor citado;
a solidariedade passiva é um benefício conferido pela lei
ao credor, no caso o ente público, que tem a faculdade
de utilizá-la ou não; sendo uma faculdade, a decisão deve ser tomada de forma a alcançar a melhor solução para a satisfação do interesse público.
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Por fim, deve-se ter em mente que a responsabilidade
do prefeito municipal por atos irregulares praticados em
sua gestão advém do mandato político que lhe é outorgado pelo povo, de quem emana o Poder.
Trata-se de matéria eminentemente de direito público e
somente orientada pelos princípios que regem o direito
público pode ser compreendida corretamente.
Na verdade, divirjo do Conselheiro Relator justamente
por entender que o modelo de responsabilização que
sustenta em sua tese é incompatível com regime de direito público.
Na verdade, a decisão adotada reconhece a ocorrência
de irregularidade, mas ainda assim afasta a responsabilidade do Prefeito Municipal e não a atribui a nenhum outro agente.
O Conselheiro relator sustenta em seu voto que não há
nexo de causalidade entre um ato do prefeito e as irregularidades aqui tratadas, aplicando-lhe excludente de culpabilidade por ausência de nexo de causalidade.
Entendo, no entanto, que a teoria utilizada sofre de grave erro de premissa, quando se afasta da natureza jurídica que vincula os ocupantes de cargo ao ente político estatal – que é estatutária, ou seja, regida pelo Direito Público e sujeita ao regime jurídico-administrativo.
Nesse caso, a responsabilidade se encontra contida na
competência do cargo, seja ele de provimento efetivo,
comissionado ou político.
O mandato político constitui, em síntese, outorga de poder (compreendido no sentido de dever-poder) a um determinado agente, para o exercício de função pública e
satisfação do interesse público.
Os poderes são, na verdade, instrumentos para o exercíDiário Oficial de Contas

cio do dever, que podem ser exercidos direta ou indiretamente pelo Chefe do Executivo, mas sempre decorrem
do mandato, ou seja, da outorga originária do poder estatal, que o povo – titular do poder- transfere a um cidadão eleito.
Segundo ALBUQUERQUE e BARBOSA NETTO a responsabilidade nos processos dos Tribunais de Contas se origina
de conduta comissiva (ação, agir) ou omissiva (omissão)
do agente, dolosa ou culposa, cujo resultado seja a violação dos deveres impostos pelo regime de direito público aplicável àqueles que administram recursos do Estado ou ainda aos que, sem deter essa condição, causarem
prejuízo aos cofres públicos.
Além disso, o fato de outros servidores terem atuado no
processo administrativo de que resultou o dano ao erário não exime o ordenador de despesas de responsabilidade, se esta restou comprovada nos autos.
Infere-se a partir daí, ser inafastável a responsabilidade
do prefeito, vez que inerente ao exercício da função pública, atraindo os efeitos da condenação que é ato vinculado do Tribunal de Contas.
A matriz de responsabilização se formou de acordo com
a lei então vigente e que regulava o processo do Tribunal
de Contas; tem-se, então, atos irregulares de que resultou dano ao erário, tem-se um agente público que após
ter exercido sobejamente seu direito de defesa não alcançou afastar as irregularidades que lhe foram atribuídas.
Resulta inafastável então o dever do Tribunal de Contas
de aplicar a lei e realizar o julgamento desse gestor, de
modo a manter e resguardar o interesse público – e não
o privado – o que constitui sua missão, dada pela Consti-

tuição Federal e que justifica sua própria existência como
instituição, na estrutura administrativa do Estado.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, acompanho o entendimento
da área técnica, contida na Instrução Técnica de Recurso
ITR 106/2010 e o voto vogal proferido pelo Conselheiro
em substituição João Luiz Cotta Lovatti, acompanho parcialmente o parecer 1357/2013 do Ministério Público de
Contas e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas neste voto, em:
1. CONHECER DO RECURSO na forma do art. 80, inciso I,
da Lei Complementar n° 32/1993;
2. DECRETAR A PRESCRIÇÃO punitiva com fulcro no art.
71, § 1º, da Lei Complementar n° 621/2012, mantendo-se a obrigação de ressarcimento no fulcro no art. 71, §
5º da Lei Complementar nº 621/2012;
3. DAR PROVIMENTO PARCIAL, ao recurso, afastando-se
a multa e mantendo-se a obrigação de ressarcimento do
montante de R$ 538.328,87 (quinhentos e trinta e oito
mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), equivalentes a 551.001,91 VRTE.
4. Transitado em julgado, arquivem-se.
5. À Secretaria Geral das Sessões para as comunicações.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL:
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
– Agradeço a contribuição do conselheiro Ranna. E continuo discordando do que falou em virtude do que está
escrito em meu voto, são vinte páginas e vou me dar o
direito de ler. (leitura)
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – Presidente, vamos direto ao ponto. Ia pedir
vista, mas não vou. Farei apenas pequenas observações.
Há posições claramente antagônicas no Plenário. A posição que o conselheiro Ranna traz está bastante explícita em um paragrafo do seu voto. O gestor público municipal, o prefeito municipal, é o primeiro principal responsável. Sempre! Eu acho que é o que está escrito aqui.
Aqui caberia, por exemplo, o presidente do Tribunal de
Contas, é o primeiro e principal responsável sempre. O
presidente do Tribunal de Justiça é o primeiro e o principal responsável sempre. O presidente da Assembleia.
Todos estes, apesar de uma estrutura de cinco mil, quatro mil, dez mil servidores, abaixo deles. Então, há essa... acho que precisamos fazer esse enfrentamento com
muita lealdade. Há isso explícito no voto do conselheiro Ranna, acompanhado, possivelmente, pelo Ministério
Público e pelo conselheiro João Luiz. Acho isso, desculpa
a minha forma direta, acho que é impossível um prefeito
controlar debaixo dele uma estrutura com cinco mil servidores. Ou até mesmo uma estrutura como a nossa de
quinhentos servidores especialistas em administração
pública, que passaram nos concursos mais difíceis. Não
sei se vossa excelência tem controle de tudo que é pago
nos recursos humanos. Não sei se vossa excelência tem.
Eu, possivelmente, se estivesse em seu lugar, não teria.
Então, para isso que existe também um princípio consaDiário Oficial de Contas

grado da segregação das funções. Quem violou o dever
jurídico de medir a obra da escola? O prefeito, nesse caso concreto? Ou quem teria violado o dever jurídico de
controlar a folha de pagamento, se inclui, ou não, o pagamento à categoria A ou B na sua folha de pagamento, vossa excelência? No meu entendimento, a princípio,
não. Pode ser que um processo prove que vossa excelência foi corresponsável pela violação daquele dever jurídico que gerou um dano por violação do dever jurídico,
uma violação primária e a geração do dano, uma violação sucessiva correspondente ao primeiro. Então, o conselheiro Sérgio Borges... eu ia pedir vista, mas acho que
o voto dele está completo. Porque há essa posição já firmada em Plenário. Aí vem a área técnica e diz o seguinte: “Não acompanha a visão do conselheiro Ranna e nem
do Ministério Público, e propõe ou o voto que o conselheiro Sérgio Borges traz, que é pela ausência de pressupostos, ou a citação dezoito anos depois. Aí há outros
princípios tão interessantes quanto os já mencionados
até agora que são violado. O princípio da segurança jurídica é o pai dos princípios. Mas tem a garantia do devido
processo legal, que todos deveriam fazer parte e responder por seus atos; duração razoável do processo, e, ao final, se nenhum desses forem atendidos anteriormente,
vai, obviamente, ferir a ampla defesa e o contraditório. O
ideal é que não tivéssemos aqui debatendo isso. O ideal
é que na hora que tivesse nascido um processo decente
para chegar a uma hora dessa e estarmos julgando cada
qual de acordo com a sua culpabilidade e a gravidade da
sua conduta. E não é possível, a partir de um processo
deste, extrair a culpabilidade de cada um. Então, essa é a
minha posição, muito clara. Só chamo a atenção para outro ponto. Como o voto paradigma foi meu, e foi acom-

panhado diversas vezes, e acho que por isso a área técnica compreendendo que uma Corte deve respeitar precedente. Porque senão não teria sentido a existência de
uma Corte e a existência de decisões colegiadas. Bastaria que cada um de nós decidisse monocraticamente no
gabinete. A Corte existe justamente para estabilizar. Então, chamo a atenção para o seguinte: o novo Código do
Processo Civil, apresento alguns trechos da exposição de
motivos (leitura) Trouxe apenas alguns trechos dessa exposição de motivos, que é assinada pela comissão presidida, inclusive, se não me engano, pelo Ministro Fux. Então, há uma consolidação na legislação mais atual dando muita importância à jurisprudência. Então, chegamos
à hora da verdade. O conselheiro Ranna fez o papel correto. Ele, como juiz, que discorda da tese adotada, trouxe diversos argumentos contrários. E tenta, com os argumentos que traz, fazer com que o Tribunal, este Plenário,
repense uma posição já consolidada. Legítimo e fez com
competência. Mas acho que também já não dá mais para empurrar este tema específico, porque nós temos não
só este caso, e não só os quinze casos apresentados pelo conselheiro Sérgio Borges como precedentes, mas temos outros que estão como cadáveres em cima de nossas mesas. Então, está na hora de decidir! É legítimo decidir para qualquer lado. Acho que tem argumentos fortíssimos para todos os lados. Insisto, por fim, em dizer
que não há decisão ótima, nesse caso, a partir de uma
instrução processual péssima. Não é possível que esse
detalhe da responsabilização objetiva, o prefeito é condenado pelo o que é não pelo o que fez. Não é possível
que isso tenha passado despercebido por tantos anos.
Acho que estamos corrigindo e diminuindo prejuízo do
controle. Porque podíamos chegar à conclusão que deSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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vesse ele sim devolver esses valores, se tivesse a instrução processual devidamente instruída. Podíamos chegar
sim à conclusão de aplicar a pena mais severa, ou as penas mais severas disponíveis no ordenamento para este
Tribunal. Mas estamos aqui, em vez de fazer isso, tentar
fazer um remendo a um trabalho... Sinceramente, desculpe, respeito as opiniões contrárias, mas também não
consigo deixar de dar uma opinião bastante clara. Estamos aqui debatendo um tema que não deveríamos nem
estar debatendo.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA – Senhor presidente, até para manter a coerência,
hoje, no início da sessão, falei sobre a primazia da resolução de mérito. Mas entendo que a primazia da resolução de mérito também tem que ser dada com todas as
garantias do processo. Aliás, o processo existe para busca do direito material invocado. Então, quando passados
dez, doze, quinze, dezoito anos, em meu sentir, quanto
mais distante o momento em que se busca o julgamento,
do efetivo julgamento, impossibilita as garantias processuais, que é o exercício pleno ao direito ao contraditório
e à ampla defesa. Daí porque o voto que dei no início da
sessão não está dissociado do pensamento que tenho no
caso presente, que quanto mais distante esse julgamento, aí sim seria aplicável, no caso, a extinção do processo
sem resolução de mérito. Então, só para fazer este breve registro para não ficar como que latente, digamos assim, uma incoerência, pelo contrário, em meu sentir, é
uma coerência.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – Senhor presidente, prometo ser breve. Também não era minha intenção causar esse alvoroço todo,
esse rebuliço. Mas, de tempos em tempos, são renovaDiário Oficial de Contas

dos argumentos para justificar teses que alguns concordam, outros discordam, que é da dialética, do direito. E
com todas as vênias, não concordo, conselheiro Rodrigo, quando vossa excelência diz que o processo não foi
decente. Também não concordo quando vossa excelência diz com todas as vênias que a instrução processual
foi péssima. Não concordo! Ouvi atentamente vossa excelência, respeito a opinião de todos aqui. Esse tipo de
opinião abre flanco – já disse isso outras vezes aqui –
que daqui a cinco anos, ou a dez anos - o que está sendo
decidido aqui, uma nova composição plenária também
ofenda as decisões que estão sendo tomadas aqui. E o
Supremo Tribunal Federal... já disse várias vezes, é possível mudança de jurisprudência? Claro que é possível! É
até necessária. Mas respeitam-se as decisões anteriores.
Respeitam-se os posicionamentos legitimamente tomados no passado. Então, sem entrar em mérito de processo, mas, com todas as vênias, eu não tenho como deixar de falar que não concordo com algumas adjetivações
que, talvez, no calor do debate, sejam colocadas. Porque
o processo é decente. Ao gestor foi dado todo o direito de defesa. Aliás, foi respeitado o procedimento vigente à época e que não era questionado por ninguém, que
era o procedimento vigente à época. Era legítimo. Houve aperfeiçoamento? Claro que houve aperfeiçoamento.
E tem que haver mesmo. Tem que ter matriz de responsabilização nos processos novos? Claro que tem que ter!
Acredito que daqui a cinco anos, vamos estar até com
procedimentos melhores e mais robustos que temos hoje. Espero isso. Temos hoje um núcleo de informações
estratégicas que tem condições de trazer mais elementos no processo que antes não existiam. Então vou dizer
que os processos que não foram amparados, subsidiados

com informações estratégicas não são decentes, não são
legítimos porque agora tem uma ferramenta nova, muito eficaz que nos permite aferir com um grau maior de
precisão algum desvio porque essa ferramenta não existia no passado? Penso que não. Respeito a posição do
conselheiro Sérgio Borges, respeito muito. Entendo que
a construção de jurisprudência é uma construção viva. E
aí, permito-me fazer referência a Max Weber, que dizia
que o direito é o devenir do direito. O direito está sempre se transformando, está sempre aperfeiçoando. E a
nossa jurisprudência também vai acontecer isso. Não me
importo de ficar voto vencido em vários processos. Não
tem problema! Mas não posso deixar de trazer quando
há vários outros processos; coloco voto e não fico falando aqui. Vários outros. As jurisprudências, todas as decisões que foram citadas, talvez noventa por cento tem o
meu voto divergente – quase todas. Agora, também peço vênia para discordar de vossa excelência quando, para resumir meu voto, que tem mais de treze laudas, traz
uma única linha. Não é isso! Não é isso. Então, gostaria
que ficasse clara que a discussão é importante. Fico até
feliz, porque o conselheiro Sérgio Borges leu o voto na
íntegra. É bom, porque estamos julgando processo com
celeridade, e são poucos os momentos que temos para
debate isso daqui. É importante isso.
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES –
Até porque, em virtude da exposição feita por vossa excelência, achei que era necessário para eles conhecerem
o voto falado pelos dois. E o debate é esse mesmo.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – Com certeza! E faz parte. E saímos daqui
maiores do que chegamos. Agora, peço que respeitemos
as decisões anteriores de nossa Corte, mesmo que não
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concordemos com elas. Que respeitemos as instruções
técnicas realizadas mesmo que não concordemos com
elas. Com todas as vênias, respeitando quem pensa diferente, mantenho o meu entendimento.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Vou dar uma ligeira contribuição só
para esclarecer que este processo é de 2003. E a Constituição é de 88, quinze anos antes. A Constituição já trouxe claramente a impossibilidade da responsabilização
objetiva do gestor. Então, o Tribunal deveria ter cumprido a Constituição. Isso é um fato. Porque a Constituição
foi anterior ao processo. Em votação. (final)
1. ACÓRDÃO TC- 134/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do presente recurso por restarem presentes os requisitos de admissibilidade, observando ser
o Recorrente capaz, possuir interesse e legimitidade processuais e, nos moldes do artigo 81 da Lei Complementar nº 32/93, vigente na época dos fatos ser o mesmo
tempestivo;
1.2. ACOLHER as razões recursais e DAR PROVIMENTO
quanto ao mérito, no sentido de :
1.2.1 AFASTAR a responsabilidade do Recorrente em razão da ausência de matriz de reponsabilidade;
1.2.2 AFASTAR as irregularidades apontadas no item 6 –
Doação irregular de terreno público ao Colégio Marista –
UBEE e no item 7 – Falta de diligência quanto à idoneidade das empresas contratadas;
1.3. Com base nos artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do
Diário Oficial de Contas

TCEES RECONHECER a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva desta Corte de Contas EXTINGUINDO-SE os autos com
solução de mérito com base no artigo 374 do Regimento Interno desta Casa de Contas, c/c o artigo 487, II, do
CPC, deixando de promover a reabertura da fase processual em razão do prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa como também ao princípio da eficiência e a duração razoável do processo, eis que referem a fatos ocorridos há 18 anos.
1.4. DAR ciência aos interessados;
1.5. ARQUIVAR após transitado em julgado.
2. Por maioria. Nos termos do voto do relator Sérgio Manoel Nader Borges. Parcialmente vencidos os conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo e João Luiz Cotta Lovatti, em substituição, que acompanharam o parecer técnico e ministerial, pelo provimento parcial ao recurso, tendo o decano divergido parcialmente do parecer ministerial.

RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 08/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 431/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06871/2010-7

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

Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Auditoria

4. Especificação do quórum:

UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha

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

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS

Exercício: 2009

Partes: PREFEITURA VILA VELHA , PABLO MARCIO RIBEIRO FREITAS, WAGNER JOSEELIAS CARMO, WELLINGTON
BORGHI, NEUCIMAR FERREIRA FRAGA, JOANNA D ARC
VICTORIA BARROS DE JAEGHER, FRANCISCO DE ASSIS
PORTELA MILFONT, EDUARDO PEREIRA SOARES, WALLACE DE MEDEIROS CAZELLI, MARCELO AGOSTINI BARROSO, HELIOSANDRO MATTOS SILVA, FABIO GOMES DE
AGUIAR, EVILASIO DE ANGELO, LUIZ ARNALDO CUSTODIO BOMFIM, DOUGLAS BIANCHI, ANTONIO RAMOS
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BARBOSA, ASSESSORA-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, MARIA DO CARMO CAMENOTE MENDES, MANOEL LOPES CANCADO JUNIOR, LUCIENE MARIA LUCIANO NEVES, MARCELO VIDIGAL ROCHA, LUIZ ROBERTO
MENEGHEL, DEVAIR FERREIRA DA SILVA, MARCOS ANTONIO SOARES BERTULANI, DESK MOVEIS ESCOLARES E
PRODUTOS PLASTICOS LTDA, UNIAO DE ENSINO DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME, OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA - ME, ECOVERDE URBANIZACAO E SERVICOS
LTDA -ME, PREMIUM COMUNICACAO E MARKETING S/A,
GUSTAVO SILVA DIAS
Procuradores: VITOR RIZZO MENECHINI (OAB: 10918ES), ELIFAS MOURA DE MIRANDAJUNIOR (OAB: 10236ES), SANTOS FERREIRA DE SOUZA (OAB: 3462-ES), ICARODOMINISINI CORREA (OAB: 11187-ES), NILMA PEREIRA DE SOUZA (OAB: 13552-ES), PATRÍCIA BARROS BELONIA RIBEIRO (OAB: 16.569), JEFERSON CABRAL (OAB:
4.356-E), JONATHAN VALANDRO CUNHA (OAB: 18.607),
CLENILTON DE ABREU PIMENTEL (OAB:1576), MARCIO
PEREIRA FARDIN (OAB: 11836), JULIANA PENAFIEL (OAB:
308.980), JOÃO ESTEVÃO SILVEIRA (OAB: 2255), PABLYTO ROBERT BAIÔCO RIBEIRO (OAB: 10097), NEULAN
BASTOS (OAB: 1392), MARCELO BADDINI (OAB: 208795SP), ALVARO BADDINI JUNIOR (OAB: 22884-SP), SABRINA
NASCIMENTO DE FREITAS (OAB: 15094-ES)
FISCALIZAÇÃO – CONVERSÃO EM TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL – 2009 – CONTAS IRREGULARES – RESSARCIMENTO – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR.
O EXMO.SR.CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Auditoria Ordinária realizada na PreDiário Oficial de Contas

feitura Municipal de Vila Velha, relativa ao exercício de
2009.
Em cumprimento às determinações contidas no Plano de
Auditoria nº 162/2010, foi elaborado o Relatório de Auditoria RA-O 45/2012 (fls. 105-201 e documentação suporte de fls.202-7251)
Em seguida foi apresentada a ITI 604/2012 (fls.72527327), apontando os seguintes indícios de irregularidades: 1 – Despesa com promoção pessoal; 2 – Despesa
sem finalidade e interesse público; 3 – Contratação de
terceiros para realização de serviços permanentes e essenciais atribuíveis a servidores públicos, inobservando
o princípio constitucional do concurso público; 4 – Direcionamento da licitação; 5 – Pagamento de serviços sem
comprovação da efetiva contraprestação; 6 – Pagamento
de despesas não consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos vinculados à educação; 7 – Inobservância ao princípio da eficiência; 8 –
Ausência de orçamento detalhado em planilhas de quantitativos e preços unitários; 9 – Ausência de exame prévio e aprovação da minuta do edital de licitação pela assessoria jurídica; 10 – Formalismo excessivo e desclassificação irregular de empresa vencedora do certame; 11 –
Ausência de revisão do valor dos produtos contratados,
decorrentes da redução da alíquota do valor do imposto
sobre produtos industrializados (IPI); 12 – Dispensa indevida de licitação decorrente de desídia administrativa; 13
– Liquidação irregular da despesa, decorrente da ausência de documentação comprobatória das atividades desenvolvidas; 14 – Ausência de justificativa do contratado
e do preço, com superfaturamento; 15 – Dispensa indevida de licitação para locação de mobiliário; 16 – Contratação direta por inexigibilidade de licitação em situação

não amparada em lei;; 17 – Superfaturamento dos shows de artistas; 18 – Inexigibilidade indevida de licitação
para contratação de serviços de arbitragem; 19 – Ausência de justificativa do preço; 20 – Realização de despesa
sem finalidade pública.
Os responsáveis foram citados por meio da Decisão Monocrática DECM 137/2012, tendo sido expedidos os
competentes Termos de Citação, cujas citações e respectivas apresentações de justificativas/defesas se encontram certificadas às fls. 10474-10475 dos autos e na planilha abaixo.
(FIGURA)
De acordo com a certidão de fls. 10474-10475, apresenta-se intempestiva a defesa/justificativa apresentada
pelo responsável Antônio Ramos Barbosa, que foi protocolizada em 18/12/2012, tendo o prazo de 30 dias vencido em 30/11/2012. Verifica-se, também, na referida certidão, que o responsável Gustavo Silva Dias, apesar de
citado, não apresentou defesa/justificativa, sendo que
os responsáveis Francisco de Assis Portela Milfont, Marcelo Agostini Barroso, Wagner José Elias Carmo e Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda., não foram citados.
Diante da frustração da citação desses responsáveis, a
Decisão Monocrática DECM 127/2013, de fls. 10477,
determinou a citação por Edital (fls. 10479/10480), cujo
prazo venceu sem que os responsáveis protocolizassem
defesas/justificativas, nos termos das certidões de fls.
10482/10483.
Na sequência, os responsáveis Francisco de Assis Portela Milfont, Marcelo Agostini Barroso, Wagner José Elias
Carmo e Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda. foram
declarados revéis pela Decisão TC-2043/2013, de fls.
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10490.
O responsável, Francisco de Assis Portela Milfont, peticionou (fls. 10497-10498) requerendo a nulidade de sua
citação.
O Conselheiro Relator deferiu o requerido pelo responsável, considerando-o citado em 03/06/2013 e concedendo-lhe prazo de 30 dias para manifestação, como se
vê às fls. 10.495.
O responsável, tempestivamente, protocolizou, às fls.
10516-10530, justificativas.

nicos e Análises Conclusivas – NEC e foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 5695/2015 (fls.10680 –
10866).
Em seguida, o Ministério Público de contas exarou Parecer às fls. 10882, da lavra do Procurador Luciano Vieira, opinando pela notificação do senhor Marcos Antônio
Soares Bertulani para ratificar os termos da defesa ou
apresentar instrumento procuratório, o que foi determinado pela Decisão Monocrática 1482/2016 (fls. 10885
a 10887).

Às fls. 10534, foi deferida pelo Conselheiro Relator a juntada da peça de justificativa de fls. 10537-10540, em nome do responsável Devair Ferreira da Silva. Frise-se que
esta foi a segunda peça de justificativa apresentada pelo
responsável, tendo a primeira sido juntada às fls. 77747777.

Em razão da impossibilidade de realização da notificação, a Decisão Monocrática 1730/2016 determinou a citação por edital (fls. 10893 a 10898).

A Decisão Monocrática de fls. 10561/10562, prestigiando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da verdade material, determinou a juntada
do requerimento e da peça de justificativa, protocolizados pelo responsável Marcelo Agostini Barroso (fls.
10569/10570 e 10575/10578).

Desta forma, os autos foram novamente enviados ao
Ministério Público de Contas, que exarou o Parecer de
fls.10929 a 10944, da lavra do Procurador Luciano Vieira.

Às fls. 10652, consta petição da responsável União de
Ensino do Estado do Espírito Santo Ltda. requerendo
sua exclusão do presente feito em face da perda do objeto em relação a ela, porque seu imóvel continua alugado para a PMVV, o valor do aluguel já foi reajustado várias vezes e a PMVV vem pagando regularmente e dentro da lei.
A mesma empresa peticionou requerendo agilidade na
decisão do feito, como se nota às fls. 10656.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos TécDiário Oficial de Contas

Entretanto, o senhor Marcos Antônio Soares Bertulani
não apresentou defesa e sua revelia foi decretada pela Decisão Monocrática 594/2017 (fls. 10899 a 10905).

Na sessão plenária do dia 19 de dezembro de 2017 foi
realizada sustentação oral pelo Dr. Pablyto Robert Baioco Ribeiro, representando Premium Comunicação e
Marketing S/A – Empresa contratada.

to, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico parcialmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir as seguintes razões de mérito
exaradas na Instrução Técnica Conclusiva ITC 5695/2015
(fls. 10689 a 10866), e no Parecer de fls. 10929 a 10944,
da lavra do Procurador Luciano Vieira, nos seguintes termos:
- Instrução Técnica Conclusiva “(...) 2. PRELIMINARES
2.1. ILEGITIMIDADE DE PARTE SUSCITADA PELO SR. FÁBIO GOMES DE AGUIAR
(...)
ANÁLISE
Assiste razão ao suscitante.
Verifica-se nos autos que a responsabilização do suscitante foi feita apenas com base na informação de que
ele teria homologado o pregão presencial 024/2009 (fls.
3290), que tratou da contratação da empresa START TECH para prestação de serviços de videomonitoramento.

É o relatório.

Contudo, a Lei Municipal nº 3.779 de 16 de fevereiro de
2001 e seu Decreto Regulamentador nº 178, de 05 de julho de 2001, de Desconcentração Administrativa, estabelece que a competência para homologar as licitações
é do ordenador de despesas, que, no caso, era o Secretário de Administração, sendo que o suscitante era somente Coordenador de Suprimentos.

2 FUNDAMENTAÇÃO

(...)

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamen-

No caso do Pregão Presencial 024/2009 (item 10 da ITI)
e do Convite 023/2009 (item 4 da ITI), apesar de a requi-

Manter os autos na pauta tendo em vista o pedido de
vista de outros responsáveis. Necessidade de se realizar
o pregão na próxima sessão plenária.
Vitória, 19 de dezembro de 2017.
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sição dos serviços ter sido feita por outras Secretarias, o
certame foi realizado pela Secretaria Municipal de Administração.
Assim, o Certame foi homologado pelo Secretário Municipal de Administração, Senhor Evilásio de Angelo, tendo
o suscitante apenas assinado a homologação em conjunto com o Secretário.
Não se encontrou nos autos nenhum elemento que atribuísse competência ao suscitante para homologar licitações, o que leva à conclusão de que o mesmo não é parte legítima para responder pelas irregularidades decorrentes da falha na homologação do certame.
Além da já citada Lei Municipal 3.779/2001, o texto do
termo de homologação (fl.3290) também aponta para
esta conclusão:
“ENCAMINHAMOS O PROCESSO ABAIXO DISCRIMINADO, SOLICITANDO HOMOLOGAÇÃO POR PARTE DO
EXMº SR SECRETÁRIO.”

Sem qualquer razão a empresa suscitante, pois o TCEES
tem legitimidade para fiscalizar todas as operações que
envolvem dinheiro público, como no caso a contratação
da empresa ASSESSORA LTDA.

dos os que derem causa a perda, extravio ou irregularidade que resulte dano ao erário, na forma do artigo 4º,
inciso I, da LCE-ES 32/1993, vigente à época dos fatos.

Além disso, são abrangidos pela jurisdição do TCEES todos os que derem causa a perda, extravio ou irregularidade que resulte dano ao erário, na forma do artigo 4º,
inciso I, da LCE-ES 32/1993, vigente à época dos fatos.

(...)

“ Art. 4º A jurisdição do Tribunal de Contas abrange:
(...)
II - os que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário; “
Assim, a prestação de serviços sem interesse público e
que estavam entre as atribuições dos servidores públicos, bem como o pagamento indevido de despesas, sem
comprovação da efetiva prestação dos serviços, configuram irregularidades causadoras de dano ao erário,
atraindo a competência do TCEES.

“ Art. 4º A jurisdição do Tribunal de Contas abrange:
II - os que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário; “
Assim, o pagamento indevido de despesas, decorrente
de sobrepreço e superfaturamento, configura irregularidade causadora de dano ao erário, atraindo a competência do TCEES.
Opina-se, portanto, pela rejeição da preliminar suscitada.
2.4. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DOS ATOS DE
GESTÃO DO EXERCÍCIO 2009 EM FACE DO PARECER PELA REGULARIDADE DAS CONTAS DE GOVERNO, EMITIDO PELO TCEES, E DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DE GOVERNO PELA CÂMARA MUNICIPAL.

Apenas para ilustrar, a aposição de assinaturas de outros
servidores públicos no termo de homologação do Pregão
Presencial 024/2009, não os tornaria responsáveis solidários com o Secretário de Administração, pois não tinham competência para homologar o certame.

Opina-se, portanto, pela rejeição da preliminar suscitada.

Opina-se, portanto, pelo acolhimento da preliminar suscitada, declarando-se a ilegitimidade de parte do Senhor FÁBIO GOMES DE AGUIAR e extinguindo o processo, sem resolução de mérito, quanto a sua pessoa.

(...)

O senhor DEVAIR FERREIRA DA SILVA suscitou em sua defesa o exaurimento da função fiscalizadora do TCEES em
razão de já ter emitido Parecer Prévio pela regularidade das contas de governo, no exercício de 2009, tendo
a Câmara Municipal de Vereadores julgado regulares as
contas.

ANÁLISE

ANÁLISE
Sem razão o suscitante, pois a análise das contas de gestão é independente da análise das contas de governo.

(...)

Sem qualquer razão a empresa suscitante, pois o TCEES
tem legitimidade para fiscalizar todas as operações que
envolvem dinheiro público, como no caso a contratação
da empresa UNIÃO DE ENSINO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO LTDA.

ANÁLISE

Além disso, são abrangidos pela jurisdição do TCEES, to-

2.2. ILEGITIMIDADE DE PARTE SUSCITADA PELA EMPRESA ASSESSORA-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

Diário Oficial de Contas

2.3. ILEGITIMIDADE DE PARTE SUSCITADA PELA EMPRESA UNIÃO DE ENSINO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO LTDA.

A título de esclarecimento, são listadas a seguir as principais características das contas de governo e das contas de gestão. O conteúdo foi extraído de estudo realizado pela Auditora Fiscal de Controle Externo-TCE-PI, AnSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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dréa de Oliveira Paiva, intitulado “CONTAS DE GOVERNO
X CONTAS DE GESTÃO: aspectos legais e práticos”, acessado em 17/11/2012, através do endereço http://www.
tce.pi.gov.br/arquivos-de-eventos/doc_download/826 .
CONTAS DE GOVERNO
Devedor:
-Chefe do Poder Executivo
Matéria:
-direção da Administração Direta e Indireta
-execução do orçamento
-execução do plano de governo, dos programas e das políticas públicas

CONTAS DE GESTÃO
Devedor:
- administradores e responsáveis
Matéria:
-legalidade do processamento das despesas
-regularidade dos atos e contratos administrativos
-economicidade e destinação dos gastos públicos
Conteúdo:
-notas de empenho
-ordens de pagamento
-comprovantes de despesas
-processos licitatórios

Opina-se, portanto, pela rejeição da preliminar suscitada.
3. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NA
ITI 604/2012
3.1. DESPESA COM PROMOÇÃO PESSOAL (Referência:
item 1 da ITI 604/2012)
Base legal: infringência ao artigo 37, § 1º, da Constituição Federal.
Responsáveis:
Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais.
Manoel Lopes Cançado Júnior – Secretário de Governo
e Articulação Institucional – Autorizar a realização do pagamento dos serviços, apesar de conter imagens que caracterizam promoção pessoal.

-demonstração da situação financeira e patrimonial

-contratos e atos administrativos

-cumprimento das metas fiscais

-extratos bancários

Conteúdo:

-folhas de pagamento

-Balanços Gerais

Periodicidade:

-leis orçamentárias

- em regra, anual

-relatórios (LRF e outros)

Competência para julgamento:

Ressarcimento: R$ 78.894,00, correspondentes a
40.941,36 VRTE

-demonstrativos (MDE, Saúde etc.)

- Tribunal de Contas

Processo Administrativo nº 6.536/2009

Periodicidade:

Critério de julgamento:

Licitação: Convite nº 007/2009

- anual

- técnico, estrita legalidade, objetivo

Objeto: Contratação de empresa para captação de imagens audiovisuais, para formação de banco de imagens a
disposição da Coordenação de Comunicação, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Vila Velha.

Competência para julgamento:
- Poder Legislativo (após Parecer Prévio)
Critério de julgamento:
- político, conveniência, subjetivo
Decisão:
- Decreto Legislativo
Diário Oficial de Contas

Decisão:
- em regra, acórdão
Nota-se, assim, que o a fato de as contas de governo terem sido julgadas regulares não traz impedimento ao julgamento de irregularidades ocorridas nas contas de gestão, pois as matérias e conteúdos abrangidos são totalmente distintos.

Gustavo Silva Dias - Assessor Especial de Comunicação atestar a realização dos serviços contratados, apesar de
conter imagens que caracterizam promoção pessoal.

Contratado: Fulltime Imagens Ltda. – ME
Valor: R$ 78.894,00
(...)
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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- ANÁLISE
Verifica-se nos DVD’s de fls. 444/450 a existência de fotografias e vídeos que contêm autoridades públicas, bem
como fotografias e vídeos sem a presença de autoridades públicas.
A ITI e o RA-O são incontroversos no sentido de reconhecer que não foi comprovada a utilização pública do referido banco de dados de imagens e vídeos.
Tal fato é decisivo para o reconhecimento ou não da promoção pessoal do agente público, pois, sem uma veiculação publicitária, o banco de dados com imagens de
autoridades públicas em eventos públicos é apenas um
banco histórico do ente.
Com a divulgação publicitária é que se pode avaliar se as
imagens e vídeos foram utilizados com o objetivo de promoção pessoal de alguma autoridade pública.
Não se pode responsabilizar jurisdicionados por promoção pessoal apenas com fundamento na presunção de
que a existência de imagens de autoridades em um banco de imagens da prefeitura significa que as mesmas seriam utilizadas para promoção pessoal.

Base legal: Infringência ao artigo 32, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

VRTE

A) Processo: 15.260/2009

- ANÁLISE

Licitação: Convite 015/2009

Segundo a ITI e o RA-O, o único fundamento da irregularidade ora analisada foi a homenagem à empresa Chocolates Garoto, com utilização de recursos públicos, na comemoração do Dia da Colonização do Solo Espírito Santense.

Objeto: Contratação de empresa para serviços de confecção de figurinos para desfile em comemoração à Colonização do Solo Espírito Santense. Contratado: Casa do
Lago Produções Artísticas Ltda.
Valor: R$ 31.390,95
Licitação: Convite 016/2009

Não se pode deixar de reconhecer a finalidade e o interesse público na realização de eventos cívicos, envolvendo a história de determinado povo e região.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de planejamento e organização de desfile para comemoração da colonização do solo Espírito Santense.

A controvérsia reside na homenagem a particulares, nesses eventos cívicos, no caso em tela, uma empresa privada: a Chocolates Garoto.

Contratado: Casa do Lago Produções Artísticas Ltda.

Salvo melhor juízo, não se pode negar interesse público
na homenagem a empresa tão significante à história e ao
desenvolvimento econômico do Espírito Santo. A homenagem não foi feita a uma empresa recém-criada ou sem
relevância à história do Estado e do Município.

B) Processo: 15.778/2009

Valor: R$ 44.223,59
C – Processo Administrativo nº 16.791/2009
(FIGURA)
D) Processo Administrativo nº 16.424/2009
(FIGURA)

Caso isso venha acontecer, concretamente, aí sim o fato deverá ser objeto de fiscalização desta Corte de Contas. Mas, enquanto publicidade não houver, não se mostra razoável responsabilizar jurisdicionados apenas com
base na existência de suas imagens em bancos de dados
do ente público.

Responsáveis:

Opina-se, portanto pelo afastamento da irregularidade
e da obrigação de ressarcir.

Heliosandro Mattos – Secretário de Municipal de Educação – Autorizar a despesa com o objeto contratado,
apesar de não atender ao princípio da finalidade pública.

3.2. DESPESA SEM FINALIDADE E INTERESSE PÚBLICO
(Referência: item 2 da ITI 604/2012)
Diário Oficial de Contas

(...)

Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais.
Evilásio de Ângelo – Secretário Municipal de Administração – Homologar as licitações referidas, apesar do objeto
não atender ao princípio da finalidade pública.

Ressarcimento: R$ 184.123,54 equivalentes a 95.549,31

Se a homenagem fosse a empresa não relevante à história do Espírito Santo, certamente não haveria interesse
público e tampouco finalidade pública na despesa.
Contudo, a Chocolates Garoto é uma empresa de singular importância e relevância à história e ao desenvolvimento econômico do Estado e do município de Vila Velha, que é motivo de orgulho ao povo espírito santense,
como ressaltado nas defesas apresentadas.
Destaca-se, ainda, que o evento não foi realizado com
objetivo comercial, exclusivamente para homenagear a
Chocolates Garoto, tendo a homenagem ocorrido dentro de um contexto cultural, na comemoração do Dia da
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Colonização do Solo Espírito Santense, tendo sido ressaltada a importância do chocolate para a economia local,
bem como a criação de um incentivo à cultura e à literatura, através do projeto “Sala de Leitura”.

Responsáveis:

Pelo exposto, não há como não reconhecer a finalidade
e o interesse público na despesa realizada com a comemoração do dia da Colonização do Solo Espírito Santense e com a homenagem feita à empresa Chocolates Garoto, dentro de um contexto histórico-cultural, até mesmo porque os valores despendidos não foram de grande monta, não tendo havido nenhum apontamento da
equipe de auditoria quanto ao preço contratado, quanto
à efetiva prestação dos serviços e quanto à liquidação/
pagamento das despesas.

Francisco de Assis Portela Milfont – Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Celebrar o
contrato objetivando a realização dos serviços atribuíveis a servidores públicos.

Opina-se, portanto, pelo afastamento da irregularidade
e, consequentemente, da obrigação de ressarcir.
3.3 – CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA REALIZAÇÃO
DE SERVIÇOS PERMANENTES E ESSENCIAIS ATRIBUÍVEIS
A SERVIDORES PÚBLICOS, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO (Referência: item 3 da ITI 604/2012)
Base legal: Infringência: artigo 37, inciso II, da Constituição Federal
A) Contratação de consultoria para elaboração de PPA,
LDO e LOA
Processo: 26.229/2009
Convite: 023/2009
Contrato: 026/2009
Contratado: Office Consultoria Contábil S/S Ltda.
Valor: R$ 77.900,00
Prazo: 01/09/09 a 30/08/10
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Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - Celebrar o contrato objetivando a realização dos
serviços atribuíveis a servidores públicos.

B) Contratação de consultoria Contábil
Processo: 9.467/2009
Convite: 004/2009
Contrato: 001/2009
Contratado: AUDIPEC Auditoria, Perícia e Consultoria Ltda.
Valor: R$ 77.760,00
Prazo: 20/03/09 a 20/10/10
Responsáveis:
Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - Celebrar o contrato objetivando a realização dos
serviços atribuíveis a servidores públicos.
Douglas Bianchi – Secretário Municipal de Finanças - Celebrar o contrato objetivando a realização dos serviços
atribuíveis a servidores públicos.
C – Processo Administrativo nº 5.545/2009
e
D – Processo Administrativo nº 40.928/2009
Responsáveis:
Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - Celebrar o contrato objetivando a realização dos
serviços atribuíveis a servidores públicos.

Evilásio de Ângelo – Secretário Municipal de Administração - Celebrar o contrato objetivando a realização dos
serviços atribuíveis a servidores públicos.
(...)
- ANÁLISE
Está claro e evidente que as atividades de assessoria
e consultoria descritas nas alíneas A), B), C) e D) da ITI
604/2012 são atividades típicas e indelegáveis atribuídas
à Procuradoria, à Controladoria do Município e à Secretaria de Planejamento, como seguramente demonstrado
na referida Instrução Técnica Inicial e no RA-O 045/2012.
A contratação de assessorias privadas para elaboração
do PPA, da LDO e da LOA, bem como para auxilio na elaboração de contratos administrativos, e consultoria nas
questões relativas a procedimentos licitatórios e contábeis, fere o princípio constitucional do concurso público, (artigo 37, II, da Constituição da República), pois todas essas atividades são típicas da Administração Pública e indelegáveis, requerendo independência e autonomia funcional para que seu desempenho seja imparcial
e isento de pressões eventualmente feitas pelos agentes
políticos temporários.
As situações em que seria possível a contratação de assessorias e consultorias para as atividades descritas na
presente irregularidade seriam: 1) a contratação por
tempo determinado para atender a necessidades de excepcional interesse público, desde que observada a especificidade da contratação, devidamente estabelecida
em lei; 2) a contratação para atender demandas altamente especializadas; 3) a contratação para suprir o excesso temporário de demandas.
Nesse sentido o Parecer em Consulta 035/2005, o AcórSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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dão TC 021/2014, prolatado no Processo TC 4108/2012,
e o Acórdão TC 319/2014, prolatado no Processo TC
1633/2014:
“PARECER/CONSULTA TC-035/2005
(...) A terceirização é a execução indireta dos serviços públicos, por quem não faz parte da Administração que deve, em regra, ser licitada e que tem como objetivo a descentralização do exercício das atividades a serem prestadas pelo Estado.
(...) opinamos nos seguintes termos: pela não incidência no cômputo previsto no Artigo 18 e § Único da Lei de
Responsabilidade Fiscal, das contratações realizadas para o desempenho de atividades-meio desde que tais atividades não sejam próprias de cargos ou categorias existentes. Caso, no entanto, as atividades-meio desenvolvidas sejam próprias de cargos ou categorias existentes, a
não inclusão no cômputo só ocorrerá na proporção que
estes cargos ou categorias forem sendo extintos na vacância, abatendo-se gradativamente, na medida em que
estas forem ocorrendo. Com relação às atividades-fim,
não se admite a contratação terceirizada, devendo ser
respeitada a regra geral dos concursos públicos ou em
casos específicos, a contratação temporária, atendidos
os requisitos legais. Sendo, contudo, realizada a contratação de terceiros para a realização de atividades-fim,
deverão incidir no cômputo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. (destacou-se)
ACÓRDÃO TC-021/2014 - PLENÁRIO
(...) No tocante à irregularidade apontada a representação foi considerada improcedente tanto pela equipe técnica quanto pelo MP de Contas, este, porém, sugeriu a
citação dos responsáveis para se manifestarem sobre
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a ausência de concurso público para o preenchimento
dos cargos de advogados no âmbito da Companhia. (...)
Quanto ao assunto demandado, qual seja a contratação
de empresa para a contratação de advogados sem a realização de concurso público para atuarem em processos
dos quais a Cesan seja parte, já me manifestei em questão semelhante no Processo TC 6948/2012. Na oportunidade, salientei três hipóteses que possibilitariam a terceirização de advogados, caso esta se demonstrasse necessária ou mais eficiente: as demandas altamente especializadas, o excesso de demandas e as demandas com
potencial conflito de interesses. (...) Diante do exposto e
considerando o fato de que já firmei meu entendimento
acerca do tema analisado, bem como acompanhando o
opinamento técnico , VOTO no seguinte sentido: (...) Em
observância ao Princípio da economicidade, que a Cesan promova periodicamente estudos técnicos, a fim de
verificar se os contratos terceirizados de assessoria jurídica continuam atendendo ao princípio citado ou se será necessário promover a substituição deste por servidores concursados, na busca da satisfação do interesse público. Que a CESAN se atente para o fato de que serviços terceirizados somente devem ser utilizados nas situações especiais descritas abaixo, quais sejam: a) Demandas altamente especializadas; b) Excesso de demandas; c) Demandas com potencial conflito de interesses.” (destacou-se)
ACÓRDÃO TC-319/2014-PLENÁRIO
Trata-se de Representação com pedido de concessão de
medida cautelar inaudita altera parte, formulada pela
5ª Secretaria de Controle Externo, em face da Prefeitura
Municipal de Ecoporanga, por supostas irregularidades
no Edital de Tomada de Preços nº 01/2014 (...).

(...) De acordo com a representação, o objeto da contratação pretendida é serviço de natureza permanente, contínua e típica de servidor público efetivo, que se
amolda obrigatoriamente à realização de concurso público, consoante a norma contida no inciso II do art. 37
da Constituição Federal. Os representantes verificam
tratar-se de “tentativa de terceirização de atribuições
dos servidores públicos, especificamente da área contábil, planejamento e controle interno.” (...) afirmam os
auditores deste Tribunal restar inequívoco que a contratação pretendida apresenta-se como terceirização maculada de ilicitude de atividade permanente da Administração Municipal. E recordam que a esse respeito há entendimento consolidado nesta Corte de Contas, Acórdão TC - 0353/2010, da relataria do Conselheiro Sergio
Aboudib Ferreira Pinto, quando tratou exatamente da
terceirização da assessoria contábil. (...) Os Notificados
apresentaram informações afirmando que o certame estaria suspenso, porém, não acostaram a confirmação de
tal suspensão. Ao realizar a busca no complexo de dados do Diário Oficial foi encontrada a Homologação da
Tomada de Preço n. 01/2014 (Quinta Feira, 20 de Março de 2014) e também o Cancelamento do Contrato n.
36/2014 (Quinta Feira, 27 de Março de 2014), trazidos
aos autos no Documento 01, anexo a esta Manifestação
Técnica Preliminar. Verifica-se que o Contrato n. 36/2014
é consequente da Tomada de Preço n. 01/2014, haja vista o vencedor, o objeto e o valor global serem os mesmos. Dessa forma, considerando que a homologação
do procedimento e adjudicação do objeto ao contratado seriam causas confirmatórias da perpetuação dos indícios de irregularidade, é de se concluir que o cancelamento do contrato extingue, por consequência, o objeto
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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da Representação. (...) ratifico o posicionamento da Área
Técnica (Instrução Técnica Conclusiva ITC 2489/2014-fls.
117 a 121) e do Ministério Público de Contas (fls.126),
pela extinção do feito sem julgamento do mérito por
perda superveniente do objeto, na forma do art. 307, §
6º da Resolução nº 261/13 e pela recomendação aos representados, na forma do art. 329, § 7º (...). (...) VOTO:
Pela extinção do processo sem julgamento do mérito, e o
consequente arquivamento, dada a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 307, § 6º da Resolução
nº 261/13; Pela recomendação aos representados para
que se abstenham de promover licitações cujo objeto
seja coincidente com as competências próprias de servidores ocupantes de cargo público, sob pena de se infringir disposições constitucionais atinentes à Administração Pública, em especial a regra do concurso público
descrita no inciso II do art.37.
As justificativas apresentadas não alegaram, em nenhum
momento, que as contratações das empresas de assessoria e consultoria teriam sido feitas em alguma das exceções admitidas, tal como: a contratação por tempo determinado para atender a necessidades de excepcional
interesse público, desde que observada a especificidade da contratação, devidamente estabelecida em lei; a
contratação para atender demandas altamente especializadas; e a contratação para suprir o excesso temporário de demandas.
A alegada inexistência de servidores com capacidade para realizar as atividades contratadas junto às empresas
de assessoria e consultoria não foi comprovada nos autos e não é crível, pois o ente jurisdicionado é o maior
município do Estado, possuindo, à época e atualmente,
Procuradoria, Controladoria e Secretaria Municipal de
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Planejamento aparelhadas de servidores capacitados e
em número suficiente para atender à demanda dos serviços ilegalmente terceirizados.
Não se imagina que a Procuradoria, Controladoria, a Secretaria de Planejamento e Administração de Vila Velha não tivessem à época servidores capazes de assessorar os demais servidores nos procedimentos licitatórios,
contábeis, na elaboração de contratos administrativos, e
na redação das leis orçamentárias, pois estas são atividades rotineiras e contínuas dos servidores efetivos.
Se estivéssemos tratando de um pequeno município do
interior, com limitações orçamentárias, ainda se poderia
levar em consideração tal argumento.
Contudo, no caso do município de Vila Velha, tais argumentos não são aceitáveis, e demonstram que a terceirização ilícita de atividades tão nevrálgicas e indelegáveis
da Administração Pública teve por escopo a mitigação da
autonomia e da independência funcionais nos setores
mais importantes para as tomadas de decisões do Poder
Executivo Municipal.
Opina-se, portanto, pela manutenção da irregularidade
em relação aos responsáveis apontados na ITI 604/2012.
3.4. DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO (Referência: item
4 da ITI 604/2012)
Base legal: Infringência: artigo 22, inciso III, § 3º da Lei
8.666/93 c/c artigo 10, inciso VIII da Lei 8.429/92, bem
como o princípio da moralidade.
Processo Administrativo nº 26.229/2009
Convite: 023/2009
Contrato: 026/2009
Contratado: Office Consultoria Contábil S/S Ltda.

Valor: R$ 77.900,00
Prazo: 01/09/09 a 30/08/10
Responsáveis:
Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais.
Evilásio de Ângelo – Secretário Municipal de Administração – Homologar a licitação, apesar de apenas uma das
empresas convidadas serem do ramo do certame, o que
enseja a sua irregularidade.
Fábio Gomes de Aguiar – Coordenador de Suprimentos
e Patrimônio - Homologar a licitação, apesar de apenas
uma das empresas convidadas serem do ramo do certame, o que enseja a sua irregularidade.
Luiz Arnaldo Custódio Bomfim – Presidente da CPL, que
apesar de observar o Contrato Social das empresas convidadas, não constatou que apenas uma era do ramo da
licitação, o que enseja a irregularidade do certame.
Luciene Maria Luciano Neves – Membro da CPL, que
apesar de observar a Contrato Social das empresas convidadas, não constatou que apenas uma era do ramo da
licitação, o que ensejaria a irregularidade do certame.
(...)
- ANÁLISE
Cumpre, primeiramente, esclarecer que a preliminar
suscitada pelo responsável FÁBIO GOMES DE AGUIAR foi
acolhida, conforme subitem 2.1 desta ITC.
Destacado isto, nota-se à fl. 1267 dos autos que, nos termos da 4ª alteração de contrato social da empresa EXPRESS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA-EPP,
estão as atividades de: “desenvolvimento e edição de
software pronta para uso (CNAE 75.21-4/00), atividades
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de apoio a Administração Pública (CNAE 75.14-0/00) desenvolvimento e edição de software sob encomenda e
outras consultorias em software (CNAE 72.29-0/00), atividades de banco de dados e distribuição on line de conteúdo eletrônico (CNAE 72.40-0/00)”
Essas atividades descritas são compatíveis com o objeto
licitado, não se podendo afirmar que a empresa EXPRESS
não estava habilitada a prestá-lo.
Por sua vez, o documento de fl. 7751, apresentado com
as justificativas do responsável LUIZ ARNALDO CUSTÓDIO BOMFIM, comprova que a empresa PREMIER SYSTEMS LTDA ME teve sua proposta desclassificada por ter
“deixado de apresentar os seguintes documentos: Ato
constitutivo, Estatuto, Contrato social e demais alterações ou última alteração, desde que seja consolidada,
desatendendo ao subitem 5.2.2, do edital”.
Assim, não veio aos autos o contrato social da empresa PREMIER, documento indispensável para comprovar
que seu ramo de atividades era compatível com o serviço licitado.
A equipe de auditoria, porém, em consulta ao site da Receita Federal, apurou que as atividades da empresa PREMIER não eram compatíveis com o objeto licitado, como
transcrito no trecho antes colacionado da ITI 604/2012.
Observa-se que, mesmo sem obter três propostas válidas e sem fazer a justificativa exigida pelo §7º do artigo
22 da Lei 8.666/93, os responsáveis permitiram a continuidade do certame, quando o correto seria repeti-lo e
convidar, no mínimo, mais um interessado.
Veja-se a doutrina sobre o tema, retirada da obra “Licitações & Contratos – Orientações e Jurisprudência do
TCU”, 4ª Edição, revista, atualizada e ampliada, p.40
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“No Convite, para que a contratação seja possível, são
necessárias pelo menos três propostas válidas, isto é,
que atendam a todas as exigências do ato convocatório.
Não é suficiente a obtenção de três propostas apenas.
E preciso que as três sejam válidas. Caso isso não ocorra, a Administração deve repetir o convite e convidar
mais um interessado, no mínimo, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações, ressalvadas as hipóteses de limitação de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, circunstancias estas que
devem ser justificadas no processo de licitação.” (destacou-se)
Portanto, a soma dos fatos leva à conclusão de direcionamento da licitação para a empresa OFFICE LTDA, como
relatado no RA-O 45/2012 e na ITI 604/2012, isto porque, ficou evidenciado o convite de empresa (PREMIER
SYSTEMS LTDA ME) que não tinha entre suas atividades
a de prestar o serviço objeto da licitação, como também
o certame teve sua continuidade, injustificadamente,
mantida sem que fossem obtidas três propostas válidas.
Opina-se, portanto, pela manutenção da irregularidade,
em relação aos responsáveis apontados na ITI 604/2012,
exceto em relação ao Sr. FABIO GOMES DE AGUIAR, em
razão da sugestão de acolhimento da preliminar de ilegitimidade de parte por ele suscitada, nos termos da fundamentação contida no subitem 2.2 desta ITC.
Sugere-se, ainda, o encaminhamento de cópias do processo ao Ministério Público Estadual, a fim de que avalie
a possibilidade de ajuizamento de ação de improbidade
administrativa.
3.5. PAGAMENTO DE SERVIÇOS SEM COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA CONTRAPRESTAÇÃO (Referência: Item 5 da

ITI 604/2012)
Base legal: Infringência: artigos 62 e 63, § 2º, III da Lei
nº 4.320/64
A - Processo Administrativo nº 26.229/2009
Convite: 023/2009
Contrato: 026/2009
Contratado: Office Consultoria Contábil S/S Ltda.
Valor: R$ 77.900,00
Prazo: 01/09/09 a 30/08/10
Responsáveis:
Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais.
(Observe-se o afastamento da responsabilidade do senhor Neucimar Ferreira Fraga, em consonância com o
entendimento do Ministério Público de Contas, conforme será adiante exposto).
Francisco de Assis Portela Milfont – Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Autorizar o
pagamento dos serviços sem a efetiva comprovação de
sua realização.
Office Consultoria Contábil S/S Ltda. – Empresa contratada – Receber por serviços sem comprovar a sua efetiva realização.
Ressarcimento: R$ 18.000,00, equivalentes a 9.340,94
VRTE.
B - Processo Administrativo nº 5.545/2009
Responsáveis:
Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais.
Evilásio de Ângelo – Secretário Municipal de AdministraSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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ção – autorizar o pagamento de R$ 71.750,00, relacionado aos serviços dos meses de março a setembro/2009,
sem suficiente documentação comprobatória de sua efetiva realização.
Assessora Assessoria e Consultoria Ltda. – Contratado – receber pagamento de R$ 71.750,00, relacionados
aos serviços dos meses de Março a Setembro/2009, sem
suficiente documentação comprobatória de sua efetiva
realização.
Ressarcimento: R$ 71.750,00, equivalentes a 37.234,04
VRTE.
(...)
- ANÁLISE
Primeiramente cumpre esclarecer que, na forma do subitem 2.2 desta ITC, se opinou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pela empresa ASSESSORA LTDA.
Superado isto, ressalta-se que os relatórios de execução
de serviços que acompanharam as notas fiscais apresentadas pela empresa OFFICE LTDA. são documentos genéricos e verdadeiros modelos, repetidos todos os meses
ao longo da vigência contratual.
Tais relatórios não são hábeis à comprovar a efetiva prestação dos serviços porque não retratam fatos ocorridos
durante a relação contratual.
Fatos são os eventos acontecidos em datas determinadas e cercados de particularidades passíveis de serem
descritas.
Trazendo isto para a realidade dos contratos ora analisados, verdadeiros relatórios trariam as datas em que a
empresa OFFICE prestou consultoria sobre determinado
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assunto, a determinado agente público, na elaboração
das Leis orçamentárias.
Constariam também os pareceres escritos emitidos pela
empresa, pois não se concebe que consultoria em área
tão importante para a Administração Pública seja realizada verbalmente.
Portanto, a inexistência de verdadeiros relatórios sobre
a prestação de serviços, somada a completa ausência de
pareceres escritos, são provas mais que suficientes da
irregular liquidação da despesa em relação ao contrato
mantido com a empresa OFFICE LTDA.
De se destacar, ainda, que é responsabilidade do fiscal
do contrato ter seu próprio relatório sobre os serviços
prestados, sendo esta responsabilidade ressaltada, inclusive, na própria defesa do responsável FRANCISCO
MILFONT, que descreveu, às fls. 10.525, entre as atribuições dos fiscais de contratos a obrigação de:
“ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS NA OBRIGAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS CUJO OBJETO SEJAM
SERVIÇOS, COMO É O CASO EM TELA:
b) juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da execução contratual,
arquivando, por cópia, o que se fizer necessário;
d) receber a fatura de cobrança, conferindo:
(...)

Não se imagina que o fiscal do contrato administrativo fique adstrito, exclusivamente, às informações prestadas
pelo contratado.
Nem se admite que a alegação simplista da existência de
fé pública na declaração do servidor que atesta o serviço seja suficiente para justificar o pagamento da despesa, quando a falta de documentação idônea e obrigatória
coloque em dúvida a efetiva prestação do serviço.
As liquidações de despesas ora analisadas, em relação
à empresa OFFICE LTDA. são evidentemente irregulares,
pois repletas de erros crassos cometidos pelos responsáveis.
Tais erros evidentes justificam a responsabilização dos
gestores públicos, pois eram facilmente perceptíveis ao
homem médio.
Esse é o entendimento esposado pelo Plenário desta
Corte de Contas no Parecer em Consulta 017/2014:
“PARECER/CONSULTA TC-017/2014 – PLENÁRIO
(...) Quanto ao mérito, verifico que a questão principal
envolve a fase de liquidação de despesas e a respectiva responsabilidade do agente público nesta etapa, seja daquele servidor que atesta os serviços e/ou entrega do bem à Administração, por meio dos atestados/laudos por eles emitidos, seja do contador que assina o demonstrativo “Nota de Liquidação”.

- se está acompanhada das guias de quitação do FGTS/
INSS sobre a mão-de-obra empregada (no caso de manutenção, serviço de engenharia, limpeza, etc.), conforme
determina o contrato;

Como bem tratou a área técnica, “a liquidação consiste
na segunda etapa da despesa pública, em que se procede à averiguação da entrega satisfatória do bem ou serviço, tendo por base os títulos e os documentos comprobatórios da referida despesa”.

Obs.: atentar sempre para as datas de recolhimento/retenção de tributos (ISS, INSS, etc.)

Nessa linha, cabe ao agente público formalmente designado para acompanhamento da liquidação da despesa
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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a verificação quando da entrega do material ou serviço se houve efetivamente o cumprimento da obrigação
por parte da contratante, se atendeu as especificações
contratadas, estabelecidas no edital da licitação efetuada ou mesmo no próprio contrato. Aos demais agentes
públicos como o profissional contabilista e o ordenador
de despesas, cabe a responsabilidade solidária, se houver o exercício deficitário e/ou exorbitante nos atos praticados por aqueles que realizaram de fato a liquidação
da despesa.
Via de regra, os agentes públicos devem ser responsabilizados na medida de sua culpabilidade, ou seja, quando
da verificação do nexo de causalidade entre a irregularidade e a sua ação ou omissão (responsabilidade subjetiva).
Assim, aquele que formalizou as etapas da despesa, assinando as notas de empenho/liquidação/pagamento
(contador), bem como aquele que determinou o pagamento (gestor), que de regra somente ratificam os atos
anteriormente praticados, ingressarão no polo passivo
da relação, excepcionalmente nas hipóteses de uma liquidação indevida, respaldada em erros crassos praticados pelos agentes subordinados, que efetivamente
são os responsáveis pela liquidação da despesa, inclusive, perante este Tribunal.
Afora estas explicações, maiores considerações acerca
do tema se mostram desnecessárias, como informou a
8ª SCE, pois os assuntos vertidos nos referidos itens “b”,
“c” e “d” se mostram esgotados no âmbito desta Corte
de Contas, com a resposta contida no Parecer/Consulta
TC n. 034/2013 (...).” (destacou-se)
Entre os serviços analisados em relação à contratada OFFICE LTDA, observa-se que foi comprovada a implantaDiário Oficial de Contas

ção do software de elaboração e acompanhamento dos
programas, metas e ações do PPA 2010-2013, instalado
na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e
Gestão, pela empresa OFFICE LTDA., como reconhecido
no próprio RA-O 045/2012, o que levou ao apontamento
de ressarcimento parcial da despesa, como se verifica no
Relatório de Auditoria.

17 da Resolução TCE-ES nº 195, 20/04/2004.

Com relação ao contrato mantido com a empresa ASSESSORA LTDA., não se pode dizer o mesmo, pois os relatórios de fls. 1927, 1928, 1945, 1961 e 1970 refletem fatos
ocorridos ao longo da prestação dos serviços, à exemplo
do relatórios apresentados pela empresa AUDIPEC, às
fls. 1543/1549, 1567/1573, 1591/1594, 1613/1616 (que
também retrataram os fatos ocorridos durante a prestação dos serviços), contra a qual não foi imputado ressarcimento por parte da equipe de auditoria.

Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais.

Pelo exposto, Opina-se pela manutenção da irregularidade e da obrigação de ressarcir, quanto aos responsáveis apontados na ITI 604/2012, em relação ao CONTRATO MANTIDO com a empresa OFFICE CONSULTORIA
CONTÁBIL S/S LTDA (alínea A da irregularidade) e pelo
afastamento da irregularidade e da obrigação de ressarcir, em relação ao contrato mantido com a empresa
ASSESSORA – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (alínea
B da irregularidade).
3.6 PAGAMENTO DE DESPESAS NÃO CONSIDERADAS
COMO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO (Referência: item 6 da ITI 604/2012)
Base legal: Infringências ao artigo 212, da Constituição
da República Federativa do Brasil, ao artigo 178 da Constituição do Estado do Espírito Santo, ao artigo 70 da Lei
Federal nº 9.394/1996, e ao artigo 11 c/c caput do artigo

A - Processo Administrativo nº 16.791/2009
(FIGURA)
B - Processo Administrativo nº 16.424/2009
(FIGURA)
Responsáveis:

Heliosandro Mattos – Ex-secretário Municipal de Educação - Autorizar a realização de despesas com desfile escolar cívico, alusivo à Comemoração da Colonização do
Solo Espírito Santense, sem pertinência com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, com recursos vinculados da educação (fonte de recursos nº 008).
(...)
ANÁLISE
Como já abordado na análise da irregularidade tratada
no subitem 3.2 desta ITC, não se nega que as despesas
com as comemorações do Dia da Colonização do Solo Espírito Santense tenham finalidade pública.
Entretanto, o evento tem cunho eminentemente cultural, não se enquadrando as despesas feitas para sua realização, de forma alguma, como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, as quais são taxativamente elencadas no artigo 70, da lei 9.394/96 (LDB da
educação)
A preocupação do legislador foi tão grande em destacar
as verbas que configuram gastos com a manutenção e o
desenvolvimento da educação, que ele ainda trouxe, no
artigo 71, da lei 9.394/96, um rol das despesas que não
são consideradas despesas com a manutenção e o deSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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senvolvimento da educação:

recursos da conta MDE.

“Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:

Opina-se, portanto, pela manutenção da irregularidade,
em relação aos responsáveis apontados na ITI 604/2012.

I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de ensino,
que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua
qualidade ou à sua expansão;

3.7 INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA (Referência: item 7 da ITI 604/2012)

II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural;

Processo Administrativo nº 48.272/2009

III - formação de quadros especiais para a administração
pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos;

Objeto: Compra de 20.000 kits de material didático de
tecnologia educacional.

IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e
outras formas de assistência social;
V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para
beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar;
VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia
à manutenção e desenvolvimento do ensino.”
Dentre as despesas que não constituem despesa com a
manutenção e o desenvolvimento da educação, encontra-se a subvenção de caráter cultural, como se observa
no inciso II do artigo 71 da LDB da educação.
Somado a isto, conforme ressaltado no RA-O 45/2012, o
Ministério da Educação já se pronunciou no sentido de
que as manifestações culturais, embora tenham indiscutível importância na formação do indivíduo, num sentido mais amplo, não são consideradas típicas ou necessárias à consecução dos objetivos das instituições educacionais, na forma preconizada no artigo 70 da LDB da
educação, não podendo seu custeio ser realizado com
Diário Oficial de Contas

Base legal: Infringência ao artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Licitação: Pregão Presencial nº 200/2009

Contratado: Editora Camargo Ltda.
Valor: R$ 1.195.000,00
Responsáveis:
Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais.
Heliosandro Mattos – Ex-secretário Municipal de Educação - Autorizar a realização de despesas sem observar o
princípio da eficiência, já que o material adquirido estava sem o devido uso por aproximadamente 04 (quatro)
meses.
(...)
ANÁLISE
Pelo que se dessume do ateste no verso da nota fiscal
emitida pela contratada EDITORA CAMARGO LTDA, fls.
9877/verso, os materiais foram recebidos pela PMVV em
20/05/2010.
Apesar de o responsável NEUCIMAR FERREIRA FRAGA
ter afirmado em suas justificativas que os materiais foram entregues nas unidades de ensino dois meses após

seu recebimento, não há nos autos nenhum documento
que comprove tal assertiva.
O que se percebe, pelos documentos de fl. 9881 e seguintes, é que os materiais didáticos da microkids foram utilizados apenas no ano letivo de 2011, o que leva à conclusão de que a entrega dos mesmos não tenha
ocorrido apenas dois meses após o recebimento, como
afirmado pela defesa do responsável NEUCIMAR FERREIRA FRAGA.
Assim, a demora de mais de 06 meses na utilização do
material didático, comprometendo o ensino da matéria
no segundo semestre do ano letivo de 2010, configura
inconteste lesão ao princípio da eficiência administrativa.
Além do exposto, observa-se que a cláusula 5.1 do Contrato 007/2010 (fl. 2243) estabeleceu que “O prazo para a execução dos serviços de implantação e ativação do
objeto do presente Contrato será de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da autorização de serviço”, tendo referida autorização ocorrido em 10/02/2010, com ciência
do representante da contratada na mesma data, conforme se vê à fl. 2261.
Inobstante isto, afirmam as justificativas, com base no
ateste aposto na nota fiscal, que o objeto licitado foi entregue apenas em 20/05/2010, o que representa um
atraso de dois meses.
De outra parte, a cláusula 6.10 do citado contrato (fl.
2245) estabeleceu que “Fica a cargo da CONTRATADA a
implantação de todo o Sistema de Material Didático de
Tecnologia Educacional na forma de software bem como
prestar suporte e acompanhamento durante todo o ano
letivo de 2010”, o que demonstra a obrigação da implanSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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tação do software no ano letivo de 2010, que na realidade somente aconteceu no ano letivo de 2011, em total
prejuízo aos alunos e professores.
Apesar desses atrasos, e mesmo havendo previsão de
penalidade para o evento, conforme cláusula 11.1, alínea c) do contrato 007/2010, as justificativas sequer
noticiaram nos autos que alguma penalidade tenha sido aplicada à Contratada, o que, também, demonstra o
descumprimento do Contrato e o desrespeito ao princípio da eficiência.
Dessume-se, ademais, que a Contratada recebeu de forma adiantada pelos serviços, pois foi paga no exercício
de 2010 por serviços que somente foram prestados no
exercício 2011, haja vista que o objeto licitado não envolvia apenas o fornecimento do material didático, mas
também e precipuamente as obrigações de prestação
dos serviços descritos nas cláusulas 6.10, 6.13, 6.16,
6.17, 6.18, 6.19, 6.20 e 6.23, do contrato 007/2010, no
prazo de 12 meses da vigência contratual.
Assim, apesar de não ter sido apontado no RA-O 45/2012
e na ITI 604/2012, salvo melhor juízo, os responsáveis
ainda cometeram (com a liquidação antecipada da despesa) grave infração aos artigos 62 e 63 da Lei 4320/64,
caracterizada pelo pagamento da totalidade do objeto licitado, quando apenas a entrega do material didático,
que representava somente uma parte do objeto, fora
executada no exercício 2010.
Com todas essas considerações, opina-se, portanto, pela
manutenção da irregularidade, em relação aos responsáveis apontados na ITI 604/2012.
3.8 AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS (RefeDiário Oficial de Contas

rência: item 8 da ITI 604/2012)
Base legal: Infringências ao artigo 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil (princípio da legalidade),
ao artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da legalidade), ao inciso II do § 2º do artigo 7º
da Lei Federal nº 8.666/1993, e ao inciso II do § 2º do artigo 40 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Processo Administrativo nº 12.555/2009
(FIGURA)
Responsáveis:
Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais.
Marcelo Vidigal Rocha – Pregoeiro Oficial – elaborar edital sem a presença do anexo referente ao orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de preços unitários.
Evilásio de Ângelo – Secretário Municipal de Administração – homologar procedimento licitatório realizado
sem orçamento detalhado em planilhas de quantitativos
e preços unitários.
(...)
ANÁLISE
De se observar, primeiramente, que a orçamentação
composta de apenas um orçamento, como ocorrido no
caso em análise, não se presta para balizar a Administração Pública na avaliação da compatibilidade de preços
entre as propostas apresentadas e o preço de mercado
do objeto licitado.
É cediço que, além de pelo menos três orçamentos, a
Administração deve fazer ampla pesquisa de mercado,
consultando sistemas de compras de outros órgãos pú-

blicos para verificar os preços que estes entes administrativos vêm praticando nas aquisições do objeto pretendido, dentre outras medidas necessárias a apurar corretamente o preço de mercado, o que não foi feito pelos
responsáveis.
Quanto à irregularidade apontada, as justificativas apresentadas não trouxeram nenhum documento que comprovasse que o procedimento licitatório foi instruído
com o orçamento detalhado em planilhas de quantitativos e preços unitários do objeto licitado, restando inconteste, dessa forma, a infração ao inciso II do § 2º do artigo 7º da Lei Federal nº 8.666/1993.
Feitas estas considerações, convém rebater o equivocado argumento das justificativas de que o orçamento detalhado em planilhas de quantitativos e preços unitários
do objeto licitado somente é exigido nas licitações em
que o critério de julgamento da proposta é o de menor
preço unitário.
Equivocam-se os responsáveis, ainda, ao afirmarem que
não é obrigatória a fixação dos preços unitários quando
o objeto licitado não é fracionável, haja vista que o artigo 7º, §2º, inciso II, da Lei 8.666/93, que disciplina o tema, não traz qualquer exceção ou mitigação à regra da
apresentação obrigatória, no procedimento interno das
licitações de obras e serviços, do orçamento detalhado
em planilhas que expressem a composição de todos os
seus custos unitários.
“9.2.1. em atendimento ao disposto no art. 7º, § 2º, incisos I e II, da Lei nº 8.666/1993, condicione a abertura
de processo licitatório de obras e serviços à existência
de projeto básico e de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Acórdão 518/2006 – TCU - Plenário”
Oportuno esclarecer, que a jurisprudência majoritária
dos Tribunais de Contas, inclusive do TCU, entende que
os orçamentos estimados em planilhas de quantitativos
e preços unitários - e, se for o caso, os preços máximos
unitários e global - não constituem elementos obrigatórios do edital na modalidade pregão, devendo, no entanto, estar inseridos nos autos do respectivo processo licitatório:
“Número Interno do Documento: AC-2166-32/14-P
Colegiado: Plenário
Relator: AUGUSTO SHERMAN
Processo: 011.468/2014-9
Sumário: REPRESENTAÇÃO. CONHECIMENTO. PEDIDO
DE MEDIDA CAUTELAR. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DE
MÉRITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÕES
Assunto: Representação
Número do acórdão: 2166
Ano do acórdão: 2014
Número da ata: 32/2014
(...)
Quanto à ausência no edital de valor estimado da contratação, a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no
sentido de que, na licitação na modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços
unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do
edital, mas deve estar inserido obrigatoriamente no bojo
do processo relativo ao certame. Todavia, sempre que o
preço de referência ou o preço máximo fixado pela Administração for utilizado como critério de aceitabilidade de
preços, a sua divulgação em edital torna-se obrigatória.
Diário Oficial de Contas

A respeito dessa questão, julgo pertinente colacionar o seguinte excerto do Voto condutor do Acórdão 392/2011-TCU-Plenário, da relatoria do eminente ministro José Jorge:
“35. Portanto, nas licitações na modalidade de pregão, os orçamentos estimados em planilhas de quantitativos e preços unitários - e, se for o caso, os preços máximos unitários e global - não constituem elementos obrigatórios do edital, devendo, no entanto,
estar inseridos nos autos do respectivo processo licitatório. Caberá aos gestores/pregoeiros, no caso concreto, a avaliação da oportunidade e conveniência de
incluir tais orçamentos - e os próprios preços máximos, se a opção foi a sua fixação - no edital, informando nesse caso, no próprio ato convocatório, a sua disponibilidade aos interessados e os meios para obtê-los.
35.1 É claro que, na hipótese de o preço de referência
ser utilizado como critério de aceitabilidade de preços,
a divulgação no edital é obrigatória. E não poderia ser
de outra maneira. É que qualquer regra, critério ou hipótese de desclassificação de licitante deve estar, por
óbvio, explicitada no edital, nos termos do art. 40, X, da
Lei nº 8.666/1993.” (destacou-se)
Assim, claramente não assiste razão aos responsáveis
em suas justificativas quanto a existência da irregularidade.
De outro pórtico, apesar de o conjunto de irregularidades relativas ao certame, formado pela presente irregularidade e pelas irregularidades de AUSÊNCIA DE EXAME
PRÉVIO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PELA ASSESSORIA JURÍDICA e FORMALISMO EXCESSIVO E DESCLASSIFICAÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA
VENCEDORA DO CERTAME, ser uma prova suficiente do

direcionamento da licitação à empresa START TECH, a
declaração de nulidade do contrato após seu exaurimento não trará nenhum resultado útil, tal como a cessação
ou o ressarcimento de danos ao erário.
Assim sendo, não se vê motivos suficientes para declarar, agora (depois de exaurida a execução contratual), a
nulidade do contrato, pois isto não trará nenhum resultado útil.
Ademais, eventuais prejuízos sofridos pela empresa que
se sagrou vencedora do certame, mas foi posteriormente desclassificada, são de caráter eminentemente privado, cuja defesa não é da competência desta Corte de
Contas.
De outra parte, entende-se que o conjunto das irregularidades relativas ao certame deve ser levado em consideração para o fim de dosimetria da penalidade a ser
atribuída aos Responsáveis.
Opina-se, portanto, pela manutenção da irregularidade
em relação aos responsáveis apontados na ITI 604/2012,
mas sem a declaração de nulidade do contrato.
3.9 AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PELA ASSESSORIA JURÍDICA. (Referência: item 9 da ITI 604/2012)
Base legal: Infringência ao artigo 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil (princípio da legalidade), e ao parágrafo único do artigo 38 da Lei Federal nº
8.666/1993.
Processo Administrativo nº 12.555/2009
Responsáveis:
Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais.
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Marcelo Vidigal Rocha – Pregoeiro Oficial – deixar de encaminhar a minuta do edital da licitação para exame e
aprovação da assessoria jurídica.
(...)
ANÁLISE
Em que pese o esforço defensivo dos Responsáveis, a falta de exame da minuta do edital pela Assessoria Jurídica
representa grave irregularidade, mesmo quando se trate
de alteração do texto de edital de certame anteriormente fracassado. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pacífica dos Tribunais de Contas:
“Faça constar do processo licitatório parecer conclusivo
da consultoria jurídica acerca das minutas dos editais,
bem como de contratos, etc. à luz do art. 38, parágrafo
único, da Lei nº 8.666/1993.
Acórdão 265/2010 – TCU – Plenário
“Submeta as minutas de editais de licitação, de instrumentos contratuais e de seus aditivos ao prévio exame
e aprovação da assessoria jurídica, conforme preceitua
o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, incluindo o parecer devidamente assinado no processo correspondente.”
Decisão 955/2002 – TCU – Plenário
A questão da declaração da nulidade do processo já foi
abordada no subitem 3.9 desta ITC, em que se entendeu não útil neste momento a declaração de nulidade
do contrato.
Opina-se, portanto, pela manutenção a irregularidade
em relação aos responsáveis apontados na ITI 604/2012.
3.10 FORMALISMO EXCESSIVO E DESCLASSIFICAÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME (ReDiário Oficial de Contas

ferência: item 10 da ITI 604/2012)

forme subitem 2.1 desta ITC.

Base Legal: Infringência ao § 2º do artigo 45 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da razoabilidade), e ao inciso IV do artigo 43 da Lei Federal nº
8.666/1993.

Superado isto, sem dúvida alguma, houve excesso de rigor e falta de razoabilidade na desclassificação da empresa vencedora do certame, em razão de ter pedido a
substituição de marcas (estipuladas por ela própria em
sua proposta comercial) de alguns equipamentos.

Processo Administrativo nº 12.555/2009
Responsáveis:
Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais.
Marcelo Vidigal Rocha – Pregoeiro Oficial – Decidir pela
recusa da substituição da marca dos equipamentos constantes da proposta comercial, sem prévia análise técnica sobre o atendimento das especificações do edital e
sobre o desempenho da marca do novo equipamento.
Evilásio de Ângelo – Secretário Municipal de Administração - Homologar Pregão, apesar da recusa de substituição da marca dos equipamentos constantes da proposta comercial, sem prévia análise técnica sobre o atendimento das especificações do edital e sobre o desempenho da marca do novo equipamento.
Fábio Gomes de Aguiar - Coordenador de Suprimentos Homologar Pregão, apesar da recusa de substituição da
marca dos equipamentos constantes da proposta comercial, sem prévia análise técnica sobre o atendimento das
especificações do edital e sobre o desempenho da marca do novo equipamento.
(...)
ANÁLISE
Cumpre primeiramente esclarecer que se opinou pelo
acolhimento da preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pelo responsável FÁBIO GOMES DE AGUIAR, con-

Isto porque, não lhe foi sequer permitido realizar o teste
piloto previsto no edital.
Oportuno destacar que a licitação destinava-se à contratação de empresa para prestação de serviços de locação
de sistema itinerante de videomonitoramento de vias
públicas de Vila Velha.
No edital não houve exigência de marca específica dos
equipamentos, o que, também, só poderia ser feito mediante justificativa expressa.
Assim, o que interessava para a Administração Pública
era o bom funcionamento do sistema, que seria verificado, justamente, no teste piloto previsto no edital do certame, independentemente da marca dos equipamentos,
pois se tratava de locação.
Se os Responsáveis tivessem justificado a desclassificação da empresa CONSERVO ao argumento de que as
marcas dos equipamentos oferecidos em substituição
eram de qualidade inferior às oferecidas na proposta inicial ou que não apresentaram funcionamento satisfatório após o teste piloto, a decisão seria razoável.
Contudo, a maneira como foi feita a exclusão da empresa
CONSERVO do certame se mostrou autoritária, excessivamente rigorosa e não razoável, como ressaltou a equipe técnica, que colacionou julgados do TCU confirmando
a irregularidade da postura adotada pelos Responsáveis.
Convém ressaltar a falta de transparência da AdminisSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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tração Pública e da empresa START TECH ao negarem
acesso à equipe de auditoria às notas fiscais de aquisição e de simples remessa dos equipamentos locados
à PMVV (fls. 3503/3504), frustrando a verificação do
cumprimento da proposta da referida empresa em relação à locação de equipamentos das mesmas marcas
e especificações constantes na sua proposta comercial,
motivo que desclassificou a empresa CONSERVO.
Com relação ao responsável MARCELO VIDIGAL ROCHA,
o argumento de que não possuía conhecimento técnico
para saber se o equipamento ofertado em substituição
pela empresa CONSERVO tinha equivalência operacional
com o oferecido inicialmente na proposta comercial não
o isenta de responsabilidade, pois a irregularidade consistiu em descumprimento ao próprio edital, haja vista
que não foi permitido à empresa CONSERVO realizar o
teste piloto. Para esta verificação o Responsável não precisava ter conhecimentos técnicos sobre os equipamentos, mas tão só recorrer ao bom senso e ao instrumento convocatório do certame, que previa a realização do
teste piloto.
Diante do exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade em relação aos Responsáveis apontados na ITI
604/2012, exceto em relação ao Sr. FABIO GOMES DE
AGUIAR, em razão da sugestão de acolhimento da preliminar de ilegitimidade de parte por ele suscitada, nos
termos da fundamentação contida no subitem 2.1 desta ITC.
3.11 AUSÊNCIA DE REVISÃO DO VALOR DOS PRODUTOS CONTRATADOS, DECORRENTES DA REDUÇÃO DA
ALÍQUOTA DO VALOR DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI). (Referência: item 11 da ITI
604/2012)
Diário Oficial de Contas

Base legal: Infringência ao artigo 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil (princípio da legalidade),
ao artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da economicidade), e ao § 5º do artigo 65 da
Lei Federal nº 8.666/1993.
Processo Administrativo nº 41.186/2009
Responsáveis:
Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais.
(Observe-se o afastamento da responsabilidade do senhor Neucimar Ferreira Fraga, em consonância com o
entendimento do Ministério Público de Contas, conforme será adiante exposto).
Maria do Carmo Camenote Mendes – Ex-secretária Municipal de Educação de Vila Velha - autorizar pagamento
integral do Contrato nº 078/2009, sem expurgo dos valores relativos à redução da alíquota do IPI, nos termos do
Decreto Federal nº 7.016/2009.
Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda. – Empresa contratada – receber pagamento integral do Contrato nº 078/2009 no valor de R$ 295.054,92, sem expurgo dos valores relativos à redução da alíquota do IPI, nos
termos do Decreto Federal nº 7.016/2009.
Ressarcimento: R$
153.116,20 VRTE.

295.054,92,

equivalentes

a

(...)
ANÁLISE
Observa-se que todas as notas fiscais de fls. 4192/4222
foram emitidas no ano de 2010, após a publicação do
Decreto Federal 7.016 de 26/11/2009, constando em todas elas a “REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE IPI A 0% CON-

FORME DECRETO 7016 DE 26/11/2009”.
Assim, a data que se deve levar em conta para a aplicação do Decreto Federal 7.016 de 26/11/2009 não é a
do contrato administrativo ou a da autorização do fornecimento pela PMVV, como erroneamente afirmaram as
defesas, mas a da emissão das notas fiscais, que caracteriza o fato gerador, ou seja a saída do produto industrializado do estabelecimento, na forma do artigo 46 do Código Tributário Nacional:
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como fato gerador:
I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o
parágrafo único do artigo 51;
III - a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão
Isto significa que a empresa DESK MÓVEIS se beneficiou com a redução do IPI sobre os produtos fornecidos
à PMVV e não a repassou ao adquirente, descumprindo
a cláusula 10.1 da Ata de Registro de Preços XV/08, que
estabelece a readequação de preços em face de superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à
espécie (fl.4.021)
“10. READEQUAÇÃO DE PREÇOS
10.1. Durante o período de vigência da Ata de Registro
de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada,
entretanto, a possibilidade de readequação dos preços
vigentes conforme previsão editalícia ou em face de superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie.” (destacou-se)
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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No mesmo sentido, a CLÁUSULA PRIMEIRA do Termo de
Cooperação firmado entre o Governo de Piauí e a PMVV (fl. 3982) e o §2º do artigo 24 do Decreto Estadual
do Piauí 11.319/04, estabelecem que o fornecedor está obrigado a observar as condições estabelecidas na Ata
de Registro de Preços:
“1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: utilização das
Atas de Registro – SPR do Estado do Piauí, em até 100%
(cem) por cento das limitações previstas no correspondente processo que as vinculou, por ente da federação,
mediante controle do órgão gerenciador, sempre na dependência de aceitação da pessoa física ou jurídica detentora dos preços registrados, especificamente a Ata
de serviços comuns contidos nos Extrato Parcial relativo ao Pregão Presencial 06/08 – atualizações, incluídas
as alterações publicadas em data posterior a assinatura
deste termo, com validade máxima de 24 meses, mantidas as ressalvas legais, desde que preservadas as mesmas condições registradas, exceto quanto aos atos de
revisão, na forma prevista no regulamento local (Decreto 11.319/04)”
(...)
§ 2º  Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata,
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
Art. 24 – A Ata do SRP, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou ente da Administração
que não tenha participado ou aderido ao certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão controlador,
desde que comprovada as vantagens para a AdministraDiário Oficial de Contas

ção.
(...)
§ 2º. Ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços caberá, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata,
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
Em face do exposto, não assiste razão aos defendentes
em seus argumentos, pois, tendo as notas fiscais sido expedidas em 2010, bem como tendo ocorrido a entrega
dos bens também em 2010, quando vigente a alíquota
zero de IPI, resta evidente que a empresa se beneficiou
ao não pagar o IPI, estando obrigada, pela cláusula 10.1
da Ata de Registro de Preços XV/08 do Governo do Estado Piauí e pelo §5º do artigo 65 da Lei 8.666/93, a repassar esse desconto para a Administração Pública aderente à ata.
Infundado também o argumento de que a PMVV teria
obtido lucro com a manutenção do preço frente à inflação ocorrida ao longo do período transcorrido entre o
registro do preço e a aquisição, pois, à época da adesão
e da efetiva contratação, o preço registrado não havia sido reajustado pelo órgão controlador, estando o fornecedor obrigado a respeitá-lo.
Assim, completamente desarrazoada a pretensão dos
Responsáveis de compensar os danos decorrentes do
não repasse da redução do IPI com a desvalorização inflacionária ocorrida entre a data do registro do preço e a
data da contratação do fornecimento pela PMVV.
Também não assiste razão à Ex-secretária Municipal de
Educação, Sra. MARIA DO CARMO CAMENOTE MENDES,

pois, contrariamente ao que afirmou, era sua responsabilidade exigir que o fornecedor cumprisse as obrigações
assumidas na Ata de Registro de Preços XV/08 do Governo do Estado do Piauí, dentre elas a prevista na cláusula 10.1, que obrigava a repactuação do preço em face de
superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie.
Opina-se, portanto, pela manutenção da irregularidade,
bem como da obrigação de ressarcir, em relação aos responsáveis apontados na ITI 604/2012.
3.12 DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO DECORRENTE
DE DESÍDIA ADMINISTRATIVA. (Referência: item 12 da
ITI 604/2012)
Base legal: Infringência ao inciso XXI do artigo 37 da
Constituição da República Federativa do Brasil, ao inciso XXI do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo, ao inciso VIII do artigo 10 da Lei Federal nº
8.429/1992, e ao artigo 2º da Lei Federal nº 8.666/1993.
Processo Administrativo nº 19.106/2009
Responsáveis:
Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais.
(Observe-se o afastamento da responsabilidade do senhor Neucimar Ferreira Fraga, em consonância com o
entendimento do Ministério Público de Contas, conforme será adiante exposto).
Pablo Márcio Ribeiro Freitas - Ex-secretário Municipal
de Saúde – não realizar procedimento licitatório e contratar a empresa Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.
diretamente, apesar da emergência decorrer da desídia
administrativa.
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(...)
ANÁLISE
Cumpre observar, primeiramente, que o contrato emergencial 05/2009 foi firmado no âmbito do processo administrativo 189/2009 e tinha prazo de 180 dias, tendo sua vigência iniciado em 02/01/2009 e encerrado
01/07/2009. Depois, foi prorrogada a contratação, no âmbito do processo administrativo 19.106/2009, por mais
90 dias, encerrando-se sua vigência em 30/09/2009, não
existindo nenhum documento nos autos que demonstre
uma nova prorrogação.
Inobstante isto, se pode ver no processo administrativo
de pagamento nº 048478/2009 (fls. 5298/5375 – doc.29
do RA-O 45/2012), que a despesa nele liquidada se refere aos serviços prestados de 01/10/2009 a 31/10/2009,
referentes à nota fiscal 259 e ao contrato emergencial
05/2009 (vencido em 30/09/2009), formalizado no âmbito do processo administrativo 19.106/2009. O pagamento referente aos meses de novembro/09 e dezembro/09 também são referentes ao contrato emergencial
05/2009 (vencido em 30/09/2009), conforme se pode
verificar no doc. 30 do RAO 45/2012.
Assim, mesmo admitindo que o Responsável PABLO
MÁRCIO RIBEIRO FREITAS tenha assumido a Secretaria
de Saúde em 30/04/2009, devem ser destacados os seguintes fatos:
1. a contratação emergencial perdurou de 01/02/2009
até 30/09/2009, sem que fosse finalizado o procedimento licitatório para a regular contratação do objeto licitado;
2. apesar de vencido o contrato em 30/09/2009, a empresa ECOVERDE continuou prestando os serviços até
Diário Oficial de Contas

31/12/2009, sem contrato, ferindo o artigo 60, parágrafo único, da Lei 8.666/93, que apenas admite o contrato
verbal para pequenas compras de pronta entrega e até o
valor de R$ 4.000,00;
3. Não foi trazido com a defesa do Sr. PABLO nenhum
documento que comprovasse como foi finalizado o processo administrativo 39.127/2009, que tinha por objeto
a contratação de empresa para prestação dos serviços
de combate à dengue, tendo sido juntadas apenas a capa do processo e a requisição de compras e serviços (fls.
8289/8290).
Dessa forma, considerando-se que o Secretário permaneceu no cargo de 30/04/2009 a 02/03/2010 (fls.
8371/8372), é inaceitável que não tenha conseguido finalizar o procedimento licitatório de contratação de empresa para prestação de serviços de combate à dengue,
sendo inconteste sua responsabilidade pela manutenção
de um contrato emergencial, por mais de 08 meses, para prestação de um serviço contínuo da Administração
Pública.
Opina-se, portanto, pela manutenção da irregularidade
em relação aos Responsáveis apontados na ITI 604/2012.
3.13 LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (Referência: item
13 da ITI 604/2012)
Base Legal: Infringência ao inciso III do § 2º do artigo 63
da Lei Federal nº 4.320/1964
A – Processo Administrativo nº 189/2009
(FIGURAS)
Responsáveis:

Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais,
sendo que sua responsabilidade recai sobre todo o montante pago, totalizando R$ 2.420.522,32, correspondente a 1.256.109,14 VRTE.
(Observe-se o afastamento da responsabilidade do senhor Neucimar Ferreira Fraga, em consonância com o
entendimento do Ministério Público de Contas, conforme será adiante exposto)
Luiz Roberto Meneghel - Gerente de Controle de Vetores - Liquidar nota fiscal dos serviços dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Maio de 2009, sem suficiente documentação comprobatória de sua efetiva realização, resultando num pagamento indevido de R$ 1.650.174,41,
correspondente a 856.343,75 VRTE.
Devair Ferreira da Silva - Coordenador de Serviços Públicos - Liquidar nota fiscal dos serviços dos meses de
Abril, Maio e Junho de 2009, sem suficiente documentação comprobatória de sua efetiva realização, resultando num pagamento indevido de R$ 1.234.898,03, correspondente a 640.839,66 VRTE.
Marcelo Agostini Barroso - Coordenador de Serviço em
Saúde - Liquidar nota fiscal dos serviços do mês de Abril
de 2009, sem suficiente documentação comprobatória
de sua efetiva realização, resultando num pagamento indevido de R$ 410.934,80, correspondente a 213.251,06
VRTE.
Eduardo Pereira Soares - Ex-secretário Municipal de
Saúde - autorizar pagamento dos serviços dos meses de
Janeiro e Fevereiro/2009, sem suficiente documentação
comprobatória de sua efetiva realização, resultando num
pagamento indevido de R$ 826.310,00, correspondente
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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a 428.806,43 VRTE.
Wallace de Medeiros Cazelli - Ex-secretário Executivo
Municipal de Saúde – autorizar pagamento dos serviços
do mês de Março de 2009, sem suficiente documentação comprobatória de sua efetiva realização, resultando
num pagamento indevido de R$ 414.314,29, correspondente a 215.004,82 VRTE.
Pablo Márcio Ribeiro Freitas - Ex-secretário Municipal
de Saúde - autorizar pagamento dos serviços dos meses de Abril, Maio e Junho de 2009, sem suficiente documentação comprobatória de sua efetiva realização, resultando num pagamento indevido de R$ 1.234.898,03,
correspondente a 640.839,66 VRTE.
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda. – Empresa contratada – receber pagamento dos serviços dos meses de
Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2009,
sem suficiente documentação comprobatória de sua efetiva realização, resultando num recebimento a maior de
R$ 2.420.522,32, correspondente a 1.125.109,14 VRTE.
Ressarcimento: R$
1.256.109,14 VRTE.

2.420.522,32,

equivalentes

a

Devair Ferreira da Silva - Coordenador de Serviços Públicos - Liquidar nota fiscal dos serviços dos meses de Julho,
Agosto e Setembro de 2009, sem suficiente documentação comprobatória de sua efetiva realização, resultando num pagamento indevido de R$ 1.313.363,97, correspondente a 681.558,88 VRTE.
Pablo Márcio Ribeiro Freitas - Ex-secretário Municipal
de Saúde - autorizar pagamento dos serviços dos meses
de Julho, Agosto e Setembro de 2009, sem suficiente documentação comprobatória de sua efetiva realização, resultando num pagamento indevido de R$ 1.313.363,97,
correspondente a 681.558,88 VRTE.
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda. – Empresa contratada – receber pagamento dos serviços dos meses de
Julho, Agosto e Setembro de 2009, sem suficiente documentação comprobatória de sua efetiva realização, resultando num recebimento a maior de R$ 1.313.363,97,
correspondente a 681.558,88 VRTE.
Ressarcimento: R$
681.558,88 VRTE.

1.313.363,97,

equivalentes

a

C – Processo Administrativo nº 48.478/2009

B – Processo Administrativo nº 19.106/2009

(FIGURA)

(FIGURAS)

Responsáveis:

Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais,
sendo que sua responsabilidade recai sobre todo o montante pago, totalizando R$ 1.313.363,97, correspondente a 681.558,88 VRTE.

Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais,
sendo que sua responsabilidade recai sobre todo o montante pago, totalizando R$ 437.736,00, correspondente
a 227.159,32 VRTE.

(Observe-se o afastamento da responsabilidade do senhor Neucimar Ferreira Fraga, em consonância com o
entendimento do Ministério Público de Contas, conforme será adiante exposto)

(Observe-se o afastamento da responsabilidade do senhor Neucimar Ferreira Fraga, em consonância com o
entendimento do Ministério Público de Contas, conforme será adiante exposto).
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Devair Ferreira da Silva - Coordenador de Serviços Públicos - Liquidar nota fiscal dos serviços do mês Outubro de
2009, sem suficiente documentação comprobatória de
sua efetiva realização, resultando num pagamento indevido de R$ 437.736,00, correspondente a
227.159,32 VRTE.
Pablo Márcio Ribeiro Freitas - Ex-secretário Municipal
de Saúde - autorizar pagamento dos serviços do mês de
Outubro de 2009, sem suficiente documentação comprobatória de sua efetiva realização, resultando num pagamento indevido de R$ 437.736,00, correspondente a
227.159,32 VRTE.
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda. – Empresa contratada – receber pagamento dos serviços do mês de Outubro de 2009, sem suficiente documentação comprobatória de sua efetiva realização, resultando num recebimento a maior de R$ 437.736,00, correspondente a
227.159,32 VRTE.
Ressarcimento: R$
227.159,31 VRTE.

437.736,00,

equivalentes

a

D – Processos Administrativos nos 52.847/2009 e
56.857/2009
(FIGURA)
Responsáveis:
Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais,
sendo que sua responsabilidade recai sobre todo o montante pago, totalizando R$ 875.393,47, correspondente
a 454.277,88 VRTE.
(Observe-se o afastamento da responsabilidade do senhor Neucimar Ferreira Fraga, em consonância com o
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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entendimento do Ministério Público de Contas, conforme será adiante exposto)
Devair Ferreira da Silva - Coordenador de Serviços Públicos - Liquidar nota fiscal dos serviços dos meses de Novembro de Dezembro de 2009, sem suficiente documentação comprobatória de sua efetiva realização, resultando num pagamento indevido de R$ 875.393,47, correspondente a 454.277,88 VRTE.
Marcos Antônio Soares Bertolani - Coordenador de
Atendimento em Saúde – Liquidar nota fiscal dos serviços do mês de Novembro de 2009, sem suficiente documentação comprobatória de sua efetiva realização, resultando num pagamento indevido de R$ 437.586,02,
correspondente a 227.081,48 VRTE.
Joanna Barros de Jaegher – Secretária Municipal de
Saúde - autorizar pagamento dos serviços dos meses de
Novembro e Dezembro de 2009, sem suficiente documentação comprobatória de sua efetiva realização, resultando num pagamento indevido de R$ 875.393,47,
correspondente a 454.277,88 VRTE.
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda. – Empresa contratada – receber pagamento dos serviços dos meses de
Novembro e Dezembro de 2009, sem suficiente documentação comprobatória de sua efetiva realização, resultando num recebimento a maior de R$ 875.393,47,
correspondente a 454.277,88 VRTE.
Ressarcimento: R$
454.277,87 VRTE

875.393,47,

equivalentes

a

(...)
ANÁLISE
Cumpre primeiro esclarecer que foi sugerida no subitem
2.4 desta ITC a rejeição da preliminar, suscitada pelo resDiário Oficial de Contas

ponsável DEVAIR FERREIRA DA SILVA, de impossibilidade de apreciação dos atos de gestão do exercício 2009
em razão de o TCEES ter emitido parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo no exercício de
2009, bem como em virtude da consequente aprovação
das contas pela Câmara Municipal de Vila Velha.
(...)
Superado mais esse ponto, passa-se à análise da regularidade ou não dos pagamentos efetuados à Contratada.
Verifica-se nos processos de pagamento de fls.
4603/5536-vols. 14/17 que os relatórios de execução dos serviços apresentados pela empresa contratada atendem, satisfatoriamente, à finalidade de prestação de contas, pois informam o endereço do galpão de
1200m² utilizado como base de operações da empresa,
o telefax de contato (DISK-SERVICOM – Serviço Vila Velhense de Combate ao Mosquito), a relação dos recursos humanos, dos equipamentos, dos veículos e dos materiais de consumo utilizados, bem como os respectivos
custos e BDI.
Os relatórios apresentaram também a descrição e locais
dos serviços executados, bem como os roteiros das localidades da execução dos serviços, por equipe, de onde
se constata a existência de 18 equipes de pulverização
mecanizada e de 04 equipes de fumacê, descrevendo,
ainda, em que localidades foi feita a limpeza manual e a
manutenção de valas, valões, canais, bem como a instalação de 25 armadilhas para captura de mosquitos culex
e aedes.
Verifica-se, ainda, que esses relatórios apresentam variações de localidades quanto aos serviços executados,
sendo isto um indício de que os documentos represen-

tam a realidade de serviços efetivamente prestados, não
se destinando apenas a atender às formalidades contratuais. Corroboram esse entendimento, por exemplo, as
observações relativas ao trabalho no dia 25/04/2009,
devido ao período de emergências e feriados (fls.
4842/4863 – vol. 15) e as variações mensais nos resultados de coletas de mosquitos nas armadilhas.
Pelo exposto, não há segurança para, apenas com a análise documental, presumir que não houve a prestação
efetiva dos serviços contratados, pois os processos de
liquidação/pagamento apresentam documentos que,
aparentemente, retratam os fatos ocorridos ao longo da
vigência contratual.
Em relação aos apontamentos do RA-O 45/2012 e da ITI
604/2012, é certo que, em relação aos larvicidas e ao inseticida, poderia a PMVV ter cobrado a comprovação da
compra e respectiva utilização mensal dos 628/650 litros
de larvicida biológico, dos 122/140 litros do larvicida químico e dos 360 litros do inseticida químico, pois essas
quantidades constaram na proposta da empresa ECOVERDE (fl. 4232) e nos contratos.
Tal comprovação deveria ter sido exigida, pois a quantidade de larvicida e de inseticida empregados está diretamente ligada à eficácia do serviço. E não havia grande dificuldade de ser feita essa verificação. Bastava que a PMVV comparasse, no galpão da empresa, a nota fiscal de
aquisição com as embalagens vazias dos larvicidas e inseticidas, para ter a certeza do emprego da quantidade
de produtos descrita na proposta comercial.
Quanto aos veículos e equipamentos, considera-se que
a comprovação de sua disponibilização também deveria
ter sido exigida pelos Responsáveis. Igualmente, os Responsáveis deveriam ter exigido a apresentação das guias
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GFIP nos processos de liquidação/pagamento.

com óleo vegetal ou até mesmo com água.

Em relação aos combustíveis dos veículos e equipamentos utilizados, entende-se que seria desnecessária sua
comprovação, pois o valor dos custos constantes na planilha de fls. 4281 já engloba veículos e equipamento com
combustível, não sendo primordial saber-se a quantidade de combustível despendida para se verificar a correta
execução do contrato.

Assim, fora a questão do óleo diesel, como já afirmado,
apesar de a PMVV ter deixado de cercar-se de alguns elementos para melhor assegurar a prestação dos serviços,
não se pode afirmar que os documentos constantes nos
processos de liquidação/pagamento não comprovem a
prestação dos serviços, mesmo porque foram atestados
pelos fiscais do contrato.

Não é aceitável, porém, o pagamento de 17.248 litros
de óleo diesel por mês, constante na tabela de fl. 4282,
pois, como dito no parágrafo anterior, o combustível
para movimentar veículos e equipamentos já estava incluído no custo dos mesmos. Dessa forma, esse custo
deveria ter sido excluído do preço da proposta dos contratos, pois configurou bis in idem em benefício da Contratada, sendo irregular seu pagamento. Ademais, vale frisar que apenas dois veículos utilizados na prestação dos serviços eram movidos à diesel (um ônibus e um
caminhão caçamba), sendo evidentemente excessiva a
quantidade de litros, cuja aquisição sequer foi comprovada pela empresa ECOVERDE.

Dessa maneira, as falhas apontadas pela equipe de auditoria, apesar de terem existido, não são capazes de garantir que não tenha havido a prestação dos serviços. No
entanto, com relação aos 17.428 litros de óleo diesel,
por mês, entende-se que esse valor foi irregularmente
pago, devendo se manter o ressarcimento dessa importância, por representar flagrante bis in idem.

Se, por outro lado, for admitido que o óleo diesel era
misturado ao inseticida utilizado no fumacê, mesmo assim, a quantidade de 17.248 litros é totalmente desproporcional aos 360 litros/mês de inseticida. Isto porque,
a maior concentração recomendada para a mistura é de
2/3 de óleo para 1/3 de inseticida, como consta nas matérias jornalísticas que integram o documento 01 anexado a esta ITC. Assim, o máximo de óleo diesel que seria utilizado por mês seria 720 litros e não 17.248 litros.
E isso se admitir-se que a mistura do inseticida para o fumacê era feita com óleo diesel, pois, como se vê no documento 01, anexado a esta ITC, a mistura pode ser feita
Diário Oficial de Contas

Não se deve perder de vista, ainda, que a contração
emergencial durou mais de um ano, foi feita por dispensa de licitação, com a mesma empresa que já prestava
o serviço para a PMVV havia mais de cinco anos, representando, essa situação, a continuidade da prestação do
serviço pela ECOVERDE, por mais de 05 anos, sem novo
procedimento licitatório.
Com relação às alegações da Responsável JOANNA BARROS DE JAEGHER, o fato de a despesa, cujo pagamento
foi por ela autorizado, ter sido referente a período em
que não era Secretária de Saúde não afasta sua responsabilidade pelo pagamento irregular, pois é dever do ordenador de despesa verificar a regularidade da despesa
antes de autorizar seu pagamento, não lhe sendo vedado impedir o pagamento de despesa irregular, mesmo
que empenhada em exercício anterior.
De outro norte, também não tem razão a Sra. JOANNA

BARROS DE JAEGHER quando afirma que o pagamento
por ela autorizado aconteceu no exercício de 2010 e não
poderia ser alcançado pela auditoria relativa ao exercício de 2009, pois a irregularidade apontada se refere a
contas de gestão e não a contas de governo. Assim, tratando-se de análise de ato de gestão, mesmo sendo do
exercício 2009 o contrato auditado, seus efeitos em outros exercícios podem tranquilamente ser alcançados
pela auditoria.
Refutam-se também as alegações dos Responsáveis
MARCELO AGOSTINI BARROSO e LUIZ ROBERTO MENEGHEL, de que não ordenaram despesa, não devendo,
por isso, responder pela irregularidade e pelo ressarcimento, pois seus atos de liquidar a despesa sem suficiente documentação comprobatória foram decisivos para o
pagamento irregular.
(...)
(Deixo de transcrever os valores apontados pela área
técnica em razão de o Ministério Público de Contas
apresentar valores distintos, com os quais corroboro integralmente, conforme será adiante exposto).
3.14 AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO CONTRATADO E
DO PREÇO, COM SUPERFATURAMENTO (Referência:
item 14 da ITI 604/2012)
Base Legal: Infringência ao artigo 70 da Constituição da
República Federativa do Brasil (princípio da economicidade), ao artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade), aos incisos II
e III do parágrafo único do artigo 26 da Lei Federal nº
8.666/1993.
Processo Administrativo nº 2.965/2009
(FIGURA)
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Responsáveis:
Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais.
Evilásio de Ângelo - Secretário Municipal de Administração e Presidente da Comissão Especial de Avaliação Imobiliária – celebrar a locação de imóvel por dispensa de licitação, sem instrução do processo e sem a indicação das
condicionantes da escolha do bem locado e da compatibilidade com o preço do mercado, resultando numa locação com valor acima da média mensal de mercado, totalizando um pagamento a maior de R$ 199.130,20, referente a cinco meses de pagamento mensal a maior de
R$ 39.826,04.
União de Ensino do Espírito Santo Ltda. (UNEES) – locadora do imóvel – receber pela locação valor acima da
média do mercado, totalizando um recebimento a maior
de R$ 199.130,20, referente a cinco meses de pagamento mensal a maior de R$ 39.826,04.

11.4 Procedimentos específicos para a avaliação de aluguéis
11.4.1 Por comparação direta
11.4.1.1 Trata-se do procedimento preferencial, usualmente empregado em ações renovatórias e revisionais.
Para a sua aplicação é exigido o conhecimento de dados
de mercado referentes a locações de imóveis semelhantes.
11.4.1.2 Especial atenção deve ser dada quando forem
comparados aluguéis com distintos períodos de reajuste
ou estágios do contrato, admitindo-se os seguintes procedimentos:
a) tornar os dados homogêneos, com o auxílio de modelos que levem em conta a previsão inflacionária;
b) utilizar modelos de regressão com variáveis que considerem as diferenças contratuais ou o estágio do contrato.

(...)

11.4.1.3 No caso de antecipação de aluguéis, devem ser
adicionados aos aluguéis nominais acréscimos constantes, financeiramente equivalentes ao pagamento antecipado.

ANÁLISE

11.4.2 Pela remuneração do capital

Cumpre esclarecer, inicialmente, que se opinou, no subitem 2.3 desta ITC, pela rejeição da preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pela empresa UNIÃO DE ENSINO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO LTDA.

11.4.2.1 Neste caso, o aluguel é determinado em função
do valor do imóvel, podendo ser empregado em casos
de imóveis isolados e atípicos, para os quais a utilização
da comparação direta seja impraticável.

Esclarecido este ponto, cabe trazer à colação o texto da
NBR 14.653/2004, que normaliza procedimentos de avaliação de imóveis, em especial na parte que se destina à
avaliação de imóveis para fim de locação:

11.4.2.2 Sua utilização exige a determinação da taxa de
remuneração e do valor do imóvel.

Ressarcimento:
R$
103.336,89 VRTE.

199.130,20,equivalentes

NBR 14653-2/2004 - ABNT
Diário Oficial de Contas
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11.4.2.3 A taxa de remuneração deve ser objeto de pesquisa específica para cada caso, pois varia para cada tipo de imóvel, localização e, também, ao longo do tempo,

dependendo da conjuntura econômica.” (destacou-se)
No caso em análise, entende-se que o método de avaliação por remuneração de capital era o mais indicado para a avaliação do imóvel alugado pela PMVV, tendo em
vista a sua singularidade, que levou à impossibilidade do
uso do método de comparação direta.
As características de constituição e localização do imóvel, como comentado nas defesas, o tornaram único para as pretensões da PMVV, tanto que a equipe de auditoria não conseguiu trazer aos autos um único imóvel com
as mesmas características para efeito de comparação, o
que também não foi feito pela Comissão Municipal de
Avaliação, especialmente constituída para buscar e avaliar imóveis que atendessem às necessidades da Administração Municipal.
Percebe-se, então, que, pelo texto da NBR 14653-2/2004
ABNT, acima transcrito, o método de avaliação pela remuneração do capital não estabelece um índice percentual fixo sobre o valor venal do imóvel, devendo esse
percentual ser objeto de pesquisa específica para cada
caso, pois varia para cada tipo de imóvel, localização e,
também, ao longo do tempo, dependendo da conjuntura econômica.
Assim, não havendo normalização que estabeleça um
percentual entre 0,5% e 0,7%, não se mostra razoável,
sem uma ampla pesquisa dos percentuais adotados à
época nas locações de imóveis na mesma localidade do
imóvel locado à PMVV, afirmar que o percentual máximo
a ser utilizado para avaliar o valor do aluguel deveria ter
sido de 0,7% do valor venal.
O julgado abaixo colacionado também aponta neste sentido:
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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“TRF-5 - Apelação Cível AC 319810 RN 2002.84.00.0088790 (TRF-5)
Data de publicação: 28/06/2007
Ementa: EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. PAGAMENTO DE PREÇO VIL. DEMONSTRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. - Improcede a
alegação de que o preço da arrematação é vil, quando o
mesmo correspondeu a mais de 58% (cinqüenta e oito
por cento) do valor da avaliação não impugnada a contento pelos devedores. Precedente: STJ. Quarta Turma.
REsp nº 839856/SC. Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI. Jul.
21/09/2006. publ. DJ 16/10/2006. p. 383. - Não se pode presumir o valor do imóvel simplesmente a partir
do valor do aluguel, não havendo como se admitir que
o aluguel sempre corresponda a 1% (um por cento) do
valor do bem, independente de quaisquer outras condicionantes de mercado. - Inocorrência de violação aos
art. 620 e 680 do CPC , não se demonstrando que a execução deixou de observar o princípio do menor sacrifício
ou que tenha havido impugnação da avaliação feita pelo
Oficial de Justiça Avaliador. - Apelação improvida.”
De outro pórtico, apesar de ser posterior aos fatos em
análise, o MANUAL DE AVALIAÇÕES DE BENS IMÓVEIS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO também expressa esse entendimento:
“MANUAL DE AVALIAÇÕES DE BENS IMÓVEIS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, Comissão de Avaliação Imobiliária
do Estado do Espírito Santo – CAI, Abril, 2011, 1ª. Edição.
7.2.2 Por Remuneração de Capital
Neste critério, o valor locativo é determinado pela aplicação de uma taxa de remuneração sobre o valor venal do imóvel, obtida pelas metodologias previstas peDiário Oficial de Contas

la NBR14653 e suas partes correlatas. É aplicado nos casos de imóveis isolados e atípicos para os quais a utilização da comparação direta seja impraticável. Nessas avaliações, devem ser observados:
a) O aproveitamento eficiente do terreno em relação à
construção existente;
b) A obtenção da taxa de remuneração global, ou para as
parcelas de “capital-terreno” e “capital-benfeitoria”, obtida com pesquisa específica para cada caso, pois varia
para cada tipo de imóvel, localização e também ao longo
do tempo, dependendo da conjuntura econômica.
Essas taxas de rendimento líquido esperado devem ser
preferencialmente apuradas no mercado imobiliário local. Em casos excepcionais, em que não seja possível auferir no mercado as taxas de remuneração, sugerimos
que sejam utilizados dados divulgados em estudos e bibliografias especializadas. Em geral, essas taxas de renda
líquida variam de 5% a 12% ao ano.” (destacou-se)
Percebe-se, ainda, que o Manual citado destaca que essas taxas podem variar entre 5% a 12% ao ano.
Dessa forma, não tendo a equipe de auditoria contestado o valor venal do imóvel, de R$ 12.167.700,00, apontado no Parecer Técnico da Comissão Especial Municipal,
não se entende como irregular a avaliação do valor mensal do aluguel no percentual de 1% sobre o valor venal
do imóvel, ou seja, R$ 121.677,00.
Da mesma maneira, não se vislumbra sobrepreço nem
superfaturamento no pagamento de R$ 125.000,00
mensais pelo aluguel mensal do imóvel, completamente
mobiliado e adaptado pelo proprietário para atender às
necessidades da PMVV, pois este valor ultrapassou em
pouco mais de R$ 3.000,00 o valor da avaliação feita pe-

la Comissão Especial para a locação apenas do imóvel,
sem o mobiliário necessário, devendo-se considerar que
a PMVV exigiu modificações de grande monta no imóvel
(fls. 7471/7480), além ter exigido um grande volume de
mobiliário, como se pode notar às fls. 7431/7486.
Finalmente, entende-se, também, que houve, através da
requisição feita pelo Secretário Evilásio de Ângelo, justificativa para a contratação, a qual consistia em buscar
maior eficiência e economicidade à Administração Municipal, através da reunião, em uma mesma sede, de um
grande número de secretárias, órgãos e setores administrativos, bem como em trazer maior comodidade ao
munícipes, conforme se dessume de fls. 5539. Já, a justificativa do preço, entende-se que a mesma foi suprida
através do Parecer Técnico da Comissão Especial de Avaliação Imobiliária, constituída exclusivamente para avaliar o imóvel escolhido, conforme se pode notar às fls.
5542/5543.
Diante do exposto, opina-se, pelo afastamento da irregularidade e, consequentemente, da obrigação de ressarcir.
3.15 DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO
DE MOBILIÁRIO (Referência: item 15 da ITI 604/2012)
Base legal: Infringência ao inciso XXI do artigo 37 da
Constituição da República Federativa do Brasil, ao inciso XXI do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo, e ao inciso VIII do artigo 10 da Lei Federal nº
8.429/1992, artigo 2º da Lei Federal nº 8.666/1993.
Processo Administrativo nº 2.965/2009
Responsáveis:
Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais.
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Evilásio de Ângelo - Secretário Municipal de Administração e Presidente da Comissão Especial de Avaliação Imobiliária – Ratificar indevidamente dispensa de licitação,
incluindo amplo mobiliário em processo de dispensa para locação de imóvel.
Wellington Borghi - Procurador Geral do Município de
Vila Velha - Emitir indevidamente parecer jurídico favorável à contratação sem licitação em situação não permitida pela legislação pertinente.
(...)
ANÁLISE
É inegável que o contrato de locação do imóvel englobava as adaptações físicas e a aquisição do mobiliário, exigências estas feita pela PMVV como condição sine qua
non para sua formalização.
Vê-se isto na própria justificativa apresentada pelo Responsável NEUCIMAR FERREIRA FRAGA e na proposta da
empresa locadora:
“O proprietário do imóvel, por sua vez, manifestou interesse em alugá-lo, razão pela qual, enviou um ofício-resposta à Administração Municipal, no qual informou
a sua anuência em alugar o imóvel, inclusive realizar as
adaptações necessárias, informando o valor pretendido
do aluguel, vejamos:
“Informo ainda que o valor do aluguel desejado, já com
as adaptações físicas, inclusive com o mobiliário, será
de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).”
Por outro lado, contudo, verifica-se que, ao valor de R$
121.677,00 (valor apenas do aluguel do imóvel - constante no Parecer Técnico da Comissão Especial constituída para avaliação do valor locatício), foram acrescidos somente R$ 3.333,00 para incluir no contrato, tamDiário Oficial de Contas

bém, a locação de 440 armários de duas portas em MDP
(em tamanhos baixo, alto e super alto), 708 cadeiras giratórias (tipo executiva), 176 cadeiras de base fixa, 160
longarinas com braços (para 2, 3, 4 ou 5 lugares), 181
mesas de 1,20x0,70x0,74m, em MDP, com 02 gavetas, 117 call centers, em MDP, com separador, 230 mesas de 1,60x1,20x0,60m, em MDP, com 02 gavetas, 02
conjuntos de mesa executiva de 1,80x0,80x0,74m, em
MDP, com uma conexão de 0,70x1,80x0,74m e outra de
0,80x0,98x0,74m em cada extremidade, 02 cadeiras giratórias, tipo presidente, 02 cadeiras tipo diretor, 03 sofás de dois lugares, 03 sofás de três lugares, 02 mesas de
reunião tipo diretoria, 16 cadeiras tipo diretoria.
Apesar de não ter sido feita a orçamentação para o aluguel dos móveis acima descritos, salvo melhor juízo, o
valor de R$ 3.333,00 foi vantajoso para a PMVV.
Resta saber, então, se era vedado à Administração Pública alugar, por dispensa de licitação, um imóvel mobiliado de acordo com as suas necessidades, com fundamento no artigo 24, X, da Lei 8.666/93.
A resposta é positiva. Pela grande monta das adaptações
feitas e pela elevada quantidade de mobiliário, em regra,
essas contratações deveriam ter sido licitadas pela PMVV. Veja-se, neste sentido, a doutrina que segue:
“[329] Contratação direta e imóveis inacabados. Têm-se admitido a utilização da hipótese de dispensa licitatória para a locação de imóveis, com pendências de acabamento. Nesse sentido, é comum a atitude do gestor de
exigir a adaptação do imóvel às necessidades do órgão,
como condição para a locação.
Tal nuance deriva das peculiaridades de funcionamento
dos órgãos administrativos e da identificação, na práti-

ca, de que esse proceder pode tornar mais fácil e barata
a disposição efetiva do bem, que a contratação ulterior
de serviços de engenharia para a necessária adaptação.
É importante perceber que, nessa situação de contratação direta, a estipulação de adaptações, como condição
para a locação, de forma mascarada substitui a licitação
para os serviços de engenharia que seriam necessários
ao imóvel. Assim, expande-se, sem autorização legal, o
núcleo permissivo estabelecido pelo legislador, algo temeroso, que pode justificar fraudes à licitação.
Em pequena escala, parece-nos justificável a adoção
dessa prática, contudo deve-se coibir tal proceder para
a contratação direta de imóvel que exija, para a utilização do órgão público, alteração ou reforma relevante,
que o altere substancialmente.
Caso contrário, justificar-se-á a quebra do princípio da
obrigatoriedade de licitação de forma superior ao permitido pela hipótese de dispensa criada pela Lei. Em um
exemplo radical, essa prática permitiria a escolha de um
terreno ou de um pequeno imóvel, pendente ainda de
obra ou de reforma que ampliasse ou alterasse flagrantemente sua estrutura, para a posterior locação de prédio para funcionamento de um hospital. Admitir tal raciocínio pode gerar uma perigosa brecha para beneficiamentos indevidos em contratações públicas.
Em raciocínio semelhante, o TCU determinou à SPOA/
MMA que se abstivesse de utilizar a dispensa de licitação no caso de contratações que envolvessem a locação de imóvel e prestação de serviços auxiliares, devendo ser realizadas contratações distintas para a prestação de serviços e locação de imóvel, caso optasse pela
dispensa de licitação, em conformidade com o disposto
no inc. X, art. 24 da Lei nº 8.666/93 (TCU – Acórdão nº
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530/2008 – 1ª Câmara). (destacou-se)
Entende-se, porém, que, inobstante essa vedação, no caso concreto, o valor de R$ 3.333,00 para o aluguel mensal do mobiliário foi vantajoso para a PMVV, não se vislumbrando sobrepreço ou superfaturamento, como já
afirmado.
Atentando-se a isso, entende-se cabível a aplicação, ao
caso concreto, dos princípios do formalismo moderado e
da economicidade. O formalismo moderado é um princípio aplicável aos processos administrativos, sendo corolário do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual as formas não podem ser vistas como um
fim em si mesmas.
Isto porque, a finalidade precípua da licitação é o alcance, por parte da Administração Pública, da proposta mais vantajosa (corolário do princípio da economicidade), conforme disciplina o artigo 3º, da Lei 8.666/93.
Assim, apesar de não ter licitado a aquisição do mobiliário, como já comentado, a PMVV alcançou a economicidade na locação do imóvel acompanhado de todo o mobiliário de que necessitava.
Ademais, não se percebe que tenha havido por parte dos
Responsáveis uma intenção deliberada de não licitar a
locação do mobiliário, tendo sido sua inclusão no contrato uma decorrência da negociação do preço do aluguel,
em que o locador agregou valores significativos ao imóvel locado sem provocar um aumento de mesma proporção no valor do aluguel. Ou seja, o valor acrescido no aluguel foi pequeno em relação ao valor agregado ao imóvel locado, podendo se concluir, daí, que, na prática, não
houve uma evidente locação do mobiliário, mas um pequeno aumento no preço do aluguel como consequênDiário Oficial de Contas

cia da agregação de um valor muito maior ao imóvel alugado.

Objeto: Contratação dos shows de Trio Forrozão, Rian &
Richard, Casaca e Roupa

Dessa forma, apesar de o volume do mobiliário agregado
ter sido de grande monta, o acréscimo no aluguel foi de
pequena monta, o que deve ser sopesado na presente
análise, sob pena de se punir aquele que premiou o princípio da economicidade, o que não se mostra nem razoável nem proporcional.

Nova

De outro norte, é salutar que se determine à atual gestão Municipal que, nos futuros certames em que objetive a locação direta de imóvel, com fulcro no artigo 24,
inciso X, da Lei 8.666/93, faça licitação para a aquisição
do mobiliário destinado a guarnecê-lo, bem como para
a realização de adaptações ou reformas que o alterem
substancialmente.
Opina-se, portanto, pelo afastamento da irregularidade,
expedindo-se DETERMINAÇÃO à atual gestão Municipal
de Vila Velha a fim de que, nos futuros certames em que
objetive a locação direta de imóvel, com fulcro no artigo
24, inciso X, da Lei 8.666/93, faça licitação para a aquisição do mobiliário destinado a guarnecê-lo, bem como
para a realização de adaptações ou reformas que o alterem substancialmente.
3.16 CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO EM SITUAÇÃO NÃO AMPARADA EM LEI. (Referência: item 16 da ITI 604/2012)
Base Legal: Infringência ao artigo 2º e artigo 25, III, ambos da Lei 8.666/93.
Processo Administrativo nº 14.627/2009
Contrato: 025/2009
Contratado: Premium Comunicação e Marketing S/A.

Valor: R$ 220.388,05
Prazo: 17/04/09 a 20/04/10
Responsáveis:
Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais.
Antonio Ramos Barbosa - Secretário Municipal de Cultura e Turismo – Ratificar indevidamente inexigibilidade
de licitação, sem a presença de requisitos para caracterizá-la.
Wagner José Elias Carmo - Subprocurador Geral do Município de Vila Velha – Emitir parecer jurídico favorável
à contratação direta sem a presença dos requisitos para
caracterizar inexigibilidade de licitação.
(...)
ANÁLISE
A irregularidade ora analisada é bastante recorrente nas
Cortes de Contas, apesar de existir entendimento pacificado sobre a impossibilidade da contratação direta, fulcrada no inciso III do artigo 25 da Lei 8.666/93, de interposta pessoa que não seja o empresário exclusivo do artista.
Também é incontroverso, tanto na doutrina quanto na
jurisprudência, que não se enquadra no conceito de empresário exclusivo, previsto no artigo 25, inciso, III, da Lei
8.666/93, aquele que recebe autorização para contratar
o show somente em determinado dia e horário.
No caso dos autos, a empresa PREMIUM S/A apenas contratou os shows para a FESTA DA PENHA 2009 junto aos
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verdadeiros empresários exclusivos dos artistas, sendo
as “cartas de exclusividade” de fls. 5814, 5838, 5839,
5852, 5860 e 5872 contratos simulados de prestação de
serviços artísticos.
Tal afirmação é confirmada pelos contratos juntados,
às fls. 8436/8443, 8455/8458, 8461/8464 e 8467/8470,
com a defesa da empresa PREMIUM S/A. Neles ficou evidenciado que a PREMIUM S/A contratou a apresentação
dos artistas junto a seus empresários exclusivos e funcionou como intermediária entres esses empresários e
a PMVV.
Também se vê, claramente, à fl. 5815, que o empresário exclusivo do grupo TRIO FORROZÃO era a empresa
REP. PUBLICIDADE PROPAGANDA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, nome fantasia AGÊNCIA BRASIL. De igual forma, se vê, à fl. 5337, que o empresário exclusivo da dupla RIAN & RICHARD era o Senhor JANIO EWALD. Dessume-se, ainda, do documento de fl. 5854, que o empresário exclusivo da BANDA CASACA era empresa ANVERSO. Por fim, quanto grupo ROUPA NOVA, verifica-se, à fl.
5869, que seu empresário exclusivo era a empresa FOR
YOU PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
Oportuno frisar que o objetivo do artigo 25, inciso III, da
Lei 8.666/93, foi o de não exigir a licitação quando não
houvesse possibilidade de competição. Assim, entendeu
o legislador que não existe possibilidade de competição
entre os artistas consagrados pela crítica especializada
ou pela opinião pública dada a singularidade de gostos
e opiniões sobre arte. Igualmente, não existe possibilidade de competição relativamente ao empresário exclusivo, pois, o significado do vocábulo exclusivo é algo que
é único e, sendo único, não pode competir com ele mesmo.
Diário Oficial de Contas

Então, quando um empresário exclusivo de determinado artista cede a outra empresa o direito de comercialização de show do artista em um dia específico, esse empresário cessionário não é considerado exclusivo para os
fins do artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93, não se admitindo sua contratação direta, sem licitação, pela Administração Pública.
Assim, refutam-se os argumentos das justificativas, no
sentido de que a empresa PREMIUM S/A seria empresária exclusiva dos artistas que se apresentaram na FESTA DA PENHA 2009, em razão de deter o direito de comercialização para um dia específico, pois, como já dito,
essas cartas de exclusividade são verdadeiros contratos
camuflados de apresentações artísticas, sendo referida
tese completamente dissonante do entendimento jurisprudencial pacífico, como se nota no acórdão desta Corte de Contas, colacionado seguir:
“ACÓRDÃO TC-295/2013
Cuidam os presentes autos de Relatório de Auditoria,
realizada na Prefeitura Municipal de Guarapari, referente ao exercício de 2008, sob a responsabilidade dos
Srs. (...), Prefeito Municipal, no período de 01/01/08 a
04/06/08, e (...), no período de 05/06/08 a 31/12/08.
(...) os apontes de irregularidades, para fins de decisão
desta Egrégia Corte de Contas, vejamo-nas:
16. Contratação de Shows Musicais através de Terceira
Pessoa – art. 37, XXI, da CF/88 e arts. 2º, 25, III e 26 da
Lei 8666/93.
(...) Segundo o Relatório de Auditoria, a Prefeitura Municipal de Guarapari contratou os diversos shows acima
relacionados por inexigibilidade de licitação, porém sem
observar as regras contidas na Lei de Licitações concer-

nentes ao objeto contratual. O artigo 25, inciso III, da Lei
nº 8.666/93 permite a inexigibilidade de licitação tão somente para a contratação de profissional do setor artístico, quando esta se proceda diretamente com o artista
ou através de empresário exclusivo.
(...) Contudo, verifica-se, que os empresários exclusivos
dos artistas contratados não participam diretamente do
processo de contratação.
Ocorreu, na verdade, que as empresas contratadas,
sem licitação, atuaram junto ao município, não na qualidade de empresário, como se autodenominam, mas
como prestadores de serviços, e em sendo assim, devem ser contratados através de processo licitatório (artigo 2º da Lei nº 8.666/93 e Constituição Federal, artigo 37, inciso XXI).
Destarte, caso os artistas e seus respectivos empresários entendam conveniente a contratação de intermediários, caberá a estes o pagamento pelo serviço dos
mesmos, não sendo lícito que tal ônus venha a ser
transferido para o Município.
Além disso, registrou a Equipe de Auditoria que a Prefeitura Municipal de Guarapari contratou as empresas
acima relacionadas sem justificar nos autos a escolha do
fornecedor e o preço contratado, infringindo o artigo 26,
inciso II e III, da Lei de Licitações.
Ante a análise transcrita da área técnica, tenho como esgotado o assunto, sendo desnecessário maiores delongas, razão porque acompanho a área técnica e o douto
Representante do Parquet de Contas e mantenho a irregularidade.
Processo: 1145/2009 Data da sessão: 10/07/2013   Relator: MARCO ANTONIO DA SILVA    Natureza: TOMADA
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DE CONTAS ESPECIAL – AUDITORIA” (destacou-se)
Opina-se, portanto, pela manutenção da irregularidade
em relação aos Responsáveis apontados na ITI 604/2012.
3.17 SUPERFATURAMENTO DOS SHOWS DE ARTISTAS
(Referência: item 17 da ITI 604/2012)
Base legal: Infringência ao princípio da indisponibilidade
do interesse público
Processo Administrativo nº 14.627/2009
Contrato: 025/2009
Contratado: Premium Comunicação e Marketing S/A.
Objeto: Contratação dos shows de Trio Forrozão, Rian &
Richard, Casaca e Roupa
Nova
Valor: R$ 220.388,05
Prazo: 17/04/09 a 20/04/10
Responsáveis:
Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais.
Antônio Ramos Barbosa – Secretário Municipal de Cultura e Turismo – Ratificar a inexigibilidade de licitação
com sobrepreço/superfaturamento, causando dano ao
erário.
Premium Comunicação e Marketing S/A – Empresa contratada – receber por serviços com preços superfaturados.
Ressarcimento: R$ 120.388,05, equivalentes a 62.474,34
VRTE.
(...)
ANÁLISE
Verifica-se nos autos que o RA-O 45/2012 e a ITI
Diário Oficial de Contas

604/2012 apuraram a obrigação de ressarcir com base
no menor preço cobrado em outros eventos pelos artistas que se apresentaram na FESTA DA PENHA 2009.
Além disso, em relação ao TRIO FORROZÃO, dos preços
comparados, um era de um show realizado em junho de
2005 e o outro de um show realizado em junho de 2007,
datas muito distantes da FESTA DA PENHA 2009.
Outro ponto crítico na comparação feita, em relação a
todos os artistas, reside no fato de que os documentos
colacionados no RA-O 45/2012 não esclareceram se os
preços pagos nos outros eventos se destinavam a pagar
apenas o cache do artista ou englobavam iluminação,
sonorização, palco, transporte dos artistas e sua equipe
técnica, bem como dos equipamentos musicais, hospedagem e alimentação.
Esses dados são indispensáveis a uma comparação justa
e correta de preços, pois se o contratante pagar apenas
o cache, obviamente terá gastos com a contratação de
palco, sonorização, iluminação, transporte dos artistas,
equipe e equipamentos, hospedagem e alimentação, reduzindo o preço pago para o artista.
Por outro lado, se a contratação englobar todas essas
despesas, logicamente preço pago ao artista será maior.
Esclarecido isto, no tocante ao TRIO FORROZÃO, pode-se observar no DOC. 33 do RA-O 45/2012 o seguinte: 1)
no contrato de fls. 5820/5823, referente ao Show realizado em Brasília, em 13/06/2008, a empresa contratante do TRIO FORROZÃO pagou o valor de R$ 10.000,00
pela apresentação do grupo, mas ficou responsável por
fornecer palco montado, operador de som, iluminador,
profissional de palco e carregadores (cláusula 3.1) e por
instalar todo o equipamento de sonorização, iluminação,

palco e material de palco, conforme rider técnico (cláusula 3.2); 2) no contrato de fls. 5824/5829, referente ao
show do TRIO FORROZÃO, realizado em Cachoeiro do
Itapemirim, em 25/06/2005, a Prefeitura de Cachoeiro
do Itapemirim pagou o valor de R$ 13.000,00 pela apresentação do grupo, mas ficou responsável por: instalar o
palco com todos os equipamentos de sonorização, iluminação e demais materiais de palco, conforme rider técnico (cláusula 6.1.02); providenciar profissional de som
para cuidar da operação do equipamento de sonorização
do show, no que diz respeito a PA ou monitores, além de
profissional para operar a iluminação e uma equipe, de
no mínimo, quatro pessoas para darem total assistência
aos artistas, no que se refere à montagem e desmontagem de sua estrutura de palco e técnica; construir estrutura de house-mix, com a devida cobertura para abrigar mesas de som e luz e outros equipamentos; fornecer
energia elétrica no local do evento em condições de carga e segurança compatíveis com todos os equipamentos necessários à realização da apresentação dos artistas; providenciar todas as medidas necessárias para garantir a segurança física do artista e equipe, durante todo o tempo de permanência na cidade, estendendo o
sistema de segurança a todos os lugares, principalmente palco, camarins, traslados e hotel; fornecer hospedagem em hotel da melhor categoria disponível na cidade, para toda a equipe contratada; arcar com as despesas de alimentação e traslado hotel x palco x hotel; recolher os direitos autorais ao ECAD; 3) no contrato de fls.
5830/5833, referente ao show do TRIO FORROZÃO, realizado em São Francisco-MG, em 29/06/2007, o contratante pagou o valor de R$ 8.000,00 pela apresentação do
grupo, mas ficou responsável por: instalar o palco com
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todos os equipamentos de sonorização, iluminação e demais materiais de palco, conforme rider técnico (cláusula 3.1); providenciar profissional de som para cuidar da
operação do equipamento de sonorização do show, no
que diz respeito a PA ou monitores, além de profissional
para operar a iluminação e uma equipe, de no mínimo,
02 pessoas para darem total assistência aos artistas, no
que se refere à montagem e desmontagem de sua estrutura de palco e técnica; fornecer energia elétrica no local do evento em condições de carga e segurança compatíveis com todos os equipamentos necessários à realização da apresentação dos artistas; providenciar todas
as medidas necessárias para garantir a segurança física
do artista e equipe, durante todo o tempo de permanência na cidade; fornecer hospedagem em hotel da melhor
categoria disponível na cidade, para toda a equipe contratada; arcar com as despesas de alimentação (R$ 50,00
por pessoa) e transporte do artista e sua equipe;
No caso da FESTA DE PENHA 2009, a empresa PREMIUM
S/A cobrou R$ 15.312,53 da PMVV como preço global
pela apresentação do TRIO FORROZÃO, incluídas as
despesas com passagens aéreas, excesso de bagagem,
transporte terrestre, hospedagens, alimentação, honorários de produção e encargos tributários, como consta
à fl. 5812, ao passo que o empresário exclusivo do grupo cobrou R$ 9.000,00 da empresa PREMIUM, já incluído nesse valor o transporte até o local do evento (RJ/Vila
Velha/RJ) + estadia e diária de alimentação e nota fiscal,
como se nota às fls. 5813 e 8425.
No tocante à dupla RIAN & RICHARD, o DOC. 33 do RA-O 45/2012 mostra o seguinte: 1) no contrato de fls.
5845/5846, referente ao show realizado em Conceição do Castelo, em 29/08/2008, a empresa contratanDiário Oficial de Contas

te pagou o valor de R$ 7.000,00 pela apresentação da
dupla, mas ficou responsável por: fornecer palco montado, operador de som, iluminador, profissional de palco e carregadores; instalar todo o equipamento de sonorização, iluminação, palco e material de palco, conforme rider técnico; fornecer estadia e refeição para 14
pessoas; pagar os impostos de serviços que competirem
ao artista; providenciar todas as medidas de segurança
necessárias à integridade do contratado, de sua equipe,
bem como do material de trabalho utilizado pelos mesmos antes, durante e depois do show; 2) no contrato de
fls. 5847/5848, referente ao show da dupla RIAN & RICHARD, realizado em Ecoporanga, em 19/12/2008, a
empresa contratante pagou o valor de R$ 8.000,00 pela
apresentação da dupla, mas ficou responsável por: fornecer palco montado, operador de som, iluminador, profissional de palco e carregadores; instalar todo o equipamento de sonorização, iluminação, palco e material de
palco, conforme rider técnico; fornecer estadia e refeição para 14 pessoas; pagar os impostos de serviços que
competirem ao artista; providenciar todas as medidas de
segurança necessárias à integridade do contratado, de
sua equipe, bem como do material de trabalho utilizado pelos mesmos antes, durante e depois do show; 3) no
contrato de fls. 5849/5850, referente ao show da dupla
RIAN & RICHARD, realizado no Parque de Exposições de
Carapina, em 26/03/2009, a empresa contratante pagou
o valor de R$ 7.000,00 pela apresentação da dupla, mas
ficou responsável por: fornecer palco montado, operador de som, iluminador, profissional de palco e carregadores; instalar todo o equipamento de sonorização, iluminação, palco e material de palco, conforme rider técnico; pagar os impostos de serviços que competirem ao

artista; providenciar todas as medidas de segurança necessárias à integridade do contratado, de sua equipe,
bem como do material de trabalho utilizado pelos mesmos antes, durante e depois do show;
No caso da FESTA DE PENHA 2009, a empresa PREMIUM
S/A cobrou R$ 12.994,58 da PMVV como preço global pela apresentação da dupla RIAN & RICHARD, incluídas as
despesas com passagens aéreas, excesso de bagagem,
transporte terrestre, hospedagens, alimentação, honorários de produção e encargos tributários, como consta
à fl. 5836, ao passo que o empresário exclusivo do grupo cobrou R$ 7.500,00 da empresa PREMIUM, já incluído nesse valor o transporte de toda a equipe, encargos
fiscais, hospedagem e alimentação, ficando o contratante apenas com a responsabilidade com som e luz, como
se nota às fls. 5837 e 8428.
No tocante à BANDA CASACA, o DOC. 33 do RA-O
45/2012 mostra o seguinte: as notas fiscais de fls. 5861,
5862 e 5863 não esclarecem o que estava englobado na
contratação da BANDA CASACA pelas prefeituras de Vila Velha, de Vitória e de Anchieta, não se sabendo se os
valores nelas constantes se referiam apenas ao cache do
artista ou se cobriam as outras despesas necessárias à
realização do show.
No caso da FESTA DE PENHA 2009, a empresa PREMIUM
S/A cobrou R$ 20.580,60 da PMVV como preço global
pela apresentação da BANDA CASACA, incluídas as despesas com passagens aéreas, excesso de bagagem,
transporte terrestre, hospedagens, alimentação, honorários de produção e encargos tributários, como consta
à fl. 5836, ao passo que o empresário exclusivo do grupo
cobrou R$ 12.000,00 da empresa PREMIUM S/A, incluídos nesse valor apenas os encargos fiscais. Todas as desSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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pesas com estrutura de palco, sonorização, iluminação e
camarim, de acordo com o rider da banda, assim como
o traslado dos músicos e equipamentos ficaram a cargos da PREMIUM S/A., como se nota às fls. 5852 e 8429.

encontram-se as notas fiscais de todas as despesas feitas
pela empresa para a realização dos shows dos artistas
por ela contratados para as apresentações na FESTA DA
PENHA 2009, conforme planilha que segue:

No tocante ao grupo ROUPA NOVA, o DOC. 33 do RA-O
45/2012 mostra o seguinte: as notas fiscais de fls. 5874,
5875 e 5876 não esclarecem o que estava englobado nas
contratações do grupo ROUPA NOVA, não se sabendo se
os valores nelas constantes se referiam apenas ao cache
do artista ou se cobriam as outras despesas necessárias
à realização do show.

(FIGURA)

No caso da FESTA DE PENHA 2009, a empresa PREMIUM
S/A cobrou R$ 171.500,34 da PMVV como preço global
pela apresentação do grupo ROUPA NOVA, incluídas as
despesas com passagens aéreas, excesso de bagagem,
transporte terrestre, hospedagens, alimentação, honorários de produção e encargos tributários, como consta
à fl. 5868, ao passo que o empresário exclusivo do grupo cobrou, pela apresentação, R$ 88.800,00 da empresa
PREMIUM S/A, como se nota à fl. 8397, a qual também
ficou responsável pelos pagamentos de transporte aéreo
e/ou terrestre, traslado local, hospedagem, alimentação
e taxa do ECAD, conforme está expresso à fl. 5871.
O que se pode concluir da análise do DOC. 33 do RA-O 45/2012 e dos documentos trazidos com a defesa da
empresa PREMIUM S/A é que o preço das contratações
dos mesmos artistas que atuaram na FESTA DE PENHA
2009, em outros eventos utilizados pela equipe de auditoria para comparação com os preços pagos pela PMVV,
foi menor porque não englobou sonorização, palco, iluminação e em alguns casos o traslado de músicos, equipe e equipamentos e ECAD.
Nos documentos trazidos pela empresa PREMIUM S/A.
Diário Oficial de Contas

Vê-se na planilha que a empresa PREMIUM S/A gastou,
efetivamente (conforme notas fiscais), com os shows da
FESTA DA PENHA 2009, a importância de R$ 157.842,47,
recebendo da PMVV o valor de R$ 220.388,05.
Ou seja, a PMVV gastou desnecessariamente R$
62.545,58, equivalente a 39,6253% a mais do que gastaria se não tivesse pago uma intermediadora na contratação.
Cumpre ressaltar que a responsável PREMIUM S/A. não
apresentou despesas com transporte, hospedagem e alimentação do TRIO FORROZÃO e equipe, porque essas
despesas ficaram a cargo do empresário exclusivo, como se vê na proposta de fl. 5813 e no contrato à fl. 8462;
o mesmo ocorrendo em relação aos artistas locais (Banda Casaca e Ria & Richard) quanto às despesas com alimentação e hospedagem, como se vê às fls. 5837,8457,
5852, 8469, 8470.

rência: item 18 da ITI 604/2012)
Base Legal: Infringência ao inciso XXI do artigo 37 da
Constituição da República Federativa do Brasil, ao inciso XXI do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo, ao inciso VIII do artigo 10 da Lei Federal nº
8.429/1992, e ao artigo 2º da Lei Federal nº 8.666/1993.
Processo Administrativo nº 26.816/2009
Responsáveis:
Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais.
Heliosandro Mattos - Ex-secretário Municipal de Educação - Ratificar inexigibilidade de Licitação e Contratar diretamente entidade para prestação de serviços de arbitragem esportiva, sem demonstração da efetiva inviabilidade de competição.
(...)
ANÁLISE
A equipe de auditoria não negou, em momento algum,
que a FECADE é a única pessoa jurídica de direito privado autorizada pela CBDE a formar árbitros e gerir competições de natureza escolar.

Oportuno esclarecer, ainda, que as despesas constantes
no documento de fls. 8435 não foram incluídas nos gastos constantes na planilha de custos elaborada nesta ITC
porque não há suporte de notas fiscais para as mesmas.

Contudo, como bem observou a equipe de auditoria, o
objeto contratado não foi nem a formação de árbitros
nem a gestão das competições, sendo que, esta última,
a gestão, seria feita pela SEMED.

Opina-se, portanto, pela manutenção da irregularidade, fixando-se, porém, a obrigação de ressarcir em R$
62.545,58 ou 32.457,48 VRTE, relativamente aos Responsáveis apontados na ITI 604/2012.

De outro norte, a competição não era impossível, tanto
que a própria CBDE elencou 10 entidades aptas à prestação do serviço pretendido, sendo que, dentro do próprio processo administrativo da contratação, 03 entidades apresentaram orçamentos, o que, inclusive, levou
a FECADE a adequar seu preço ao menor orçamento, o

3.18 INEXIGIBILIDADE INDEVIDA DE LICITAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM. (Refe-
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qual foi apresentado pela empresa WL Eventos e Promoções Ltda.

“Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

Ressalta-se que o fato de a SEDU ter cometido a mesma
irregularidade não torna o ato lícito, sendo ilícita a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da FECADE, pois não é exclusividade sua prestar serviços de arbitragem no Estado do Espírito Santo.

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de
registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;” (destacou-se)

Destaca-se, ainda, que os Responsáveis insistiram na
contratação por inexigibilidade, apesar de expressamente advertidos, pelo Procurador-Geral do Município, sobre o risco de violação ao princípio da legalidade, conforme parecer jurídico de fls. 6055/6056.
“No caso em tela não é possível constatar a legalidade da pretensa contratação direta, vez que não restou
comprovada nenhum dos elementos necessários parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/93.
(...)
Diante do que exposto, entendo que há risco de violação do princípio da legalidade, razão pela qual opino no
sentido de baixar o processo em diligência para a devida adequação, especialmente nos termos do artigo 26, §
único ambos da lei 8.666/93.” (destacou-se)
Observa-se às fls. 6080/6082 que este parecer foi modificado, sem qualquer fundamentação jurídica razoável,
para admitir a contratação direta, exclusivamente, pelo
fato de se tratar a FECADE de uma federação, como se
vê à fl. 6082.
Oportuno esclarecer que o inciso I do artigo 25 da Lei
8.666/93, utilizado como fundamento jurídico para justificar a contratação direta diz respeito apenas a compras e não a serviços, como equivocadamente considerado no referido parecer à fl. 6082.
Diário Oficial de Contas

Assim, a soma de todos esses fatos e, ainda, a mudança de um parecer jurídico, que estava correto e depois
se tornou errado apenas para viabilizar a contratação direta, revelam que houve uma ação deliberada dos Responsáveis para dispensar indevidamente a licitação, demonstrando o dolo e a má-fé no cometimento do ato ímprobo.
Opina-se, portanto, pela manutenção da irregularidade
em relação aos Responsáveis apontados na ITI 604/2012,
bem como pelo encaminhamento de cópias dos autos
do processo ao Ministério Público Estadual, a fim de que
avalie a possibilidade de ajuizamento de ação de improbidade administrativa.
3.19 AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO PREÇO (Referência: item 19 da ITI 604/2012)
Base Legal: Infringência ao artigo 70 da Constituição da
República Federativa do Brasil (princípio da economicidade), ao artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito
Santo (princípio da economicidade), ao inciso III do parágrafo único do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Processo Administrativo nº 26.816/2009

Responsáveis:
Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais.
Heliosandro Mattos - Ex-secretário Municipal de Educação - Ratificar inexigibilidade de Licitação e Contratar entidade para prestação de serviços de arbitragem esportiva, sem demonstração da compatibilidade dos preços
avençados com os preços praticados no mercado local.
(...)
ANÁLISE
Não assiste razão aos Responsáveis em seus argumentos, pois a simples apresentação de três orçamentos
nem sempre satisfaz ao requisito da pesquisa de preço
de mercado, nem impede a ocorrência de superfaturamento, pois a orçamentação deve ser a mais ampla possível, como se dessume da Jurisprudência a seguir:
“Na elaboração do orçamento estimativo de licitação,
bem como na demonstração da vantajosidade de eventual prorrogação de contrato, devem ser utilizadas fontes
diversificadas de pesquisa de preços. Devem ser priorizadas consultas ao Portal de Compras Governamentais
e a contratações similares de outros entes públicos, em
detrimento de pesquisas com fornecedores, publicadas
em mídias especializadas ou em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, cuja adoção deve ser
tida como prática subsidiária.
Acórdão 1445/2015 - Plenário | Relator: Vital do Rêgo
ASSUNTO: Modos de realizar pesquisa de preço
ÁREA: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | TEMA: Orçamento e preço | SUBTEMA: Orçamento estimado e
pesquisa de preço” (destacou-se)
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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“A falta ou realização da pesquisa de preços prévia junto a poucas empresas, com manifesta diferença nos valores dos orçamentos apresentados, não se mostra suficiente para justificar o valor do orçamento estimativo
da contratação, pois impede a Administração contratante de aferir a vantajosidade real da contratação e os potenciais interessados de cotarem adequadamente suas
propostas.

contratação, faça ampla pesquisa de mercado, comprovada nos autos do processo administrativo, embasada, prioritariamente, em consultas aos portais de compras governamentais e às contratações similares de outros entes públicos, e complementada com orçamentos
de pelo menos três empresas do ramo, a fim de elaborar com mais subsídios o orçamento estimativo do objeto pretendido.

Acórdão 1002/2015 - Plenário | Relator: BENJAMIN
ZYMLER

3.20 REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM FINALIDADE PÚBLICA (Referência: item 20 da ITI 604/2012)

ASSUNTO: Modos de realizar pesquisa de preço

Base Legal: Infringência: artigo 37, caput e § 1º, da Constituição Federal.

ÁREA: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | TEMA: Orçamento e preço | SUBTEMA: Orçamento estimado e
pesquisa de preço” (destacou-se)

Processos: 55398, 55545, 55691, 56378, 56445, 56553,
56735, 56755, 56871/2009 e 00382, 02028, 08533/2010

Portanto, a orçamentação feita no caso em análise não
foi a mais adequada, pois se limitou a orçar com empresas do ramo, sem comprovar consultas aos portais de
compras governamentais e a compras similares de outros órgãos públicos.

Objeto: Veiculação do anúncio da Campanha da Secretaria Municipal de Educação, noticiando à população a
concessão de aumento para os professores da rede municipal no percentual de 12,22% e construção de 12 escolas.

De outro pórtico, porém, a equipe de auditoria não comprovou que a contratação feriu ao princípio da economicidade nem que não tenha sido vantajosa para a PMVV, pois não trouxe elementos que comprovassem que
o preço de mercado era inferior ao contratado, valendo,
ainda, destacar que a Administração Municipal contratou pelo menor preço orçado.

Contratados: Diversos veículos de comunicação (tabela
abaixo)

Dessa forma, não seria razoável manter a irregularidade, pois houve orçamentação, apesar de precária, e não
ficou comprovada a antieconomicidade da contratação.
Opina-se, portanto, pelo afastamento da irregularidade,
mas com expedição de DETERMINAÇÃO à atual Administração Municipal no sentido de que, antes de qualquer
Diário Oficial de Contas

Valor total: R$ 491.929,95
(FIGURA)
Responsáveis:
Identificação: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal - responsável pela gestão dos negócios municipais.
Heliosandro Mattos – Ex-secretário de Municipal de
Educação – Autorizar a realização da despesa e o pagamento de serviços sem finalidade pública.
Ressarcimento: R$
255.282,80 VRTE.

491.929,95,

equivalentes

a

(...)
ANÁLISE
Em que pesem os argumentos defensivos, não é razoável
gastar quase R$ 500.000,00, isso em 2009, apenas para
“informar” à população o aumento de “12,22%” aos professores e a intenção de construir 12 escolas.
Teria sido muito mais útil à população o direcionamento
desse valor para a construção das escolas.
Quanto ao fato do gasto ter ocorrido em 2009, no ano
seguinte à eleição para prefeito, é fato que os políticos costumam direcionar os gastos aos setores de seus
maiores doadores nas campanhas eleitorais.
Quando os Responsáveis afirmam que não houve promoção pessoal na campanha publicitária veiculada, duas
observações merecem ser feitas: 1- No campo inferior
direito da publicidade está estampada a logomarca da
Administração do Responsável NEUCIMAR FERREIRA
FRAGA em vez de constar o brasão do Município, como
se vê às fls. 6407 e 6488; 2- a casa centesimal do percentual do aumento dado aos professores, escrito em letras
garrafais, é o número 22, coincidentemente o número
do candidato NEUCIMAR FERREIRA FRAGA nas eleições
de 2008 (correspondente ao número de seu partido político, o PR), como se vê às fls. 6407 e 6488.
Assim, ainda que de forma sutil, é possível perceber que
houve a intenção de identificar a gestão na publicidade
feita.
Porém, mais relevante que isto é a falta de interesse público no gasto de cerca de R$ 500.000,00 na divulgação
de aumento salarial aos professores, sendo bastante diferente da divulgação de salários de vereadores e da divulgação de baixos salários de professores, pois estas úlSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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timas divulgações não são feitas com dinheiro público,
tratando-se de matérias privadas de cunho jornalístico.
Se, realmente, a intenção fosse somente divulgar o aumento salarial, a PMVV poderia ter veiculado a informação em seu sítio oficial ou, se achasse isso insuficiente,
poderia ter enviado malas diretas por e-mail.
Não foi razoável, no entanto, o gasto de tão vultosa
quantia para divulgar o aumento salarial dado aos professores.
Opina-se, portanto, pela manutenção da irregularidade
e da obrigação de ressarcir em relação aos responsáveis
apontados na ITI 604/2012.
- Parecer do Ministério Público O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso
de suas atribuições institucionais, com fulcro no art. 130
da Constituição Federal c/c art. 3º, inciso II, da Lei Complementar n. 451/08, manifesta-se nos seguintes termos.
Autos relatados na Instrução Técnica Conclusiva
5695/2015.
Em síntese, trata-se de Auditoria Ordinária levada a efeito na Prefeitura de Vila Velha, sob responsabilidade de
Neucimar Ferreira Fraga, com a finalidade de averiguar a
regularidade e legalidade dos atos de gestão praticados
no exercício de 2009, conforme Plano e Programa de Auditoria n. 162/2010.
Por força da Decisão Monocrática Preliminar 137/2012
foram chamados ao feito como responsáveis Neucimar
Ferreira Fraga, Antonio Ramos Barbosa, Devair Ferreira
da Silva, Douglas bianchi, Eduardo Pereira Soares, Evilásio de Ângelo, Fábio Gomes de Aguiar, Francisco de
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Assis Portela Milfont, Gustavo Silva Dias, Heliosandro
Mattos, Joanna D’arc Victória Barros de Jaegher, Luciene Maria Luciano Neves, Luiz Arnaldo Custódio Bomfim, Luiz Roberto Meneghel, Manoel Lopes Cançado Junior, Marcelo Agostini Barroso, Marcelo Vidigal Rocha,
Marcos Antônio Soares Bertulani, Maria do Carmo Camenote Mendes, Pablo Márcio Ribeiro Freitas, Wallace de Medeiros Cazelli, Wagner José Elias Carmo, Wellington Borghi e as sociedades empresárias Assessora
Assessoria e Consultoria Ltda, Desk Móveis Escolares e
Produtos Plásticos Ltda, Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda, Office Consultoria Contábil S/S Ltda, Premium
Comunicação e Marketing S/A e União de Ensino do Espírito Santo Ltda.
Pois bem.
1. A priori, cumpre acentuar, conforme dispõe o art. 71
da LC n. 621/2012, que “prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal de Contas nos feitos a seu
cargo”. Por seu turno, o § 1° do referido artigo prevê que
“a prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante
provocação de qualquer interessado, após manifestação
escrita do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas”.
No caso vertente, extrai-se que o prazo prescricional
(norma material, com efeito retroativo, portanto) iniciou-se com a ocorrência do fato – ano de 2009 – com interrupção no momento da citação válida dos responsáveis – a última citação ocorreu em 03/06/2013.
Desta forma, a prescrição da pretensão punitiva se consumará em junho de 2018.
2. Seguidamente, assevera-se a robustez do entendimento técnico que rechaçou as preliminares arguidas

pelas sociedades empresárias Assessora Assessoria e
Consultoria Ltda e União de Ensino do Estado do Espírito Santo Ltda, Ilegitimidade de parte, e aquela arrazoada
por Devair Ferreira da Silva acerca da Impossibilidade de
apreciação dos atos de gestão do exercício 2009 em face do parecer pela regularidade das contas de governo,
emitido pelo TCEES, e da aprovação das contas de governo pela Câmara Municipal, cumprindo acrescentar, apenas, que as competências atribuídas aos Tribunais de
Contas são irrenunciáveis; assim, verificada ocorrência
de dano ao erário ou grave infração à norma, faz-se inafastável a sua atuação.
Lado outro, persevera as razões expostas pelo NEC para
o acolhimento da preliminar suscitada por Fábio Gomes
de Aguiar, Ilegitimidade de parte.
3. Quanto ao mérito, observa-se na ITC 5695/2015 a manutenção dos apontes de irregularidade de n.s 3.3 – Contratação de terceiros para realização de serviços permanentes e essenciais atribuíveis a servidores públicos,
inobservando o princípio constitucional do concurso público, 3.4 – Direcionamento da licitação, 3.5. – Pagamento de serviços sem comprovação da efetiva contraprestação (A – Procedimento Administrativo n. 26.229/2009),
3.6 – Pagamento de despesas não consideradas como
manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos
vinculados à educação, 3.7 – Inobservância ao Princípio
da Eficiência, 3.8 – Ausência de orçamento detalhado em
planilhas de quantitativos e preços unitários, 3.9 – Ausência de exame prévio e aprovação da minuta do edital
de licitação pela assessoria jurídica, 3.10 – Formalismo
excessivo e desclassificação irregular de empresa vencedora do certame, 3.11 – Ausência de revisão do valor dos
produtos contratados, decorrentes da redução da alíquoSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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ta do valor do imposto sobre produtos industrializados (IPI),
3.12 – Dispensa indevida de licitação decorrente de desídia
administrativa, 3.13 – Liquidação irregular da despesa, decorrente da ausência de documentação comprobatória das
atividades desenvolvidas, 3.16 – Contratação direta por inexigibilidade de licitação em situação não amparada pela lei,
3.17 – Superfaturamento dos shows de artistas, 3.18 – Inexigibilidade indevida de licitação para contratação de serviços de arbitragem e 3.20 – Realização de despesa sem finalidade pública.
Destarte, para evitar repetições desnecessárias, ante a percuciente análise dos apontamentos pelo NEC, tecem-se somente argumentos adicionais, seguindo o entendimento
expresso na ITC quanto às irregularidades omitidas na presente manifestação.
3.1. Irregularidade ensejadora de prejuízo ao erário municipal
É bastante, de per si, a fundamentação da ITC 5695/2015
quanto à manutenção dos apontes de n.s 3.5. – Pagamento de serviços sem comprovação da efetiva contraprestação
(A – Procedimento Administrativo n. 26.229/2009), 3.11 –
Ausência de revisão do valor dos produtos contratados, decorrentes da redução da alíquota do valor do imposto sobre produtos industrializados (IPI), 3.17 – Superfaturamento dos shows de artistas e 3.20 – Realização de despesa sem
finalidade pública representando, respectivamente, prejuízo ao erário nos montantes de 9.340,94 VRTE, 153.116,20
VRTE, 32.457,48 VRTE e 255.282,80 VRTE.
A despeito de qualquer análise acerca da gravidade de tal
conduta, é importante observar que ela ocasionou injustificado dano ao erário, o que importa, necessariamente a
irregularidade das contas, nos termos do art. 84, inciso III,
alínea “e”, da LC n. 621/2012.
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Por sua vez, no que tange ao item 3.13 da ITC 5695/2015
(Liquidação irregular da despesa, decorrente da ausência
de documentação comprobatória das atividades desenvolvidas), denota-se, com efeito, irregularidade no pagamento
mensal de quantidade exorbitante de óleo diesel.
No entanto, depreende-se das documentações constantes no calhamaço processual que foram despendidos os
seguintes valores com óleo diesel no decorrer do ano de
2009:
Mês

Valor pago

Responsável pelo atesto

Responsável pela autorização do paga-

Janeiro

R$ 42.050,62

Luiz Roberto Meneghel

mento
Eduardo Pereira So-

Fevereiro

R$ 38.227,84

Luiz Roberto Meneghel

ares
Eduardo Pereira So-

R$ 42.050,62

Luiz Roberto Meneghel

ares
Wallace de Medeiros

R$ 40.139,23

Cazelli
Devair Ferreira da Silva e Pablo Márcio Ribeiro

Maio

R$ 38.227,84

Marcelo Agostini Barroso Freitas
Devair Ferreira da Silva e Pablo Márcio Ribeiro

Junho

R$ 41.094,93

Luiz Roberto Meneghel
Devair Ferreira da Silva

Freitas
Pablo Márcio Ribeiro

Julho

R$ 43.962,02

Devair Ferreira da Silva

Freitas
Pablo Márcio Ribeiro

Março
Abril

Agosto

R$ 43.949,83

Devair Ferreira da Silva

Freitas
Pablo Márcio Ribeiro

Setembro

R$ 43.927,88

-

Freitas
Pablo Márcio Ribeiro

Devair Ferreira da Silva

Freitas
Pablo Márcio Ribeiro

Outubro

R$ 43.935,20

Novembro R$ 43.927,88

Freitas
Devair Ferreira da Silva e Joanna Barros De JaeMarcos Antônio Soares gher

Dezembro R$ 43.932,76

Bertulani
Devair Ferreira da Silva

Joanna Barros De Jaegher

TOTAL

R$ 505.426,65

Denota-se que os valores a serem restituídos diferem daqueles expostos pela Unidade Técnica (R$ 504.607,44),
uma vez que os dispêndios totalizam o montante de R$

505.426,65.
Desta forma, cabe aos responsáveis a restituição dos seguintes valores:
Responsáveis
Luiz Roberto Meneghel
Devair Ferreira da Silva

Valor a ser ressarcido
R$ 160.556,92 (83.319,62 VRTE)
R$ 339.169,69 (130.414,66 VRTE +

Marcelo Agostini Barroso
Marcos Antônio Soares Bertulani
Eduardo Pereira Soares
Wallace de Medeiros Cazelli
Pablo Márcio Ribeiro Freitas
Joanna Barros De Jaegher
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda

43.768,37 VRTE)
R$ 40.139,23 (20.829,90 VRTE)
R$ 43.927,88 (22.795,99 VRTE)
R$ 80.278,46 (41.659,81 VRTE)
R$ 42.050,62 (21.821,80 VRTE)
R$ 295.236,93 (153.210,65 VRTE)
R$ 87.860,64 (43.768,37 VRTE)
R$ 505.426,65 (216.692,27 VRTE +
43.768,37 VRTE)

Todavia, evidenciando a responsabilidade solidária pelo ato
impugnado, as imputações de débitos são as seguintes:
Responsáveis solidários
Wallace de Medeiros Cazelli

Valor a ser ressarcido (solidariamente)
R$ 42.050,62 (21.821,80 VRTE)

Luiz Roberto Meneghel
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.
Eduardo Pereira Soares
Luiz Roberto Meneghel
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.
Marcelo Agostini Barroso
Devair Ferreira da Silva
Pablo Márcio Ribeiro Freitas
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.
Luiz Roberto Meneghel
Devair Ferreira da Silva
Pablo Márcio Ribeiro Freitas
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.
Devair Ferreira da Silva
Pablo Márcio Ribeiro Freitas
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.
Pablo Márcio Ribeiro Freitas
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.
Marcos Antônio Soares Bertulani
Devair Ferreira da Silva
Joanna Barros De Jaegher
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.
Devair Ferreira da Silva
Joanna Barros De Jaegher
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.

R$ 80.278,46 (41.659,81 VRTE)

R$ 40.139,23 (20.829,90 VRTE)

R$ 38.227,84 (19.838 VRTE)

R$ 172.941,98 (89.746,74 VRTE)

R$ 43.927,88 (22.795,99 VRTE)
R$ 43.927,88 (21.882,97 VRTE)

R$ 43.932,76 (21.885,40 VRTE)

Segunda-feira, 14 de maio de 2018

125

ATOS DO PLENÁRIO

Por fim, insta destacar que a responsabilidade do Prefeito está sendo tratado no tópico 4, por isso não consta
seu nome na tabela acima.
3.2. Burla ao Princípio do Concurso Público
No tocante ao apontamento de n. 3.3 – Contratação de
terceiros para realização de serviços permanentes e essenciais atribuíveis a servidores públicos, inobservando o princípio constitucional do concurso público, da
ITC 5695/2015, verificado nos Contratos ns. 001/2009,
002/2009, 027/2009 e 081/2009, evidencia-se nítida
burla à norma constitucional que prevê a obrigatoriedade de concurso público para a investidura em cargos e
empregos público, consoante entendimento do TCU (Decisão n. 680/1995 – Plenário e Acórdãos n.s 243/2002 –
Plenário, 1.393/2004 – Plenário, 1.672/2006 – Plenário).
Igualmente, cabe enfatizar a predominância da regra do
concurso público, conforme posicionamento dos mais
variados Tribunais de Contas Estaduais (TCE/ES – Acórdão TC-0353/2010; TCE/MG - Consulta 747448/2012 e
Consulta 746716/2008; TCE/SC – Prejulgado 1911, Prejulgado 1277, Acórdão n. 74/2016 e Acórdão 627/2015;
e TCE/PR – Prejulgado 06 e Acórdão n. 4335/2016 - Pleno).
Desta forma, avaliando o caso concreto, extrai-se que as
contratações se deram para o desempenho de atividades precípuas da Administração Pública, correspondendo, assim, a tarefas permanentes, contínuas, inerentes e
indispensáveis à atividade-fim da Prefeitura, motivo pela qual devem ser, impreterivelmente, executadas por
servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo,
selecionado em observância ao princípio do concurso
público, consoante art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
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3.3. Afronta à Lei de Licitações e Contratos Administrativos

três propostas válidas a preços razoáveis.

Restou cabalmente demonstrado nos autos, nos itens
3.4 – Direcionamento da licitação, 3.8 – Ausência de orçamento detalhado em planilhas de quantitativos e preços unitários, 3.9 – Ausência de exame prévio e aprovação da minuta do edital de licitação pela assessoria jurídica, 3.10 – Formalismo excessivo e desclassificação irregular de empresa vencedora do certame, 3.12 – Dispensa
indevida de licitação decorrente de desídia administrativa, 3.16 – Contratação direta por inexigibilidade de licitação em situação não amparada pela lei, 3.18 – Inexigibilidade indevida de licitação para contratação de serviços de arbitragem da ITC 5695/2015, inescusáveis violações aos arts. 22, inciso III, § 3° (item 3.4), 7°, § 2°, inciso
II, 40, § 2°, inciso II (item 3.8), 38, parágrafo único (item
3.9), 43, inciso IV (item 3.10), 2º (item 3.12), 2° e 25, inciso III (item 3.16), 2° (item 3.18) da Lei n. 8.666/1993,
consubstanciando a teor do art. 84, inciso III, alíneas “c”
e “d”, da LC n. 621/12, grave infração à norma legal, razão mesma que o Superior Tribunal Eleitoral considera
que o descumprimento da lei de licitações importa irregularidade insanável.

Na hipótese de ser impossível a obtenção do número mínimo de três licitantes, seja por limitações do mercado,
seja por manifesto desinteresse dos convidados, tais circunstâncias devem ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite.

Ademais, robustecendo a gravidade das irregularidades
identificadas pela unidade técnica, seguem julgados do
Tribunal de Contas da União que repreendem com veemência as condutas praticadas pelos responsáveis:
Item 3.4
Acórdão 722/2012 – Segunda Câmara, Rel. André de Carvalho
É obrigatória a repetição do convite, com a chamada de
outros participantes, quando não houver, no mínimo,

Acórdão 2617/2010 – Plenário, Rel. Augusto Sherman

Item 3.8
Acórdão 2823/2012 – Plenário, José Jorge
É irregular a ausência da composição de todos os custos unitários estimados pela Administração para execução de serviços a serem contratados, pois impossibilita
que se conheçam os critérios utilizados para a formação
do preço admissível. De igual modo, são irregulares as
ausências das composições dos custos unitários da planilha orçamentária, do detalhamento do BDI e dos encargos sociais relativos ao contrato, bem como a falta de
exigência para que as licitantes apresentem suas propostas com tais elementos.
Acórdão 2157/2012, Rel. José Jorge
É ilegal a ausência das composições de custos unitários, do detalhamento dos encargos sociais e do BDI nos
orçamentos de referência de licitações, assim como a ausência de previsão nos editais da obrigatoriedade de fornecimento dessas informações nas propostas dos licitantes (art. 6º, inciso IX, alínea f, art. 7º, § 2°, inciso II, e art.
40, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/1993 e Súmula TCU 258).
Item 3.9
Acórdão 2607/2011 – Plenário, Rel. Walton Alencar Rodrigues
As minutas de editais de licitação devem ser previamenSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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te examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.
Acórdão 478/2011 – Primeira Câmara, Rel. Ubiratan
Aguiar
As minutas de editais de licitação, de instrumentos contratuais e de seus aditivos devem ser submetidas ao prévio exame e aprovação da assessoria jurídica, cujo parecer deverá ser assinado e anexado ao processo licitatório
correspondente.
Item 3.10
Acórdão 357/2015 – Plenário, Rel. Bruno Dantas
No curso de procedimentos licitatórios, a Administração
Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à
proteção das prerrogativas dos administrados.
Acórdão 11907/2011 – Primeira Câmara, Rel. Augusto
Sherman
Não se desclassifica propostas de licitantes pelo descumprimento de exigências pouco relevantes, em respeito
ao princípio do formalismo moderado e da obtenção da
proposta mais vantajosa à Administração.
Item 3.12
Acórdão 1122/2017 – Plenário, Rel. Benjamin Zymler
A situação de contratação emergencial decorrente da
falta de planejamento, da desídia administrativa ou da
má gestão dos recursos púbicos pode implicar a responsabilização do gestor que lhe deu causa, em face de sua
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omissão quanto ao dever de agir a tempo, adotando as
medidas cabíveis para a realização do regular procedimento licitatório.
Acórdão 1312/2016 – Primeira Câmara, Rel. Weder de
Oliveira

dano ao erário, condenação em multa e julgamento pela irregularidade das contas, pois o contrato de exclusividade é imprescindível para caracterizar a inviabilidade
de competição de que trata o art. 25, inciso III, da Lei
8.666/1993.

É possível a contratação direta por dispensa de licitação
mesmo quando a situação de emergência decorrer de
falta de planejamento, de desídia administrativa ou de
má gestão dos recursos públicos, se houver necessidade
de defesa do interesse público em face da inércia da Administração, sem prejuízo da responsabilização dos gestores que não providenciaram tempestivamente o devido processo licitatório.

Item 3.18

Item 3.16

Acórdão 9554/2011 – Primeira Câmara, Rel. Valmir Campelo

Acórdão 1435/2017 – Plenário, Rel. Vital do Rêgo
Na contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de
profissional do setor artístico por meio de empresário
exclusivo, a apresentação de autorização/atesto/carta
de exclusividade restrita aos dias e à localidade do evento não atende aos pressupostos do art. 25, inciso III, da
Lei 8.666/1993. Para tanto, é necessária a apresentação
do contrato de representação exclusiva do artista consagrado com o empresário contratado, registrado em cartório.
Acórdão 374/2017 – Primeira Câmara, Rel. Bruno Dantas
Na contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade de licitação, a apresentação de atestado de
exclusividade restrito aos dias e à localidade do evento,
em vez do contrato de exclusividade entre o artista e o
empresário contratado, caracteriza grave infração à norma legal e regulamentar, não mera impropriedade de
natureza formal, ensejando, ainda que não configurado

Acórdão 1802/2014 - Plenário, Rel. Raimundo Carreiro
É vedada a inexigibilidade de licitação quando não comprovado o requisito da inviabilidade de competição. É
dever do agente público responsável pela contratação
confirmar a condição de exclusividade, nos casos em que
o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa
ou representante comercial exclusivo.

A contratação por inexigibilidade de licitação exige a demonstração de inviabilidade de competição e a presença
de orçamento detalhado de custos para, além de atender as exigências legais, munir a Administração de instrumentos que possibilitem questionar os serviços prestados e contestar eventuais cobranças indevidas que lhe
forem dirigidas. A ausência desses requisitos implica responsabilização do gestor perante o TCU.
3.4. Utilização irregular dos recursos vinculados à educação
Constata-se no item 3.6 – Pagamento de despesas não
consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos vinculados à educação, da
ITC 5695/2015, expressa afronta ao art. 70 da Lei n.
9.394/1996, em razão do emprego indevido de recursos
para realização de desfile cívico.
Ao mesmo tempo, observa-se que o Município de Vila
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Velha, ente que se beneficiou da aplicação irregular, não
foi inserido no pólo passivo dos presentes autos em relação a este apontamento.
Vale registrar que tal medida almejaria que o município
realizasse o ressarcimento da quantia de R$ 108.509,00
pela realização de despesas distintas daquelas arroladas
na Lei de Diretrizes e Bases.
Neste sentido é exposto o Acórdão 8055/2010 – Primeira Câmara – do Tribunal de Contas da União:
Processo 029.015/2007-9
Natureza Tomada de Contas Especial
Entidade Entidade: Município de Itabaiana/SE
Interessados Responsáveis: Salviano Augusto de Almeida Mariz, CPF nº 312.999.704-00; Josenildo Pereira de
Sousa, CPF nº 591.273.685-72; e Município de Itabaiana/SE
Sumário TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS
RECURSOS DO SUS. UTILIZAÇÃO DOS VALORES EM BENEFÍCIO DA MUNICIPALIDADE. CITAÇÃO. REVELIA DO
RESPONSÁVEL E DO ENTE PÚBLICO. IRREGULARIDADE
DAS CONTAS, COM CONDENAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E
DO MUNICÍPIO AO RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS. DESVIO DE FINALIDADE. MULTA.
1. Constatada a prática de ato de gestão contrário à norma regulamentar e dano ao erário, cabe julgar irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento do débito correspondente às parcelas impugnadas e aplicar-lhes multa.
2. Quando cabalmente comprovado que o ente federado se beneficiou da aplicação irregular dos recursos feDiário Oficial de Contas

derais transferidos, o Tribunal, ao proferir o julgamento de mérito, deve condená-lo ao pagamento do débito
apurado, 8nos termos do art. 3º da Decisão Normativa
TCU nº 57/2004.
Dessa forma, havendo o desvio de finalidade na aplicação de recursos vinculados à educação, a rigor, se tornaria imperativa a formação de autos apartados, nos termos do art. 38, parágrafo único, 281 e 282 do RITCEES,
sem prejuízo à continuidade deste feito.
Contudo, por economia processual, já havendo a municipalidade tomado ciência da irregularidade, cabe, previamente, a determinação para a adoção das medidas necessárias para a devolução, à conta específica da educação, do montante equivalente ao valor aplicado indevidamente, o que deve ser objeto de monitoramento.
Portanto, na espécie, não incide responsabilidade pessoal do prefeito e demais responsáveis pelo ressarcimento do referido montante, pois os recursos, ainda que irregularmente, reverteram-se em benefício do município.
Persiste, todavia, a irregularidade atinente à realização
de despesa em desconformidade com a lei (aplicação
vinculada), o que enseja, necessariamente, a aplicação
de multa pecuniária.
3.5. Violação ao Princípio da Eficiência
Observa-se da irregularidade disposta no item 3.7 da
ITC 5695/2015 a procrastinação desmotivada na distribuição dos materiais didáticos adquiridos mediante a
contratação com a Editora Camargo Ltda. no valor de R$
1.195.000,00 (Contrato n. 007/2010), constituindo nítida burla ao princípio da eficiência, insculpido no art. 37,
“caput”, da Constituição Federal.
Nesta situação, calha mencionar o prejuízo incomensu-

rável aos alunos da rede pública de ensino de Vila Velha, tolhidos de serem beneficiados com o suporte educacional tecnológico contratado, restando, assim, configurada a gravidade da conduta praticada, sujeita a sanção, consoante o posicionamento do Tribunal de Contas
da União:
Acórdão 10034/2015 – Segunda Câmara, Rel. Vital do
Rêgo
A demora irrazoável na adoção de providências visando
à efetiva instalação de equipamentos hospitalares adquiridos, ocasionando prejuízo no atendimento aos usuários do SUS, afronta o princípio constitucional da eficiência na Administração Pública e sujeita os responsáveis à
multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.
4. Cumpre reforçar, nesta oportunidade, a responsabilidade de Neucimar Ferreira Fraga quanto às irregularidades mantidas pela Unidade Técnica, dispostas nos
itens 3.3; 3.4; 3.5, alínea “a”; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11;
3.12; 3,13; 3.16; 3.17; 3.18; e 3.20 da ITC 5695/2015, cabendo relembrar que ela não decorre somente de atos
por ele praticados, mas também por culpa “in vigilando”
ou “in elegendo”.
Desse modo, a existência da Lei Municipal n. 3.779/2001,
que teria estabelecido a desconcentração administrativa do Poder Executivo de Vila Velha, com atribuição de
competência aos Órgãos Municipais, não isenta a responsabilidade do gestor que tem o dever de fiscalizar as
atividades realizadas pelos servidores a ele submetidos,
inclusive os selecionando.
Todavia, “a responsabilidade da autoridade delegante pelos atos delegados não é automática ou absoluta,
sendo imprescindível para definir essa responsabilidade
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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a análise das situações de fato que envolvem o caso concreto. A falta de fiscalização (culpa in vigilando), o conhecimento do ato irregular praticado ou a má escolha
do agente delegado (culpa in elegendo) podem conduzir, se comprovados, à responsabilidade daquela autoridade” (Acórdão 8028/2016 – Segunda Câmara, Rel. Ana
Arraes).
Assim, tecem-se as seguintes constatações:
(i) Quanto ao item 3.3 da ITC 5695/2015, conforme externando pela Unidade Técnica, recai a responsabilidade
ao Prefeito, na qualidade de gestor, vez que ele próprio
assinou os contratos.
(ii) Já em relação ao apontamento de n. 3.4 da ITC
5695/2015, que se remete a vício identificado em procedimento licitatório atinente à inexistência de três propostas válidas, verifica-se, também, que o Neucimar Ferreira Fraga apôs sua assinatura no contrato, evidenciando-se o nexo de causalidade entre a conduta omissiva
do gestor, em apontar irregularidade, perceptível ictu
oculis, e a contratação celebrada, o que enseja sua responsabilização, conforme posicionamento do Tribunal
de Contas da União:
Acórdão 320/2013 – Plenário, Rel. Ana Arraes
A participação do gestor na aprovação de licitação com
características restritivas motiva a aplicação de multa. A
assinatura de contrato não é ato de simples formalismo, pois faz lei entre as partes e materializa responsabilidade entre os partícipes.
(iii) Da mesma forma, em relação ao item 3.6, alínea “a”
da ITC 5695/2015, extrai-se do Contrato n. 010/2009,
cuja cláusula segunda trazia previsão acerca dos recursos orçamentários, a assinatura de Neucimar Ferreira
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Fraga, demonstrando o liame existente entre a conduta
do gestor e a irregularidade apontada.
(iv) Seguidamente, no que tange ao item 3.7 da ITC
5695/2015, observa-se, ainda que a irregularidade se refira à demora irrazoável na distribuição dos materiais adquiridos por meio de vultosa contratação pelo Secretário Municipal de Educação, Heliosandro Mattos, e tenha
Neucimar Ferreira Fraga somente aposto sua assinatura
no contrato, que a amplitude e relevância da irregularidade, que representou o dispêndio de R$ 1.195.000,00
e ocasionou prejuízo aos discentes da rede pública municipal de ensino, indica grave omissão no desempenho
de suas atribuições de supervisão hierárquica, senão vejamos:
Acórdão 1346/2013 – Plenário, Rel. Marcos Bemquerer
(TCU)
O instituto da delegação de competência não exime o
autor da delegação do dever de acompanhar os atos praticados pelo agente delegado. Mesmo quando não há a
prática direta de atos administrativos, os agentes políticos podem ser responsabilizados, se as irregularidades
tiverem um caráter de tal amplitude e relevância que, no
mínimo, fique caracterizada grave omissão no desempenho de suas atribuições de supervisão hierárquica.
(v) Ademais, das ilegalidades identificadas nos itens 3.8,
3.9 e 3.10 da ITC 5695/2015, referentes ao procedimento licitatório que resultou no Contrato n. 57/2009, devidamente assinado Neucimar Ferreira Fraga, é possível
definir a responsabilidade do gestor que não verificou se
a pesquisa de preço observou a critérios aceitáveis, bem
como inobservou que a minuta de edital não foi submetida ao prévio exame e aprovação da assessoria jurídica
e que a desclassificação da empresa vencedora derivou

de formalismo exacerbado.
(vi) Também, nas irregularidades verificadas nos itens
3.16 e 3.17 da ITC 5695/2015 é possível conferir a responsabilidade do Prefeito, que assinou o Contrato n.
025/2009, por inobservar a necessidade da apresentação do contrato de exclusividade entre o artista e o empresário contratado para caracterizar a hipótese de inexigibilidade de licitação prevista na Lei n. 8.666/1993,
havendo, ainda, evidências de prejuízo ao interesse público em razão do valor contratado.
(vii) Quanto ao item 3.18 da ITC 5695/2015, incide responsabilidade ao Prefeito que assinou o Contrato n.
090/2009, por inexigibilidade de licitação, sem demonstração da inviabilidade de competição.
(viii) Além disso, é possível vislumbrar a responsabilidade de Neucimar Ferreira Fraga no apontamento constante no item 3.20 da ITC 5695/2015, diante da verificação
da Unidade Técnica de que houve, nos gastos com publicidade sem interesse público, a intenção de identificação da gestão.
(ix) Por outro lado, no que se refere às irregularidades
descritas nos itens 3.5, alínea “a”, 3.11 e 3.13 da ITC
5695/2015, observa-se que Neucimar Ferreira Fraga não
participou das fases de liquidação e pagamento das despesas, realizado, no caso, pelo Secretário Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão, Sr. Francisco de Assis Portela Milfont (item 3.5, alínea “a”), pela Secretária
Municipal de Educação, Sra. Maria do Carmo Camenote Mendes (item 3.11) e pelos Secretários Municipais de
Saúde, Srs. Eduardo Pereira Soares, Wallace de Medeiros
Cazelli, Pablo Márcio Ribeiros Freitas e Joanna D’Arc Victória Barros De Jaegher (item 3.13), descabendo, portanto, qualquer responsabilização ao Prefeito.
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(x) Igualmente, pelas documentações constantes nos autos, não é possível identificar qualquer conduta praticada por Neucimar Ferreira Fraga no que se refere ao item
3.6, alínea “b” da ITC 5695/2015, devendo a responsabilidade incidir somente no Secretário Municipal de Educação, Heliosandro Mattos.
(xi) Por sua vez, colhe-se das documentações relativas ao
item 3.12 da ITC 5695/2015 que, apesar da assinatura de
Neucimar Ferreira Fraga no Contrato n. 066/2009, não é
possível vislumbrar qualquer conduta omissiva por parte deste gestor pela não realização da licitação em momento oportuno, recaindo a responsabilidade somente
ao Secretário Municipal de Saúde, Pablo Márcio Ribeiro Freitas.
Assim sendo, Neucimar Ferreira Fraga deve ser punido somente em razão das irregularidades dispostas nos
itens 3.3; 3.4; 3.6, alínea “a”; 3.7; 3.8; 3.9, 3.10; 3.16;
3.17; 3.18; e 3.20 da ITC 5695/2015.
5. Ainda, registra-se que a responsabilidade dos demais
agentes está devidamente demonstrada nos autos, havendo nexo causal entre as irregularidades mantidas e
as condutas dos agentes públicos, conforme claramente
evidenciado pela unidade técnica na ITC 5695/2015, excetuado aquela apontada ao Sr. Wagner José Elias Carmo
quanto ao item 3.16.
Colhe-se do item 3.16 da ITC 5695/2015 que teria Wagner José Elias Carmo, Subprocurador Geral do Município,
emitido parecer jurídico favorável à contratação direta
sem a presença dos requisitos para caracterizar inexigibilidade da licitação.
Todavia, observa-se que no parecer jurídico elaborado
por Wagner José Elias Carmo constou a necessidade de
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demonstração da exclusividade da empresa Premiun na
contratação das bandas, finalizando que somente após
o enquadramento do caso concreto aos ditames legais e
doutrinários expendidos, seria possível a contratação na
forma de inexigibilidade.
Ademais, verifica-se, ainda, que prestadas as informações sugeridas pela área jurídica, não retornou os autos
ao Subprocurador Geral para reanálise.
Desta forma, inexiste qualquer irregularidade na conduta praticada pelo agente.
6. Por derradeiro, insta reforçar que foi declarada a revelia de Wagner José Elias do Carmo e da sociedade empresária ECOVERDE Urbanização e Serviços Ltda, bem
como de Marcos Antônio Soares Bertulani, sobre os
quais recai, portanto, a confissão dos fatos que lhes foram imputados.
(...)
Insta esclarecer que as multas a serem aplicadas nos presentes autos fundamentam-se nos dispositivos da antiga
Lei Complementar nº 32/1993, vigente à época em que
ocorreram os fatos, por tratar-se de pretensão punitiva.
Ratifico parcialmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir as razões de mérito exaradas na
Instrução Técnica Conclusiva ITC 5695/2015 (fls. 10689
a 10866) e acima transcritas, e no Parecer de fls. 10929
a 10944, da lavra do Procurador Luciano Vieira, acima
transcritas.
Observa-se que discordo da Instrução Técnica Conclusiva em relação à responsabilização do senhor Neucimar
Ferreira Fraga, Prefeito Municipal, corroborando com o
Parecer Ministerial (itens 3.5, 3.1, 3.12 e 3.13 da Instru-

ção Técnica Conclusiva). Discordo ainda quanto aos valores a serem ressarcidos no item 3.13 da Instrução Técnica Conclusiva, em relação aos quais também corroboro
com o Ministério Público de Contas.
Quanto ao posicionamento do Ministério Público, discordo apenas em relação às multas a serem aplicadas
por entender que fundamentam-se nos dispositivos da
antiga Lei Complementar nº 32/1993, vigente à época
em que ocorreram os fatos, por tratar-se de pretensão
punitiva.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando parcialmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas,
exarado na Instrução Técnica Conclusiva ITC 5695/2015
(fls. 10689 a 10866), e no Parecer de fls. 10.929 a 10.944,
da lavra do Procurador Luciano Vieira, acima transcritos,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de deliberação que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator:
1. Manter as seguintes irregularidades:
1.1 – Contratação de terceiros para a realização de serviços permanentes e essenciais atribuíveis a servidores
públicos, inobservando o princípio constitucional do
concurso público (item 3.3 da ITC)
Base legal: Infringência: artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
Responsáveis:
a) PROCESSO Nº 26.229/2009 – Contratação de consultoria para elaboração de PPA, LDO e LOA.
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Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal

tiva contraprestação (item 3.5 da ITC)

Francisco de Assis Portela Milfont – Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Base legal: Infringência: artigos 62 e 63, § 2º, III da Lei
nº 4.320/64

b) PROCESSO Nº 9.467/2009 – Contratação de consultoria Contábil

Responsáveis:

Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Douglas Bianchi – Secretário Municipal de Finanças
c) PROCESSO Nº 5.545/2009 – Contratação de serviços
de consultoria e assessoria jurídica, contábil e administrativa para atender as comissões de licitação
Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Evilásio De Ângelo – Secretário Municipal de Administração
d) PROCESSO Nº 40.928/2009 - Contratação de serviços
de consultoria e assessoria jurídica, contábil e administrativa para atender as comissões de licitação
Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Evilásio De Ângelo – Secretário Municipal de Administração
1.2 – Direcionamento da licitação (item 3.4 da ITC)
Base legal: Infringência: artigo 22, inciso III, § 3º da Lei
8.666/93 c/c artigo 10, inciso VIII da Lei 8.429/92, bem
como o princípio da moralidade.
Responsáveis:
Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Evilásio de Ângelo – Secretário Municipal de Administração

PROCESSO Nº 26.229/2009 – Contratação de consultoria
para elaboração de PPA, LDO e LOA.
Francisco de Assis Portela Milfont – Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Office Consultoria Contábil S/S Ltda. – Empresa contratada
Ressarcimento: R$ 18.000,00, equivalentes a 9.340,94
VRTE.
1.4 – Pagamento de despesas não consideradas com
manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos vinculados à educação (item 3.6 da ITC)
Base legal: Infringências ao artigo 212, da Constituição
da República Federativa do Brasil, ao artigo 178 da Constituição do Estado do Espírito Santo, ao artigo 70 da Lei
Federal nº 9.394/1996, e ao artigo 11 c/c caput do artigo
17 da Resolução TCE-ES nº 195, 20/04/2004.
Responsáveis:
Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Heliosandro Mattos – Ex-secretário Municipal de Educação
1.5 – Inobservância ao princípio da eficiência (item 3.7
da ITC)

Luiz Arnaldo Custódio Bomfim – Presidente da CPL

Base legal: Infringência ao artigo 37, caput, da Constituição Federal

Luciene Maria Luciano Neves – Membro da CPL

Responsáveis:

1.3 – Pagamento de serviços sem comprovação da efe-

Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
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Heliosandro Mattos – Ex-secretário Municipal de Educação
1.6 – Ausência de orçamento detalhado em planilhas
de quantitativos e preços unitários (item 3.8 da ITC)
Base legal: Infringências ao artigo 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil (princípio da legalidade),
ao artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da legalidade), ao inciso II do § 2º do artigo 7º
da Lei Federal nº 8.666/19938, e ao inciso II do § 2º do
artigo 40 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Responsáveis:
Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Marcelo Vidigal Rocha – Pregoeiro Oficial
Evilásio de Ângelo – Secretário Municipal de Administração
1.7 – Ausência de exame prévio e aprovação da minuta do edital de licitação pela assessoria jurídica (item
3.9 da ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil (princípio da legalidade) , e ao parágrafo único do artigo 38 da Lei Federal nº
8.666/1993.
Responsáveis:
Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Marcelo Vidigal Rocha – Pregoeiro Oficial
1.8 – Formalismo excessivo e desclassificação irregular
de empresa vencedora do (item 3.10 da ITC)
Base Legal: Infringência ao § 2º do artigo 45 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da razoabilidade), e ao inciso IV do artigo 43 da Lei Federal nº
8.666/1993.
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Responsáveis:

1.11 – Liquidação irregular da despesa, decorrente da

Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal

ausência de documentação comprobatória das ativida-

Marcelo Vidigal Rocha – Pregoeiro Oficial

des desenvolvidas (item 3.13 da ITC)

Evilásio de Ângelo – Secretário Municipal de Administração

Base Legal: Infringência ao inciso III do § 2º do artigo 63

1.9 – Ausência de revisão do valor dos produtos contratados decorrentes da redução da alíquota do valor
do imposto sobre produtos industrializados (IPI). (item
3.11 da ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil (princípio da legalidade),
ao artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da economicidade), e ao § 5º do artigo 65 da
Lei Federal nº 8.666/1993.
Responsáveis:
Maria do Carmo Camenote Mendes – Ex-secretária Municipal de Educação
Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda. – Empresa contratada
Ressarcimento: R$
153.116,20 VRTE.

295.054,92,

equivalentes

a

1.10 – Dispensa indevida de licitação decorrente de desídia administrativa. (item 3.12 da ITC)
Base legal: Infringência ao inciso XXI do artigo 37 da
Constituição da República Federativa do Brasil, ao inciso XXI do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo, ao inciso VIII do artigo 10 da Lei Federal nº
8.429/1992, e ao artigo 2º da Lei Federal nº 8.666/1993.
Responsáveis:
Pablo Márcio Ribeiro Freitas - Ex-secretário Municipal
de Saúde
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da Lei Federal nº 4.320/1964
Responsáveis/Ressarcimento:
Responsáveis
Luiz Roberto Meneghel
Devair Ferreira da Silva

Valor a ser ressarcido
R$ 160.556,92 (83.319,62 VRTE)
R$ 339.169,69 (130.414,66 VRTE +
43.768,37 VRTE)
Marcelo Agostini Barroso
R$ 40.139,23 (20.829,90 VRTE)
Marcos Antônio Soares Bertulani
R$ 43.927,88 (22.795,99 VRTE)
Eduardo Pereira Soares
R$ 80.278,46 (41.659,81 VRTE)
Wallace de Medeiros Cazelli
R$ 42.050,62 (21.821,80 VRTE)
Pablo Márcio Ribeiro Freitas
R$ 295.236,93 (153.210,65 VRTE)
Joanna Barros De Jaegher
R$ 87.860,64 (43.768,37 VRTE)
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda. R$ 505.426,65 (216.692,27 VRTE +
43.768,37 VRTE)
Responsáveis solidários
Valor a ser ressarcido (solidariamente)
Wallace de Medeiros Cazelli
R$ 42.050,62 (21.821,80 VRTE)
Luiz Roberto Meneghel
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.
Eduardo Pereira Soares
R$ 80.278,46 (41.659,81 VRTE)
Luiz Roberto Meneghel
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.
Marcelo Agostini Barroso
R$ 40.139,23 (20.829,90 VRTE)
Devair Ferreira da Silva
Pablo Márcio Ribeiro Freitas
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.
Luiz Roberto Meneghel
R$ 38.227,84 (19.838 VRTE)
Devair Ferreira da Silva
Pablo Márcio Ribeiro Freitas
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.
Devair Ferreira da Silva
R$ 172.941,98 (89.746,74 VRTE)
Pablo Márcio Ribeiro Freitas
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.
Pablo Márcio Ribeiro Freitas
R$ 43.927,88 (22.795,99 VRTE)
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.
Marcos Antônio Soares Bertulani
R$ 43.927,88 (22.795,99 VRTE)
Devair Ferreira da Silva
Joanna Barros De Jaegher
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.
Devair Ferreira da Silva
R$ 43.932,76 (21.885,40 VRTE)
Joanna Barros De Jaegher
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.

1.12 – Contratação direta por inexigibilidade de licitação em situação não amparada em lei. (item 3.16 da
ITC)
Base Legal: Infringência ao artigo 2º e artigo 25, III, ambos da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Antonio Ramos Barbosa - Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Wagner José Elias Carmo - Subprocurador Geral do Município de Vila Velha
1.13 – Superfaturamento dos shows de artistas (item
3.17 da ITC)
Base legal: Infringência ao princípio da indisponibilidade
do interesse público
Responsáveis:
Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Antônio Ramos Barbosa – Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Premium Comunicação e Marketing S/A – Empresa contratada
Ressarcimento: R$ 62.545,58, equivalentes a 32.457,48
VRTE
1.14 – Inexigibilidade indevida de licitação para contratação de serviços de arbitragem. (item 3.18 da ITC)
Base Legal: Infringência ao inciso XXI do artigo 37 da
Constituição da República Federativa do Brasil, ao inciso XXI do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo, ao inciso VIII do artigo 10 da Lei Federal nº
8.429/1992, e ao artigo 2º da Lei Federal nº 8.666/1993.
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Responsáveis:
Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Heliosandro Mattos - Ex-secretário Municipal de Educação
1.15 – Realização de despesa sem finalidade (item 3.20
da ITC)
Base Legal: Infringência: artigo 37, caput e § 1º, da Constituição Federal
Responsáveis:
Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Heliosandro Mattos – Ex-secretário de Municipal de
Educação
Ressarcimento: R$
255.282,80 VRTE

491.929,95,

equivalentes

a

2. Converter o processo em Tomada de Contas Especial,
na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar
621/2012 e artigo 201 da Resolução 261/2013:
2.1. acolher a preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pelo responsável Fábio Gomes de Aguiar, para excluir sua responsabilidade e extinguir o processo, sem
resolução do mérito, em relação a sua pessoa, na forma
do subitem 2.1 da ITC, com fulcro no artigo 166 da Res.
261/2013 – RITCEES;
2.2. rejeitar a preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pela empresa Assessora – Assessoria e Consultoria Ltda., na forma do subitem 2.2 da ITC;
2.3 rejeitar a preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pela empresa União de Ensino do Estado do Espírito Santo Ltda., na forma do subitem 2.3 da ITC;
2.4 rejeitar a preliminar suscitada pelo responsável Devair Ferreira da Silva, na forma do item 2.4 da ITC;
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2.5 acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES as contas do senhor Gustavo Silva Dias – Assessor
Especial de Comunicação, na forma do artigo 59, I, da Lei
Complementar Estadual 32/93;
2.6 acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES as contas do senhor Manoel Lopes Cançado Júnior – Secretário de Governo e Articulação Institucional,
na forma do artigo 59, I, da Lei Complementar Estadual
32/93;
2.7 acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES as contas do senhor Wellington Borghi – Procurador-Geral Municipal, na forma do artigo 59, I, da Lei
Complementar Estadual 32/93;
2.8 julgar regulares as contas do senhor Wagner José
Elias Carmo – Subprocurador Geral do Município de Vila
Velha, com amparo no artigo 84, inciso I da Lei Complementar Estadual 621/2012.;
2.9 acolher as razões de defesa da empresa Assessora
– Assessoria e Consultoria Ltda. e julgar REGULARES as
contas, para o fim de afastar sua responsabilidade e extinguir o processo com resolução de mérito em relação
à mesma, na forma dos artigos 84, I e 142, §3º, da Lei
Complementar Estadual 621/2013;
2.10 acolher as razões de defesa da empresa União de
Ensino do Espírito Santo Ltda. e julgar REGULARES as
contas, para o fim de afastar sua responsabilidade e extinguir o processo com resolução de mérito em relação
à mesma, na forma dos artigos 84, I e 142, §3º, da Lei
Complementar Estadual 621/2012;
2.11 acolher parcialmente as razões de defesa/justificativas e JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Neucimar Ferreira Fraga, Prefeito Municipal de Vila Velha,

com amparo no artigo 84 inciso III, alíneas d e e da Lei
Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista o cometimento das graves infrações às normas legais, presentificadas nos subitens 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
1.12, 1.13, 1.14, e 1.15, correspondentes aos itens 3.3,
3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.20 da ITC,
condenando-o, à MULTA INDIVIDUAL prevista no artigo
96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, no valor de 5500
(cinco mil e quinhentos) VRTE, bem como ao RESSARCIMENTO, respectivamente, de 32.457,48 VRTE, solidariamente com Antônio Ramos Barbosa e Premium Comunicação e Marketing S/A, pela prática do ato ilícito
que causou dano ao erário descrito no subitem 1.13, correspondente ao item 3.17 da ITC e de 255.282,80 VRTE,
solidariamente com o senhor Heliosandro Mattos, pela
prática do ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem 1.15, correspondente ao item 3.20 da ITC;
2.12 rejeitar as razões de justificativas e JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Francisco de Assis Portela Milfont – Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, com amparo no artigo no artigo 84,
inciso III, alíneas d e e, da Lei Complementar Estadual
621/2012, tendo em vista o cometimento das graves infrações às normas legais, presentificadas nos subitens
1.1, alínea a), e 1.3, correspondentes aos itens 3.3 e 3.5
da ITC, condenando-o, à MULTA individual prevista no
artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, no valor de
500 (quinhentos) VRTE, bem como ao RESSARCIMENTO
de 9.340,94 VRTE, solidariamente com a empresa Office
Consultoria Contábil S/S Ltda., pela prática do ato ilícito
que causou dano ao erário descrito no subitem 1.3, correspondente ao item 3.5 da ITC;
2.13 rejeitar as razões de justificativas e JULGAR IRRESegunda-feira, 14 de maio de 2018
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GULARES as contas do senhor Douglas Bianchi, Secretário Municipal de Finanças, com amparo no artigo 59, inciso III, alínea a), da Lei Complementar Estadual 32/93,
tendo em vista o cometimento da grave infração às normas legais, presentificada no subitem 1.1, alínea b), correspondente ao item 3.3 da ITC, condenando-o à MULTA individual prevista no artigo 96, inciso II, da LCE/ES
32/1993, no valor de 500 (quinhentos) VRTE;
2.14 acolher parcialmente as razões de justificativas e
JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Evilásio de
Ângelo – Secretário Municipal de Administração, com
amparo no artigo 84, inciso III, alínea d, da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista o cometimento das graves infrações às normas legais, presentificadas nos subitens 1.1, alíneas c) e d), 1.2, 1.6, 1.8, correspondentes aos itens 3.3, 3.4, 3.8 e 3.10 da ITC, condenando-o à MULTA individual prevista no artigo 96, inciso II, da LCE/ES 32/1993, no valor de 1500 (mil e quinhentos) VRTE;

mas legais, presentificada no subitem 1.2 correspondente ao item 3.4 da ITC, condenando-a à MULTA individual
prevista no artigo 96, inciso II, da LCE/ES 32/1993, no valor de 500 (quinhentos) VRTE.
2.17 acolher parcialmente as razões de justificativas e
JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Heliosandro
Mattos, Ex-secretário Municipal de Educação, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas d e e, da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista o cometimento das graves infrações às normas legais, presentificadas nos subitens 1.4, 1.5, 1.14 e 1.15, correspondentes aos itens 3.6, 3.7, 3.18 e 3.20 da ITC, condenando-o à
MULTA individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da
LCE/ES 32/1993, no valor de 2000 (dois mil) VRTE, bem
como ao de 255.282,80 VRTE, solidariamente com o senhor Neucimar Ferreira Fraga, pela prática do ato ilícito
que causou dano ao erário descrito no subitem 1.15, correspondente ao item 3.20 da ITC;

2.15 rejeitar as razões de justificativas e JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Luiz Arnaldo Custódio Bomfim, Presidente da CPL, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea d, da Lei Complementar Estadual
621/2012, tendo em vista o cometimento da grave infração às normas legais, presentificada no subitem 1.2, correspondente ao item 3.4 da ITC, condenando-o à MULTA individual prevista no artigo 96, inciso II, da LCE/ES
32/1993, no valor de 500 (quinhentos) VRTE;

2.18 rejeitar as razões de justificativas e julgar IRREGULARES AS CONTAS do senhor Marcelo Vidigal Rocha,
Pregoeiro Oficial, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea d, da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo
em vista o cometimento das graves infrações às normas
legais, presentificadas nos subitens 1.6, 1.7 e 1.8, correspondente aos itens 3.8, 3.9 e 3.10 da ITC, condenando-o à MULTA individual prevista no artigo 96, inciso II, da
LCE/ES 32/1993 no valor de 1500 (mil e quinhentos VRTE);

2.16 rejeitar as razões de justificativas e julgar IRREGULARES AS CONTAS da senhora Luciene Maria Luciano
Neves – Membro da CPL, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea d, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
tendo em vista o cometimento da grave infração às nor-

2.19 rejeitar as razões de defesa e JULGAR IRREGULARES
as contas da senhora Maria do Carmo Camenote Mendes, Ex-secretária Municipal de Educação, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas ‘d’ e ‘e’ da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista o cometimento da
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grave infração às normas legais, presentificada no subitem 1.9, correspondente ao item 3.11 da ITC, condenando-a à MULTA individual prevista no artigo 96, incisos II
e III, da LCE/ES 32/1993, no valor correspondente a 500
(quinhentos) VRTE, bem como ao RESSARCIMENTO de
153.116,20 VRTE, solidariamente com a empresa Desk
Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda., pela prática
do ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem 1.9, correspondente ao item 3.11 da ITC;
2.20 rejeitar as razões de defesa/justificativas e JULGAR
IRREGULARES as contas do senhor Pablo Márcio Ribeiro Freitas – Ex-secretário Municipal de Saúde, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas ‘d’ e ‘e’, da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista o cometimento das graves infrações às normas legais, presentificadas nos subitens 1.10, 1.11, a), b) e c), correspondentes aos itens 3.12 e 3.13 da ITC, condenando-o à MULTA
individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/
ES 32/1993, no valor correspondente a 1000 (mil) VRTE, bem como ao RESSARCIMENTO de 153.210,65 VRTE,
solidariamente com Luiz Roberto Meneghel, Devair Ferreira da Silva, Marcelo Agostini Barroso, Eduardo Pereira
Soares, Wallace de Medeiros Cazelli, Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda., pela prática do ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem 1.11, alíneas a),
b) e c), correspondente ao item 3.13 da ITC;
2.21 rejeitar as razões de defesa e JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Luiz Roberto Meneghel, Gerente de Controle de Vetores, com amparo no artigo 84,
inciso III, alíneas d e e, da Lei Complementar Estadual
621/2013, tendo em vista o cometimento da grave infração às normas legais, presentificada no subitem 1.11, alínea a), correspondente ao item 3.13 da ITC, condenanSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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do-o à MULTA individual prevista no artigo 96, incisos II
e III, da LCE/ES 32/1993, no valor correspondente a 500
VRTE, bem como ao RESSARCIMENTO de 83.319,62 VRTE, solidariamente com Devair Ferreira da Silva, Eduardo
Pereira Soares, Wallace de Medeiros Cazelli, Pablo Márcio Ribeiro Freitas, Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda., pela prática do ato ilícito que causou dano ao erário
descrito no subitem 1.11, alínea a), correspondente ao
item 3.13 da ITC;
2.22 rejeitar as razões de defesa e JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Devair Ferreira da Silva, Coordenador de Serviços Públicos, com amparo no artigo 84,
inciso III, alíneas d e e, da Lei Complementar Estadual
621/2012, tendo em vista o cometimento da grave infração às normas legais, presentificada no subitem 4.1.11,
alíneas a), b), c) e d), correspondente ao item 3.13 da
ITC, condenando-o à MULTA individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, no valor correspondente a 500 (quinhentos) VRTE, bem como ao RESSARCIMENTO de 339.169,69 VRTE, solidariamente com
Luiz Roberto Meneghel, Marcelo Agostini Barroso, Pablo
Márcio Ribeiro Freitas, Ecoverde Urbanização e Serviços
Ltda., Marcos Antônio Soares Bertolani e Joanna D’Arc
Victória Barros de Jaegher , pela prática do ato ilícito que
causou dano ao erário descrito no subitem 1.11, alíneas
a), b), c) e d), correspondente ao item 3.13 da ITC;
2.23 rejeitar as razões de defesa e JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Marcelo Agostini Barroso,
Coordenador de Serviços Públicos, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas d e e, da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista o cometimento da grave infração às normas legais, presentificada no subitem
1.11, alínea a), correspondente ao item 3.13 da ITC, conDiário Oficial de Contas

denando-o à MULTA individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, no valor correspondente
a 500 (quinhentos) VRTE, bem como ao RESSARCIMENTO de 20.829,90 VRTE, solidariamente com Devair Ferreira da Silva, Pablo Márcio Ribeiro Freitas e Ecoverde
Urbanização e Serviços Ltda., pela prática do ato ilícito
que causou dano ao erário descrito no subitem 1.11, alínea a), correspondente ao item 3.13 da ITC;
2.24 rejeitar as razões de defesa e JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Eduardo Pereira Soares, Ex-secretário Municipal de Saúde, com amparo no artigo 84,
inciso III, alíneas ‘d’ e ‘e’, da Lei Complementar Estadual
621/2012, tendo em vista o cometimento da grave infração às normas legais, presentificada no subitem 1.11, alínea a), correspondente ao item 3.13 da ITC, condenando-o à MULTA individual prevista no artigo 96, incisos II
e III, da LCE/ES 32/1993, no valor correspondente a 500
(quinhentos) VRTE, bem como ao RESSARCIMENTO de
41.659,81 VRTE, solidariamente com Neucimar Ferreira
Fraga, Luiz Roberto Meneghel, Devair Ferreira da Silva,
Marcelo Agostini Barroso, Wallace de Medeiros Cazelli,
Pablo Márcio Ribeiro Freitas e Ecoverde Urbanização e
Serviços Ltda., pela prática do ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem 1.11, alínea a), correspondente ao item 3.13 da ITC;
2.25 rejeitar as razões de defesa e JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Wallace de Medeiros Cazelli
– Ex-secretário Executivo Municipal de Saúde, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas d e e, da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista o cometimento da grave infração às normas legais, presentificada
no subitem 1.11, alínea a), correspondente ao item 3.13
da ITC, condenando-o à MULTA individual prevista no ar-

tigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, no valor correspondente a 500 VRTE, bem como ao RESSARCIMENTO de 21.821,80 VRTE, solidariamente com Luiz Roberto Meneghel, e Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.,
pela prática do ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem 1.11, alínea a), correspondente ao item
3.13 da ITC;
2.26 rejeitar as razões de defesa e JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Marcos Antônio Soares Bertolani – Coordenador de Atendimento em Saúde, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas d e e, da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista o cometimento da grave infração às normas legais, presentificada no subitem 1.11, alínea d), correspondente ao item
3.13 da ITC, condenando-o à MULTA individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, no valor correspondente a 500 (quinhentos) VRTE, bem como
ao RESSARCIMENTO de 22.795,99 VRTE, solidariamente
com Devair Ferreira da Silva, Joanna D’Arc Victória Barros de Jaegher e Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.,
pela prática do ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem 1.11, alínea d), correspondente ao item
3.13 da ITC;
2.27 rejeitar as razões de defesa e JULGAR IRREGULARES as contas da senhora Joanna D’Arc Victória Barros
de Jaegher – Secretária Municipal de Saúde, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas d e e, da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista o cometimento da grave infração às normas legais, presentificada
no subitem 1.11, alínea d), correspondente ao item 3.13
da ITC, condenando-a à MULTA individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, correspondente ao valor de 500 (quinhentos) VRTE, bem como ao RESSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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SARCIMENTO de 43.768,37 VRTE, solidariamente com
Devair Ferreira da Silva, Marcos Antônio Soares Bertolani e Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda., pela prática
do ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem 1.11, alínea d), correspondente ao item 3.13 da ITC;
2.28 rejeitar as razões de defesa/justificativas e JULGAR
IRREGULARES as contas do senhor Antônio Ramos Barbosa – Secretário Municipal de Cultura e Turismo, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas d e e, da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista o cometimento das graves infrações às normas legais, presentificadas nos subitens 1.12 e 1.13, correspondentes aos
itens 3.16 e 3.17 da ITC, condenando-o à MULTA individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES
32/1993, no valor correspondente a 1000 VRTE, bem como ao RESSARCIMENTO de 32.457,48 VRTE, solidariamente com o Sr. Neucimar Ferreira Fraga e com a empresa Premium Comunicação e Marketing S/A, pela prática
do ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem 1.13, correspondente ao item 3.17 da ITC;
2.29 rejeitar as razões de defesa, JULGAR IRREGULARES
as contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas d
e e, da Lei Complementar Estadual 621/2012, e condenar a empresa Office Consultoria Contábil S/S Ltda. à
MULTA individual prevista no artigo 96, incisos II e III,
da LCE/ES 32/1993, no valor correspondente a 500 (quinhentos) VRTE, tendo em vista o cometimento da grave
infração às normas legais, presentificada no subitem 1.3,
correspondente ao item 3.5 da ITC, bem como ao RESSARCIMENTO de 9.340,94 VRTE, solidariamente com o
senhor Francisco de Assis Portela Milfont, pela prática do
ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem
1.3, correspondente ao item 3.5 da ITC;
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2.30 rejeitar as razões de defesa, JULGAR IRREGULARES
as contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas d
e e, da Lei Complementar Estadual 621/2012, e condenar a empresa Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda. à MULTA individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, no valor correspondente
a 500 (quinhentos) VRTE, tendo em vista o cometimento da grave infração às normas legais, presentificada no
subitem 1.9, correspondente ao item 3.11 da ITC, bem
como ao RESSARCIMENTO de 153.116,20 VRTE, solidariamente com Maria do Carmo Camenote Mendes, pela
prática do ato ilícito que causou dano ao erário descrito
no subitem 3.11 da ITC;
2.31 rejeitar as razões de defesa, JULGAR IRREGULARES
as contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas d
e e, da Lei Complementar Estadual 621/2012, e condenar a empresa Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.,
revel, à MULTA individual prevista no artigo 96, incisos II
e III, da LCE/ES 32/1993, no valor correspondente a 500
(quinhentos) VRTE, tendo em vista o cometimento da
grave infração às normas legais, presentificada no subitem 1.11, a), b), c) e d), correspondente ao item 3.13 da
ITC, bem como ao RESSARCIMENTO de 216.692,27 VRTE (2009) e 43.768,37 VRTE (2010), solidariamente com
Luiz Roberto Meneghel, Devair Ferreira da Silva, Marcelo Agostini Barroso, Eduardo Pereira Soares, Wallace de
Medeiros Cazelli, Pablo Márcio Ribeiro Freitas, Marcos
Antônio Soares Bertolani e Joanna D’Arc Victória Barros
de Jaegher , pela prática do ato ilícito que causou dano
ao erário descrito no subitem 1.11, alíneas a), b), c) e d),
correspondente ao item 3.13 da ITC;
2.32 rejeitar as razões de defesa, JULGAR IRREGULARES as contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alí-

neas ‘d’ e ‘e’, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
e condenar a empresa Premium Comunicação e Marketing S/A à MULTA individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, no valor correspondente
a 500 (quinhentos) VRTE, tendo em vista o cometimento da grave infração às normas legais, presentificada no
subitem 1.13, correspondente ao item 3.17 da ITC, bem
como ao RESSARCIMENTO de 32.457,48 VRTE, solidariamente com Neucimar Ferreira Fraga e Antônio Ramos
Barbosa, pela prática do ato ilícito que causou dano ao
erário descrito no subitem 1.13, correspondente ao item
3.17 da ITC;
3. determinar que a atual Administração Municipal de
Vila Velha, nos futuros certames em que objetive a locação direta de imóvel, com fulcro no artigo 24, inciso X,
da Lei 8.666/93, faça licitação para a aquisição do mobiliário destinado a guarnecê-lo, bem como para a realização de adaptações ou reformas que o alterem substancialmente;
4. determinar que a atual Administração Municipal de
Vila Velha, antes de qualquer contratação, faça ampla
pesquisa de mercado, comprovada nos autos do processo administrativo, embasada, prioritariamente, em consultas aos portais de compras governamentais e às contratações similares de outros entes públicos, e complementada com orçamentos de pelo menos três empresas
do ramo, a fim de elaborar com mais subsídios o orçamento estimativo do objeto pretendido;
5. determinar que se proceda à recomposição do FUNDEB em R$ 108.509,00, referente aos valores aplicados
em desacordo com a legislação, conforme apurado no
item 3.6 da ITC 5695/2015;
6. encaminhar cópias dos autos do processo ao MinisSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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tério Público Estadual, a fim de que avalie a possibilidade de ajuizamento de ação de improbidade administrativa contra os responsáveis pelas irregularidades descritas
nos subitens 3.4, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.19 da ITC;
7. dar CIÊNCIA aos interessados do teor da decisão final.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Vila Velha, referente ao exercício de
2009, sob a responsabilidade dos Senhores: Antônio Ramos Barbosa - Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Devair Ferreira da Silva - Coordenador de Serviços
Públicos, Douglas Bianchi - Secretário Municipal de Finanças, Eduardo Pereira Soares - Secretário Municipal
de Saúde, Evilásio de Ângelo - Secretário Municipal de
Administração, Fábio Gomes de Aguiar - Coordenador
de Suprimentos e Patrimônio, Francisco de Assis Portela Milfont - Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, Gustavo Silva Dias - Assessor Especial de Comunicação, Heliosandro Mattos - Secretário
Municipal de Educação, Joanna D’Arc Victória Barros de
Jaegher - Secretária Municipal de Saúde, Luciene Maria
Luciano Neves - Membro da CPL, Luiz Arnaldo Custódio
Bomfim - Presidente da CPL, Luiz Roberto Meneghel Gerente de Controle de Vetores, Manoel Lopes Cançado Júnior - Secretário de Governo e Articulação Institucional, Marcelo Agostini Barroso - Coordenador de Serviço em Saúde, Marcelo Vidigal Rocha - Pregoeiro da Comissão de Licitação, Marcos Antônio Soares Bertolani Coordenador de Atendimento em Saúde, Maria do CarDiário Oficial de Contas

mo Camenote Mendes - Secretário Municipal de Educação, Pablo Márcio Ribeiro Freitas - Secretário Municipal
de Saúde, Wagner José Elias Carmo - Subprocurador Geral, Wallace de Medeiros Cazelli - Secretário Executivo
Municipal de Saúde, Wellington Borghi - Procurador Geral do Município, Assessora – Assessoria e Consultoria
Ltda, Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda,
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda, Office Consultoria Contábil S/S Ltda, Premium Comunicação e Marketing S/A e União de Ensino do Espírito Santo Ltda.
Os responsáveis foram regularmente citados através das
Decisões Monocráticas 137/2012 e 127/2013, Termos de
Citação 1363 1391/2012 e citação por edital, nos termos
da Instrução Técnica Inicial – ITI 604/2012, sendo declarados REVÉIS, por não atenderem aos termos de citação,
através da Decisão TC 2043/2013, os senhores: Francisco de Assis Portela Milfont, Marcelo Agostini Barroso,
Wagner José Elias do Carmo, e a empresa ECOVERDE
Urbanização e Serviços Ltda.
O Sr. Francisco de Assis Portela Milfont requereu a nulidade da sua citação, tendo o Relator deferido o seu pleito, considerando-o citado em 3/6/2013, o qual apresentou, tempestivamente, suas razões de defesa, conforme
documentação de fls. 10516-10530.
O Relator, mediante a Decisão Monocrática de fls. 1056110562, em homenagem aos princípios constitucionais da
ampla defesa, do contraditório e da busca da verdade
material, determinou a juntada do requerimento e da
peça de justificativa apresentadas pelo Sr. Marcelo Agostini Barroso, conforme fls. 10569-10578.
A empresa União de Ensino do Estado do Espírito Santo
Ltda, requereu sua exclusão do presente processo, por
perda de objeto, haja vista que o seu imóvel continua

alugado para a Prefeitura, que paga regularmente os aluguéis, bem como a agilidade na decisão do feito, conforme fls. 10652 e 10656.
Os demais responsáveis apresentaram, tempestivamente, suas razões de defesa, tendo a área técnica, através do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, emitido a Instrução Técnica Conclusiva – ITC
5695/2015.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luciano Vieira, nos termos do Parecer de
fl. 10882, pugnou pela notificação do Sr. Marco Antônio Soares Bertulani para ratificar os termos da sua defesa, ou apresentar instrumento procuratório, no que foi
atendido pelo Relator, conforme Decisão Monocrática
1482/2016.
Em razão da impossibilidade de notificação do Sr. Marco
Antônio Soares Bertulani, o Relator determinou a citação
por edital, conforme Decisão Monocrática 1730/2016,
contudo, como não se manifestou, foi declarada sua REVELIA através da Decisão Monocrática 594/2017, tendo
o Parquet de Contas se manifestado novamente, conforme Parecer de fls. 10929-10944, lavrado pelo Procurador, Dr. Luciano Vieira.
Na Sessão Plenária de 19/12/2017 foi realizada sustentação oral pelo Dr. Pablyto Robert Baioco Ribeiro, representando a empresa Premium Comunicação e Marketing S/A, conforme Notas Taquigráficas acostadas aos
autos.
O Eminente Relator dos autos, Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo proferiu o Voto nº 00081/20188 em que, acompanhando parcialmente o entendimento técnico e Ministerial, votou pela mantença dos indiSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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cativos de irregularidades 1.1 a 1.15, pela conversão do
feito em Tomada de Contas Especial, pela irregularidade
das contas dos responsáveis, com imputação de ressarcimento e aplicação de multa.
Na sequência dos atos e fatos, após pedido de vistas, vieram os autos a este Magistrado de Contas para melhor
se inteirar dos termos do voto proferido pelo Eminente
Relator dos autos, a fim de formar convicção, com vistas
à deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do artigo 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Cuidam os presentes autos de Auditoria Ordinária, como já afirmado, realizada na Prefeitura Municipal de Vila Velha, referente ao exercício de 2009, fazendo-se necessário a análise dos atos e fatos em face da documentação que lhe deu suporte, tendo em vista o voto de vista apresentado.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

conforme Instrução Técnica Conclusiva – ITC 5695/2015,
verbis:

de consultoria e assessoria jurídica, contábil e administrativa para atender as comissões de licitação

[...]

Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal

4- CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Evilásio De Ângelo – Secretário Municipal de Administração

4.1. Com relação ao presente Processo TC 6871/2010,
que trata do Relatório de Auditoria Ordinária RA-O
45/2012 e da ITI 604/2012, levando-se em conta as análises aqui procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pela manutenção das irregularidades descritas nos
subitens 3.3, 3.4, 3.5, alínea A, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10,
3.11, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.20, desta ITC, conforme segue:
4.1.1 – CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES E ESSENCIAIS ATRIBUÍVEIS A SERVIDORES PÚBLICOS, INOBSERVANDO O
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO (Referência: subitem 3.3 desta ITC e item 3 da ITI
604/2012)
Base legal: Infringência: artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Da análise dos autos, verifico que a área técnica, através do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, mediante a Instrução Técnica Conclusiva – ITC
5695/2015, sugeriu o afastamento dos indicativos de irregularidades 3.1, 3.2, 3.14, 3.15 e 3.19 da ITC, bem como a mantença dos itens 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9,
3.10, 3.11, 3.12, 3.13 (A, B, C, D), 3.16, 3.17, 3.18 e 3.20,
com os ressarcimentos respectivos, expedição de determinações e ciência aos interessados, sendo acompanhada parcialmente pelo douto representante do Parquet
de Contas.

Responsáveis:

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
Diário Oficial de Contas

d) PROCESSO Nº 40.928/2009 - Contratação de serviços
de consultoria e assessoria jurídica, contábil e administrativa para atender as comissões de licitação
Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Evilásio De Ângelo – Secretário Municipal de Administração
4.1.2 – DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO (Referência:
subitem 3.4 desta ITC e item 4 da ITI 604/2012)
Base legal: Infringência: artigo 22, inciso III, § 3º da Lei
8.666/93 c/c artigo 10, inciso VIII da Lei 8.429/92, bem
como o princípio da moralidade.
Responsáveis:
Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Evilásio de Ângelo – Secretário Municipal de Administração

a) PROCESSO Nº 26.229/2009 – Contratação de consultoria para elaboração de PPA, LDO e LOA.

Luiz Arnaldo Custódio Bomfim – Presidente da CPL

Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Francisco de Assis Portela Milfont – Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

4.1.3 – PAGAMENTO DE SERVIÇOS SEM COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRAPRESTAÇÃO (Referência: subitem 3.5 desta ITC e Item 5 da ITI 604/2012)

b) PROCESSO Nº 9.467/2009 – Contratação de consultoria Contábil

Base legal: Infringência: artigos 62 e 63, § 2º, III da Lei
nº 4.320/64

Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Douglas Bianchi – Secretário Municipal de Finanças

Responsáveis: PROCESSO Nº 26.229/2009 – Contratação
de consultoria para elaboração de PPA, LDO e LOA.

c) PROCESSO Nº 5.545/2009 – Contratação de serviços

Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal

Luciene Maria Luciano Neves – Membro da CPL

Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Francisco de Assis Portela Milfont – Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Office Consultoria Contábil S/S Ltda. – Empresa contratada
Ressarcimento: R$ 18.000,00, equivalentes a 9.340,94
VRTE.
4.1.4 – PAGAMENTO DE DESPESAS NÃO CONSIDERADAS
COMO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO (Referência: subitem 3.6 desta ITC e item 6 da ITI 604/2012)
Base legal: Infringências ao artigo 212, da Constituição
da República Federativa do Brasil, ao artigo 178 da Constituição do Estado do Espírito Santo, ao artigo 70 da Lei
Federal nº 9.394/1996, e ao artigo 11 c/c caput do artigo
17 da Resolução TCE-ES nº 195, 20/04/2004.
Responsáveis:
Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Heliosandro Mattos – Ex-secretário Municipal de Educação
4.1.5 – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA (Referência: subitem 3.7 desta ITC e item 7 da ITI
604/2012)
Base legal: Infringência ao artigo 37, caput, da Constituição Federal
Responsáveis:
Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Heliosandro Mattos – Ex-secretário Municipal de Educação
4.1.6 – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO DETALHADO EM
PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS (Referência: subitem 3.8 desta ITC e item 8 da ITI
Diário Oficial de Contas

604/2012)

Responsáveis:

Base legal: Infringências ao artigo 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil (princípio da legalidade),
ao artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da legalidade), ao inciso II do § 2º do artigo 7º
da Lei Federal nº 8.666/19938, e ao inciso II do § 2º do
artigo 40 da Lei Federal nº 8.666/1993.

Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal

Responsáveis:
Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Marcelo Vidigal Rocha – Pregoeiro Oficial
Evilásio de Ângelo – Secretário Municipal de Administração
4.1.7 – AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO E APROVAÇÃO DA
MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PELA ASSESSORIA JURÍDICA. (Referência: subitem 3.9 desta ITC e item 9 da ITI
604/2012)
Base legal: Infringência ao artigo 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil (princípio da legalidade) , e ao parágrafo único do artigo 38 da Lei Federal nº
8.666/1993.
Responsáveis:
Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Marcelo Vidigal Rocha – Pregoeiro Oficial
4.1.8 – FORMALISMO EXCESSIVO E DESCLASSIFICAÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME (Referência: subitem 3.1 desta ITC e item 10 da ITI
604/2012)
Base Legal: Infringência ao § 2º do artigo 45 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da razoabilidade), e ao inciso IV do artigo 43 da Lei Federal nº
8.666/1993.

Marcelo Vidigal Rocha – Pregoeiro Oficial
Evilásio de Ângelo – Secretário Municipal de Administração
4.1.9 – AUSÊNCIA DE REVISÃO DO VALOR DOS PRODUTOS CONTRATADOS, DECORRENTES DA REDUÇÃO DA
ALÍQUOTA DO VALOR DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI). (Referência: subitem 3.11 desta ITC e item 11 da ITI 604/2012)
Base legal: Infringência ao artigo 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil (princípio da legalidade),
ao artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da economicidade), e ao § 5º do artigo 65 da
Lei Federal nº 8.666/1993.
Responsáveis:
Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Maria do Carmo Camenote Mendes – Ex-secretária Municipal de Educação
Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda. – Empresa contratada
Ressarcimento: R$
153.116,20 VRTE.

295.054,92,

equivalentes

a

4.1.10 – DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO DECORRENTE DE DESÍDIA ADMINISTRATIVA. (Referência: subitem
3.12 desta ITC e item 12 da ITI 604/2012)
Base legal: Infringência ao inciso XXI do artigo 37 da
Constituição da República Federativa do Brasil, ao inciso XXI do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo, ao inciso VIII do artigo 10 da Lei Federal nº
8.429/1992, e ao artigo 2º da Lei Federal nº 8.666/1993.
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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8.429/1992, e ao artigo 2º da Lei Federal nº 8.666/1993.

Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal

LEI. (Referência: subitem 3.16 desta ITC e item 16 da ITI
604/2012)

Pablo Márcio Ribeiro Freitas - Ex-secretário Municipal
de Saúde

Base Legal: Infringência ao artigo 2º e artigo 25, III, ambos da Lei 8.666/93.

Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal

4.1.11 – LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (Referência:
subitem 3.13 desta ITC e item 13 da ITI 604/2012)

Responsáveis:
Antonio Ramos Barbosa - Secretário Municipal de Cultura e Turismo

4.1.15 – REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM FINALIDADE PÚBLICA (Referência: subitem 3.20 desta ITC e item 20 da
ITI 604/2012)

Base Legal: Infringência ao inciso III do § 2º do artigo 63
da Lei Federal nº 4.320/1964

Wagner José Elias Carmo - Subprocurador Geral do Município de Vila Velha

Base Legal: Infringência: artigo 37, caput e § 1º, da Constituição Federal

Responsáveis/Ressarcimento:

4.1.13 – SUPERFATURAMENTO DOS SHOWS DE ARTISTAS (Referência: subitem 3.17 desta ITC e item 17 da ITI
604/2012)

Responsáveis:

Responsáveis:

ALÍNEA
A)

B)

C)

D)

RESPONSÁVEL

RESSARCIMENTO

Neucimar Ferreira Fraga

R$ 252.303,72 ou 130.930,83 VRTE

Luiz Roberto Meneghel
Devair Ferreira da Silva
Marcelo Agostini Barroso
Eduardo Pereira Soares
Wallace de Medeiros Cazelli
Pablo Marcio Ribeiro Freitas
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda
Neucimar Ferreira Fraga
Devair Ferreira da Silva
Pablo Marcio Ribeiro Freitas
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda
Neucimar Ferreira Fraga
Devair Ferreira da Silva

R$ 168.202,48 ou 87.287,22 VRTE
R$ 126.151,86 ou 65.465,41 VRTE
R$ 42.050,62 ou 21.821,80 VRTE
R$ 84.101,24 ou 43.643,61 VRTE
R$ 42.050,62 ou 21.821,80 VRTE
R$ 126.151,86 ou 65.465,41 VRTE
R$ 252.303,72 ou 130.930,83 VRTE

Pablo Marcio Ribeiro Freitas
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda
Neucimar Ferreira Fraga
Devair Ferreira da Silva
Marcos Antônio Soares Bertolani
Joana Barros de Jaegher
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda

R$ 42.050,62 ou 21.821,80 VRTE
R$ 42.050,62 ou 21.821,80 VRTE

R$ 168.202,48 ou 87.287,22 VRTE
R$ 168.202,48 ou 87.287,22 VRTE
R$ 168.202,48 ou 87.287,22 VRTE
R$ 168.202,48 ou 87.287,22 VRTE
R$ 42.050,62 ou 21.821,80 VRTE
R$ 42.050,62 ou 21.821,80 VRTE

R$ 84.101,24 ou 43.643,61 VRTE
R$ 84.101,24 ou 43.643,61 VRTE
R$ 42.050,62 ou 21.821,80 VRTE
R$ 84.101,24 ou 43.643,61 VRTE
R$ 84.101,24 ou 43.643,61 VRTE

4.1.12 – CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO EM SITUAÇÃO NÃO AMPARADA EM
Diário Oficial de Contas

Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal

Base legal: Infringência ao princípio da indisponibilidade
do interesse público
Responsáveis:
Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Antônio Ramos Barbosa – Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Premium Comunicação e Marketing S/A – Empresa contratada
Ressarcimento: R$ 62.545,58, equivalentes a 32.457,48
VRTE
4.1.14 – INEXIGIBILIDADE INDEVIDA DE LICITAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM. (Referência: subitem 3.18 desta ITC e item 18 da ITI 604/2012)
Base Legal: Infringência ao inciso XXI do artigo 37 da
Constituição da República Federativa do Brasil, ao inciso XXI do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo, ao inciso VIII do artigo 10 da Lei Federal nº

Responsáveis:
Heliosandro Mattos - Ex-secretário Municipal de Educação

Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal
Heliosandro Mattos – Ex-secretário de Municipal de
Educação
Ressarcimento: R$
255.282,80 VRTE

491.929,95,

equivalentes

a

4.2. Por todo o exposto, sugere-se a conversão do processo em Tomada de Contas Especial, na forma do artigo 201 da Resolução 261/201351, e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV52, da Res. TC nº
261/2013, conclui-se opinando por:
4.2.1. Acolher a preliminar de ilegitimidade de parte
suscitada pelo responsável FÁBIO GOMES DE AGUIAR,
para excluir sua responsabilidade e extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação a sua pessoa,
na forma do subitem 2.1 desta ITC, com fulcro no artigo
166 da Res. 261/2013 - RITCEES.
4.2.2. Rejeitar a preliminar de ilegitimidade de parte
suscitada pela empresa ASSESSORA-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, na forma do subitem 2.2 desta ITC.
4.2.3 Rejeitar a preliminar de ilegitimidade de parte
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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suscitada pela empresa UNIÃO DE ENSINO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO LTDA, na forma do subitem 2.3 desta ITC.
4.2.4 Rejeitar a preliminar suscitada pelo Responsável DEVAIR FERREIRA DA SILVA, na forma do subitem 2.4
desta ITC.
4.2.5 Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas do senhor GUSTAVO SILVA DIAS – Assessor
Especial de Comunicação, na forma do artigo 59, I, da Lei
Complementar Estadual 32/9353.
4.2.6 Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas do senhor MANOEL LOPES CANÇADO JÚNIOR – Secretário de Governo e Articulação Institucional, na forma do artigo 59, I, da Lei Complementar Estadual 32/93.
4.2.7 Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas do senhor WELLINGTON BORGHI – Procurador-Geral Municipal, na forma do artigo 59, I, da Lei
Complementar Estadual 32/93.
4.2.8 Acolher as razões de defesa da empresa ASSESSORA – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., para o fim
de afastar sua responsabilidade e extinguir o processo
com resolução de mérito em relação à mesma, na forma do artigo 142, §3º, da Lei Complementar Estadual
621/201354.
4.2.9 Acolher as razões de defesa da empresa UNIÃO DE
ENSINO DO ESPÍRITO SANTO LTDA., para o fim de afastar sua responsabilidade e extinguir o processo com resolução de mérito em relação à mesma, na forma do artigo 142, §3º, da Lei Complementar Estadual 621/2013.
4.2.10 Acolher parcialmente as razões de defesa/justificativas e julgar irregulares as contas do senhor NEUCIDiário Oficial de Contas

MAR FERREIRA FRAGA, Prefeito Municipal de Vila Velha,
com amparo no artigo 59, inciso III, alíneas a) e b)55, da
Lei Complementar Estadual 32/93, tendo em vista o cometimento das graves infrações às normas legais, presentificadas nos subitens 4.1.1 a 4.1.15, desta ITC, condenando-o, com fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE-ES 621/201256, à multa individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/199357,
bem como ao ressarcimento de 9.340,94 VRTE, solidariamente com o Sr. Francisco de Assis Portela Milfont e
com a empresa Office Consultoria Contábil S/S Ltda., pela prática do ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem 4.1.3, desta ITC, de 153.116,20 VRTE,
solidariamente com a Sra. Maria do Carmo Camenote
Mendes e com a empresa Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda., pela prática do ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem 4.1.9, desta ITC,
de 283.683,46 VRTE, solidariamente com Luiz Roberto Meneghel, Devair Ferreira da Silva, Marcelo Agostini
Barroso, Eduardo Pereira Soares, Wallace de Medeiros
Cazelli, Pablo Márcio Ribeiro Freitas, Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda., Marcos Antônio Soares Bertolani e
Joanna D’Arc Victória Barros de Jaegher, pela prática do
ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem
4.1.11, alíneas a), b), c) e d), desta ITC, de 32.457,48 VRTE, solidariamente com Antônio Ramos Barbosa e Premium Comunicação e Marketing S/A, pela prática do
ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem 4.1.13, desta ITC e de 255.282,80 VRTE, solidariamente com o senhor Heliosandro Mattos, pela prática
do ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem 4.1.15 desta ITC.
4.2.11 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irre-

gulares as contas do senhor FRANCISCO DE ASSIS PORTELA MILFONT – Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, com amparo no artigo no artigo 59, inciso III, alíneas a) e b), da Lei Complementar
Estadual 32/93, tendo em vista o cometimento das graves infrações às normas legais, presentificadas nos subitens 4.1.1, alínea a), e 4.1.3, desta ITC, condenando-o,
com fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE-ES 621/2012, à multa individual prevista no artigo 96,
incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, bem como ao ressarcimento de 9.340,94 VRTE, solidariamente com o Sr. Neucimar Ferreira Fraga e com a empresa Office Consultoria
Contábil S/S Ltda., pela prática do ato ilícito que causou
dano ao erário descrito no subitem 4.1.3 desta ITC.
4.2.12 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor DOUGLAS BIANCHI, Secretário
Municipal de Finanças, com amparo no artigo 59, inciso
III, alínea a), da Lei Complementar Estadual 32/93, tendo em vista o cometimento da grave infração às normas
legais, presentificada no subitem 4.1.1, alínea b), desta ITC, condenando-o, com fundamento no artigo 114,
parágrafo único da LCE-ES 621/2012, à multa individual
prevista no artigo 96, inciso II, da LCE/ES 32/1993.
4.2.13 Acolher parcialmente as razões de justificativas e
julgar irregulares as contas do senhor EVILÁSIO DE ÂNGELO – Secretário Municipal de Administração, com amparo no artigo 59, inciso III, alínea a), da Lei Complementar Estadual 32/93, tendo em vista o cometimento das
graves infrações às normas legais, presentificadas nos
subitens 4.1.1, alíneas c) e d), 4.1.2, 4.1.6, 4.1.8, desta
ITC, condenando-o, com fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE-ES 621/2012, à multa individual
prevista no artigo 96, inciso II, da LCE/ES 32/1993.
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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4.2.14 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor LUIZ ARNALDO CUSTÓDIO
BOMFIM, Presidente da CPL, com amparo no artigo 59,
inciso III, alínea a), da Lei Complementar Estadual 32/93,
tendo em vista o cometimento da grave infração às normas legais, presentificada no subitem 4.1.2 desta ITC,
condenando-o, com fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE-ES 621/2012, à multa individual prevista
no artigo 96, inciso II, da LCE/ES 32/1993.
4.2.15 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da senhora LUCIENE MARIA LUCIANO
NEVES – Membro da CPL, com amparo no artigo 59, inciso III, alínea a), da Lei Complementar Estadual 32/93,
tendo em vista o cometimento da grave infração às normas legais, presentificada no subitem 4.1.2 desta ITC,
condenando-a, com fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE-ES 621/2012, à multa individual prevista
no artigo 96, inciso II, da LCE/ES 32/1993.
4.2.16 Acolher parcialmente as razões de justificativas
e julgar irregulares as contas do senhor HELIOSANDRO
MATTOS, Ex-secretário Municipal de Educação, com amparo no artigo 59, inciso III, alíneas a) e b), da Lei Complementar Estadual 32/93, tendo em vista o cometimento das graves infrações às normas legais, presentificadas nos subitens 4.1.4, 4.1.5, 4.1.14 e 4.1.15, desta ITC,
condenando-o, com fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE-ES 621/2012, à multa individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, bem
como ao ressarcimento de 255.282,80 VRTE, solidariamente com o senhor Neucimar Ferreira Fraga, pela prática do ato ilícito que causou dano ao erário descrito no
subitem 4.1.15 desta ITC.
4.2.17 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irreguDiário Oficial de Contas

lares as contas do senhor MARCELO VIDIGAL ROCHA,
Pregoeiro Oficial, com amparo no artigo 59, inciso III, alínea a), da Lei Complementar Estadual 32/93, tendo em
vista o cometimento das graves infrações às normas legais, presentificadas nos subitens 4.1.6, 4.1.7 e 4.1.8,
desta ITC, condenando-o, com fundamento no artigo
114, parágrafo único da LCE-ES 621/2012, à multa individual prevista no artigo 96, inciso II, da LCE/ES 32/1993.

com Neucimar Ferreira Fraga, Luiz Roberto Meneghel,
Devair Ferreira da Silva, Marcelo Agostini Barroso, Eduardo Pereira Soares, Wallace de Medeiros Cazelli, Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda., pela prática do ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem 4.1.11,
alíneas a), b) e c), desta ITC.

4.2.18 Rejeitar as razões de defesa e julgar irregulares as
contas da senhora MARIA DO CARMO CAMENOTE MENDES, Ex-secretária Municipal de Educação, com amparo
no artigo 59, inciso III, alíneas a) e b), da Lei Complementar Estadual 32/93, tendo em vista o cometimento da
grave infração às normas legais, presentificada no subitem 4.1.9 desta ITC, condenando-a, com fundamento no
artigo 114, parágrafo único da LCE-ES 621/2012, à multa individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/
ES 32/1993 , bem como ao ressarcimento de 153.116,20
VRTE, solidariamente com o Sr. Neucimar Ferreira Fraga
e com a empresa Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda., pela prática do ato ilícito que causou dano ao
erário descrito no subitem 4.1.9 desta ITC.

4.2.20 Rejeitar as razões de defesa e julgar irregulares
as contas do senhor LUIZ ROBERTO MENEGHEL, Gerente de Controle de Vetores, com amparo no artigo 59, inciso III, alíneas a) e b), da Lei Complementar Estadual
32/93, tendo em vista o cometimento da grave infração
às normas legais, presentificada no subitem 4.1.11, alínea a), desta ITC, condenando-o, com fundamento no
artigo 114, parágrafo único da LCE-ES 621/2012, à multa
individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES
32/1993, bem como ao ressarcimento de 87.287,22 VRTE, solidariamente com Neucimar Ferreira Fraga, Devair
Ferreira da Silva, Marcelo Agostini Barroso, Eduardo Pereira Soares, Wallace de Medeiros Cazelli, Pablo Márcio
Ribeiro Freitas, Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.,
pela prática do ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem 4.1.11, alínea a), desta ITC.

4.2.19 Rejeitar as razões de defesa/justificativas e julgar
irregulares as contas do senhor PABLO MÁRCIO RIBEIRO
FREITAS – Ex-secretário Municipal de Saúde, com amparo no artigo 59, inciso III, alíneas a) e b), da Lei Complementar Estadual 32/93, tendo em vista o cometimento
das graves infrações às normas legais, presentificadas
nos subitens 4.1.10, 4.1.11, a), b) e c), desta ITC, condenando-o, com fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE-ES 621/2012, à multa individual prevista no
artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, bem como
ao ressarcimento de 240.039,85 VRTE, solidariamente

4.2.21 Rejeitar as razões de defesa e julgar irregulares
as contas do senhor DEVAIR FERREIRA DA SILVA, Coordenador de Serviços Públicos, com amparo no artigo
59, inciso III, alíneas a) e b), da Lei Complementar Estadual 32/93, tendo em vista o cometimento da grave
infração às normas legais, presentificada no subitem
4.1.11, alíneas a), b), c) e d), desta ITC, condenando-o,
com fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE-ES 621/2012, à multa individual prevista no artigo 96,
incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, bem como ao ressarcimento de 218.218,05 VRTE, solidariamente com NeuSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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VRTE, solidariamente com Neucimar Ferreira Fraga,
Luiz Roberto Meneghel, Devair Ferreira da Silva, Marcelo Agostini Barroso, Wallace de Medeiros Cazelli, Pablo
Márcio Ribeiro Freitas e Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda., pela prática do ato ilícito que causou dano ao
erário descrito no subitem 4.1.11, alínea a), desta ITC.

mento de 43.643,61 VRTE, solidariamente com Neucimar Ferreira Fraga, Luiz Roberto Meneghel, Devair Ferreira da Silva, Wallace De Medeiros Cazelli, Joanna D’Arc
Victória Barros de Jaegher e Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda., pela prática do ato ilícito que causou dano ao
erário descrito no subitem 4.1.11, alínea d), desta ITC.

4.2.22 Rejeitar as razões de defesa e julgar irregulares as
contas do senhor MARCELO AGOSTINI BARROSO, Coordenador de Serviços Públicos, com amparo no artigo 59,
inciso III, alíneas a) e b), da Lei Complementar Estadual
32/93, tendo em vista o cometimento da grave infração
às normas legais, presentificada no subitem 4.1.11, alínea a), desta ITC, condenando-o, com fundamento no
artigo 114, parágrafo único da LCE-ES 621/2012, à multa individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/
ES 32/1993, bem como ao ressarcimento de 21.821,80
VRTE, solidariamente com Neucimar Ferreira Fraga, Luiz
Roberto Meneghel, Devair Ferreira da Silva, Eduardo Pereira Soares, Wallace de Medeiros Cazelli, Pablo Márcio
Ribeiro Freitas e Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.,
pela prática do ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem 4.1.11, alínea a), desta ITC.

4.2.24 Rejeitar as razões de defesa e julgar irregulares
as contas do senhor WALLACE DE MEDEIROS CAZELLI –
Ex-secretário Executivo Municipal de Saúde, com amparo no artigo 59, inciso III, alíneas a) e b), da Lei Complementar Estadual 32/93, tendo em vista o cometimento
da grave infração às normas legais, presentificada no subitem 4.1.11, alínea a), desta ITC, condenando-o, com
fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE-ES
621/2012, à multa individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, bem como ao ressarcimento de 21.821,80 VRTE, solidariamente com Neucimar Ferreira Fraga, Luiz Roberto Meneghel, Devair Ferreira da Silva, Marcelo Agostini Barroso, Eduardo Pereira
Soares, Pablo Márcio Ribeiro Freitas e Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda., pela prática do ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem 4.1.11, alínea a),
desta ITC.

4.2.26 Rejeitar as razões de defesa e julgar irregulares
as contas da senhora JOANNA D’ARC VICTÓRIA BARROS
DE JAEGHER – Secretária Municipal de Saúde, com amparo no artigo 59, inciso III, alíneas a) e b), da Lei Complementar Estadual 32/93, tendo em vista o cometimento da grave infração às normas legais, presentificada no
subitem 4.1.11, alínea d), desta ITC, condenando-a, com
fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE-ES
621/2012, à multa individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, bem como ao ressarcimento de 21.821,80 VRTE, solidariamente com Neucimar Ferreira Fraga, Luiz Roberto Meneghel, Devair Ferreira da Silva, Wallace De Medeiros Cazelli, Marcos Antônio Soares Bertolani e Ecoverde Urbanização e Serviços
Ltda., pela prática do ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem 4.1.11, alínea d), desta ITC.

4.2.23 Rejeitar as razões de defesa e julgar irregulares
as contas do senhor EDUARDO PEREIRA SOARES, Ex-secretário Municipal de Saúde, com amparo no artigo 59,
inciso III, alíneas a) e b), da Lei Complementar Estadual
32/93, tendo em vista o cometimento da grave infração
às normas legais, presentificada no subitem 4.1.11, alínea a), desta ITC, condenando-o, com fundamento no
artigo 114, parágrafo único da LCE-ES 621/2012, à multa individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/
ES 32/1993, bem como ao ressarcimento de 43.643,61

4.2.25 Rejeitar as razões de defesa e julgar irregulares as
contas do senhor MARCOS ANTÔNIO SOARES BERTOLANI – Coordenador de Atendimento em Saúde, com amparo no artigo 59, inciso III, alíneas a) e b), da Lei Complementar Estadual 32/93, tendo em vista o cometimento da grave infração às normas legais, presentificada no
subitem 4.1.11, alínea d), desta ITC, condenando-o, com
fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE-ES
621/2012, à multa individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, bem como ao ressarci-

cimar Ferreira Fraga, Luiz Roberto Meneghel, Marcelo Agostini Barroso, Eduardo Pereira Soares, Wallace de
Medeiros Cazelli, Pablo Márcio Ribeiro Freitas, Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda., Marcos Antônio Soares
Bertolani e Joanna D’Arc Victória Barros de Jaegher , pela
prática do ato ilícito que causou dano ao erário descrito
no subitem 4.1.11, alíneas a), b), c) e d), desta ITC.

Diário Oficial de Contas

4.2.27 Rejeitar as razões de defesa/justificativas e julgar irregulares as contas do senhor ANTONIO RAMOS
BARBOSA – Secretário Municipal de Cultura e Turismo,
com amparo no artigo 59, inciso III, alíneas a) e b), da Lei
Complementar Estadual 32/93, tendo em vista o cometimento das graves infrações às normas legais, presentificadas nos subitens 4.1.12 e 4.1.13, desta ITC, condenando-o, com fundamento no artigo 114, parágrafo único da
LCE-ES 621/2012, à multa individual prevista no artigo
96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, bem como ao ressarcimento de 32.457,48 VRTE, solidariamente com o
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Sr. Neucimar Ferreira Fraga e com a empresa Premium
Comunicação e Marketing S/A, pela prática do ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem 4.1.13
desta ITC.
4.2.28 Julgar irregulares as contas do senhor WAGNER
JOSÉ ELIAS CARMO – Subprocurador Geral do Município de Vila Velha, revel, com amparo no artigo 59, inciso
III, alínea a), da Lei Complementar Estadual 32/93, tendo
em vista o cometimento da grave infração às normas legais, presentificada no subitem 4.1.12 desta ITC, condenando-o, com fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE-ES 621/2012, à multa individual prevista no
artigo 96, inciso II, da LCE/ES 32/1993.
4.2.29 Rejeitar as razões de defesa e condenar a empresa OFFICE CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA., com
fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE-ES
621/2012, à multa individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, tendo em vista o cometimento da grave infração às normas legais, presentificada
no subitem 4.1.3 desta ITC, bem como ao ressarcimento de 9.340,94 VRTE, solidariamente com os senhores
Neucimar Ferreira Fraga e Francisco de Assis Portela Milfont, pela prática do ato ilícito que causou dano ao erário
descrito no subitem 4.1.3 desta ITC.
4.2.30 Rejeitar as razões de defesa e condenar a empresa DESK MÓVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLÁSTICOS
LTDA., com fundamento no artigo 114, parágrafo único
da LCE-ES 621/2012, à multa individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, tendo em vista o
cometimento da grave infração às normas legais, presentificada no subitem 4.1.9 desta ITC, bem como ao ressarcimento de 153.116,20 VRTE, solidariamente com Neucimar Ferreira Fraga e Maria do Carmo Camenote MenDiário Oficial de Contas

des, pela prática do ato ilícito que causou dano ao erário
descrito no subitem 4.1.9 desta ITC.
4.2.31 Condenar a empresa ECOVERDE URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, revel, com fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE-ES 621/2012, à multa individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES
32/1993, tendo em vista o cometimento da grave infração às normas legais, presentificada no subitem 4.1.11,
a), b), c) e d), desta ITC, bem como ao ressarcimento de
283.683,46 VRTE, solidariamente com Neucimar Ferreira Fraga, Luiz Roberto Meneghel, Devair Ferreira da Silva,
Marcelo Agostini Barroso, Eduardo Pereira Soares, Wallace de Medeiros Cazelli, Pablo Márcio Ribeiro Freitas,
Marcos Antônio Soares Bertolani e Joanna D’Arc Victória
Barros de Jaegher , pela prática do ato ilícito que causou
dano ao erário descrito no subitem 4.1.11, alíneas a), b),
c) e d), desta ITC.
4.2.32 Rejeitar as razões de defesa e condenar a empresa PREMIUM COMUNICAÇÃO E MARKETING S/A, com
fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE-ES
621/2012, à multa individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, tendo em vista o cometimento da grave infração às normas legais, presentificada no subitem 4.1.13 desta ITC, bem como ao ressarcimento de 32.457,48 VRTE, solidariamente com Neucimar Ferreira Fraga e Antônio Ramos Barbosa, pela prática do ato ilícito que causou dano ao erário descrito no
subitem 4.1.13 desta ITC.
4.3 Sugere-se ainda:
4.3.1. Determinar que a atual Administração Municipal
de Vila Velha, nos futuros certames em que objetive a locação direta de imóvel, com fulcro no artigo 24, inciso X,
da Lei 8.666/93, faça licitação para a aquisição do mobi-

liário destinado a guarnecê-lo, bem como para a realização de adaptações ou reformas que o alterem substancialmente.
4.3.2. Determinar que a atual Administração Municipal
de Vila Velha, antes de qualquer contratação, faça ampla
pesquisa de mercado, comprovada nos autos do processo administrativo, embasada, prioritariamente, em consultas aos portais de compras governamentais e às contratações similares de outros entes públicos, e complementada com orçamentos de pelo menos três empresas
do ramo, a fim de elaborar com mais subsídios o orçamento estimativo do objeto pretendido.
4.3.3. O encaminhamento de cópias dos autos do processo ao Ministério Público Estadual, a fim de que avalie a possibilidade de ajuizamento de ação de improbidade administrativa contra os responsáveis pelas irregularidades descritas nos subitens 3.4, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.19
desta ITC.
4.3.4 que seja dada CIÊNCIA aos interessados do teor da
decisão final a ser proferida.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas, mediante o Parecer de fls. 10929-10944, lavrado pelo Procurador, Dr. Luciano Vieira, acompanhou parcialmente a área técnica, acrescendo em seu opinamento
a aplicação de multa proporcional ao dano aos responsáveis.
Pugnou, ainda, pela extinção do feito sem resolução de
mérito em relação ao Sr. Fábio Gomes de Aguiar, e pela
regularidade dos atos praticados pelos senhores Gustavo Silva Dias, Manoel Lopes Cançado Junior, Wellington
Borghi e Wagner José Dias Elias do Carmo, bem como
das empresas contratadas Assessora Assessoria e ConSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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sultoria Ltda. e União de Ensino do Espírito Santo.
O Eminente Relator dos autos, Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo acompanhou parcialmente o
entendimento técnico e ministerial, votando pela mantença dos indicativos de irregularidade 1.1 a 1.15, pela
conversão do feito em Tomada de Contas Especial e sua
irregularidade, ressarcimento, multa individual, determinações, envio de cópia dos autos ao Ministério Público
Estadual.

5695/2015, entendeu que assiste razão ao suscitante, informando que a “responsabilização do suscitante foi feita apenas com base na informação de que ele teria homologado o Pregão Presencial nº 024/2009 (fls. 3290),
que tratou da contratação da empresa START TECH para
prestação de serviços de videomonitoramento”.
Ocorre que a Lei Municipal nº 3.779/2001, que dispõe
sobre a desconcentração administrativa do poder executivo Municipal de Vila Velha, assim estabelece, verbis:

Votou, ainda, pela regularidade das contas em relação
aos senhores Gustavo Silva Dias, Manoel Lopes Cançado Junior, Wellington Borghi e Wagner José Dias Elias do
Carmo, bem como das empresas contratadas Assessora
Assessoria e Consultoria Ltda. e União de Ensino do Espírito Santo.

[...]

2. DAS PRELIMINARES:

(...)

2.1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELO COORDENADOR DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO:

§
4º
Na
estrutura
do
Poder
Executivo Municipal, são ordenadores de despesas:
I
Prefeito
Municipal;
II
Procurador
Geral;
III
Secretários
Municipais;
IV
Auditor
Geral;
V - Secretário de Gabinete do Prefeito;
VI - Coordenador de Comunicação Social. – g.n.

O Sr. Fábio Gomes de Aguiar suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, alegando em síntese, que
exercia a função de Coordenador de Suprimentos e Patrimônio, assinando apenas o termo de homologação
junto com o Secretário de Administração.
Alegou, também, que não tinha poderes para homologar resultados de licitações, fazendo alusão ao disposto do artigo 62, da Lei Orgânica Municipal de Vila Velha,
do artigo 3º, § 4º, inciso III, da Lei Municipal 3.779/2001
(Desconcentração Administrativa), dos artigos 1º e 2º do
Decreto Municipal 42/2004 e do artigo 80, §1º, do Decreto-Lei 200/67.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva nº
Diário Oficial de Contas

Art. 3º Fica estabelecida a desconcentração administrativa do Poder Executivo do Município de Vila Velha,
com atribuição de competência aos Órgãos Municipais
para produção de atos e distribuição de decisões e execuções administrativas.

Assim, a referida lei evidencia que o suscitante, no cargo
de Coordenador de Suprimentos e Patrimônio, não possuía competência para homologar as licitações, pois não
era o ordenador de despesas, sendo tal responsabilidade
do Secretário de Administração.
Desse modo, entendo que assiste razão à área técnica e
ao douto representante do Parquet de Contas, motivo
pelo qual acolho a presente preliminar suscitada, quan-

to a ilegitimidade do suscitante, extinguindo o processo,
sem resolução de mérito, quanto a sua pessoa.
2.2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELA EMPRESA ASSESSORA – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA:
A empresa ASSESSORA – Assessoria e Consultoria Ltda,
suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam,
alegando em síntese, que por ser pessoa jurídica de direito privado este Egrégio Tribunal de Contas, não possui
competência para fiscalizas as contas privadas.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, contra argumentou que, no caso em comento, este Tribunal de
Contas possui “legitimidade para fiscalizar todas as operações que envolvem dinheiro público”, sendo abrangidos pela jurisdição desta Corte de Contas “todos os que
derem causa a perda, extravio ou irregularidade que resulte dano ao erário, na forma do artigo 4º, inciso I, da
LCE-ES 32/1993, vigente à época dos fatos”.
Desse modo, entendo que assiste razão à área técnica,
motivo pelo qual rejeito a presente preliminar suscitada, quanto a ilegitimidade da suscitante.
2.3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELA EMPRESA UNIÃO DE ENSINO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:
A empresa União de Ensino do Estado do Espírito Santo
suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam,
alegando em síntese, que não pertence ao rol de jurisdicionados deste Egrégio Tribunal de Contas.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, contra argumentou que, no caso em comento, este Tribunal de
Contas possui “legitimidade para fiscalizar todas as operações que envolvem dinheiro público”, sendo abrangiSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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dos pela jurisdição desta Corte de Contas “todos os que
derem causa a perda, extravio ou irregularidade que resulte dano ao erário, na forma do artigo 4º, inciso I, da
LCE-ES 32/1993, vigente à época dos fatos”.

contas de governo terem sido julgadas regulares não traz
impedimento ao julgamento de irregularidades ocorridas nas contas de gestão, pois as matérias e conteúdos
abrangidos são totalmente distintos”.

Desse modo, entendo que assiste razão à área técnica,
motivo pelo qual rejeito a presente preliminar suscitada, quanto a ilegitimidade da suscitante.

Desse modo, entendo que assiste razão à área técnica,
motivo pelo qual rejeito a presente preliminar suscitada, quanto a ilegitimidade do suscitante.

2.4. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
DOS ATOS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2009 EM FACE DO
PARECER PELA REGULARIDADE DAS CONTAS DE GOVERNO, EMITIDO PELO TCEES, E DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DE GOVERNO PELA CÂMARA MUNICIPAL:

3. DO MÉRITO:

O Sr. Devair Ferreira da Silva suscitou, em sua defesa, “o
exaurimento da função fiscalizadora do TCEES em razão
de já ter emitido Parecer Prévio pela regularidade das
contas de governo, no exercício de 2009, tendo a Câmara Municipal de Vereadores julgado regulares as contas”.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, contra argumentou que, no caso em comento, não assiste razão
ao suscitante, vez que “a análise das contas de gestão é
independente da análise das contas de governo”.
Cabe informar, que a subscritora da Instrução Técnica
Conclusiva, esclareceu que “são listadas a seguir as principais características das contas de governo e das contas de gestão”, tendo sido o conteúdo “extraído de estudo realizado pela Auditora Fiscal de Controle Externo-TCE-PI, Andréa de Oliveira Paiva, intitulado CONTAS DE
GOVERNO X CONTAS DE GESTÃO: aspectos legais e práticos, acessado em 17/11/2012, através do endereço http://www.tce.pi.gov.br/arquivos-de-eventos/doc_download/826-.
Ademais, a subscritora argumentou “que o a fato de as
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Com relação aos indicativos de irregularidade cujo afastamento foi sugerido pela área técnica e pelo Parquet
de Contas, entendo que a análise mostra-se adequada,
razão pela qual a adoto, e afasto os itens 3.1, 3.2, 3.14,
3.15 e 3.19 da ITC (1, 2, 14, 15 e 19-ITI).
Cumpre, portanto, a este Relator de Vistas, o enfrentamento de mérito dos indicativos de irregularidade cuja
mantença foi sugerida pela área técnica e pelo Parquet
de Contas, à luz da documentação dos autos, das razões
de defesa, bem como da legislação e jurisprudência aplicáveis, a saber:
3.1 CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PERMANENTES E ESSENCIAIS ATRIBUÍVEIS A
SERVIDORES PÚBLICOS, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO (3.3-ITC).

AUDIPEC Auditoria, Perícia e Consultoria Ltda.
Responsáveis: Neucimar Fraga – Prefeito Municipal;
Douglas Bianchi – Secretário Municipal de Finanças.
A. Processo 5545/2009, e
B. Processo 40928/2009
Responsáveis: Neucimar Fraga – Prefeito Municipal; Evilásio de Ângelo - Secretário Municipal de Administração.
Segundo o relato técnico, com relação à letra A, a Prefeitura contratou a empresa AUDIPEC – Auditoria, Perícia
e Consultoria Ltda. para prestação de serviços de consultoria em contabilidade pública à Secretaria Municipal de
Finanças pelo período de 6 meses, sendo que tais atividades são definidas na Lei 3980/2002 do Plano de Cargos e Salários, como sendo do cargo de Técnico Municipal de Nível superior da área de contabilidade, tratando-se, portanto, de terceirização ilegal de atividades típicas
de servidor público.
Com relação ao processo da letra B, repetiu o mesmo
relato.

A. Contratação de Consultoria para elaboração de PPA,
LDO e LOA - Contratada: Office Consultoria Contábil S/S
Ltda.

Quanto à letra C, relatou-se que foi contratada a empresa Assessora Assessoria e Consultoria Ltda, para prestação de serviços de assessoria e consultoria nas áreas de
contabilidade, direito administrativo e administração pública para atender as Comissões de Licitação e a Secretaria Municipal de Administração pelo prazo de sete meses, sendo tais atividades pertinentes aos cargos de Técnico Municipal de Nível Superior.

Responsáveis: Neucimar Fraga – Prefeito Municipal;
Francisco de Assis Portela Milfont – Secretário Municipal
de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Com relação à letra D, foi contratada a mesma empresa para o mesmo objeto da letra C, pelo período de 12
meses.

A. Contratação de Consultoria Contábil - Contratada :

Os responsáveis alegaram, em síntese, que os serviços

Base legal: artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
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de assessoria e consultoria contratados não se confundem com os serviços executados pelos servidores do
município, que as contratadas não executaram serviços
contábeis, administrativos ou de licitação, mas apenas
orientaram, auxiliaram, acompanharam e capacitaram
os servidores.
Aduziram que os serviços contratados foram serviços especializados de assessoria e consultoria técnica, e que a
equipe de auditoria não conseguiu relacionar como causa e efeito as atividades contratadas com as atribuições
típicas e exclusivas dos servidores públicos municipais.
Ressaltaram que as atividades de assessoria e consultoria contratadas tem por escopo atributivo prestar apoio
a outra atividade de natureza profissional.
Em sede de análise conclusiva, a área técnica sugeriu a
mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, que a contratação de assessoria privada para
elaboração de PPA, LDO e LOA, para elaboração de contratos administrativos, para questões de procedimentos
licitatórios e contábeis fere o princípio constitucional do
concurso público.
Concluiu, ainda, que o permissivo constitucional para
contratação sem concurso público é por tempo determinado para atender necessidade excepcional de interesse público, e contratação para demandas altamente especializadas, desde que tais atividades não sejam
próprias de cargos ou categorias existentes, citando o
Parecer Consulta TC 035/2005 e os Acórdãos TC 021 e
319/2014-Plenário.
Desta feita, entendo que não tem razão a área técnica,
haja vista que as atribuições de natureza executiva dos
cargos de Técnico Municipal de Nível Superior, transcriDiário Oficial de Contas

tas às fls. 10707-10717, nada tem a ver com as atribuições de assessoria e de consultoria contratadas.
Ademais a jurisprudência citada não exclui a possibilidade de contratações de assessorias e consultorias especializadas, mas apenas contratações de serviços de natureza executiva de atribuição de servidor público concursado, entendimento que tenho aplicado nos processos
sob minha relatoria.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico e Ministerial, bem como do Eminente Relator dos autos, e afasto
a presente irregularidade, bem como a responsabilidade do Prefeito, em razão da desconcentração administrativa, e por ausência de causa e efeito.
3.2 DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO (3.4 - ITC E 1.2 RELATOR).
Base normativa: Artigo 22, inciso III, § 3º da Lei Federal
8666/1993 c/c o artigo 10, inciso VIII da Lei 8429/1992, e
Princípio da moralidade.
Responsáveis: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal; Evilásio de Ângelo – Secretário Municipal de Administração; Luiz Arnaldo Custódio Bonfim – Presidente da
CPL; e Luciene Maria Luciano Neves – Membro da CPL.
De acordo com o relato técnico, na licitação sob a modalidade de convite visando a contratação de consultoria
para elaboração do PPA, LDO e LOA, e implantação, manutenção, atualização e locação de software de elaboração e acompanhamento dos programas, metas e ações
do PPA/2010, em que sagrou vencedora a empresa AUDITEC, não constou dos recibos de entrega do edital encaminhados às empresas Express Serviços de Locação de
mão de obra Ltda, Office Consultoria Contábil S/S Ltda, e
Premier Sistems Ltda, não consta a identificação do car-

go, o nº do documento ou o CNPJ de quem os recebeu.
Relatou-se ainda que a empresa Premier Sistems, tinha
como objetivo social a prestação de serviços de tradução, interpretação e similares, e a Express tinha como
objeto social a locação de mão de obra temporária, com
atividades secundárias de limpeza em prédios e domicílios, e outras não inerentes ao objeto licitado, ou seja,
somente a empresa convidada e vencedora da licitação
era do ramo objeto da contratação pretendida, evidenciando direcionamento da licitação.
Os responsáveis alegaram, em síntese, que apesar da ausência do carimbo com o CNPJ das convidadas no edital
de convite, todas as três empresas retiraram os convites,
compareceram e participaram do processo licitatório,
suprindo a falta do carimbo de recebimento do edital.
Aduziram que, ao contrário das afirmativas da equipe
técnica, os contratos sociais das empresas participantes
contêm objetos sociais condizentes com o objeto licitado, como atividades de contabilidade, auditoria contábil, desenvolvimento e programas de informática, consultoria em sistemas de informática, desenvolvimento e
edição de software e atividades de apoio à administração pública.
Em sede de análise conclusiva, a área técnica sugeriu a
mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, que:
- Quanto à empresa EXPRESS, consta à fl. 1267 dos autos
que na sua 4ª alteração contratual, estão realmente as
atividades mencionadas pela defesa.
- Quanto à empresa Premier Sistems, o documento de
fl. 7751 apresentado com as justificativas do Sr. Luiz Arnaldo Custódio Bomfim, comprova que ela foi desclassiSegunda-feira, 14 de maio de 2018

147

ATOS DO PLENÁRIO

ficada por não apresentar o ato constitutivo, o estatuto,
o contrato social e demais alterações, ou a última alteração, desatendendo o item 5.2.2 do edital.
A equipe de auditoria, no entanto, em consulta ao site
da Receita Federal (como no caso da empresa anterior)
apurou que suas atividades sociais não eram compatíveis com o objeto licitado.
- Observa-se que, mesmo não tendo três propostas válidas, a Administração concluiu o processo licitatório, sem
apresentar as justificativas previstas no § 7º do artigo 22
da Lei 8666/1993.
- Opina-se pela manutenção da irregularidade, excluindo
o Sr. Fabio Gomes de Aguiar, citado na ITI, em razão da
sugestão de acolhimento da preliminar de ilegitimidade
de parte por ele suscitada (subitem 2.2-ITC).
Desta feita, verifico de todo o relato técnico, que não
restou comprovado o direcionamento licitatório, no caso concreto, resultando da análise realizada, uma outra
irregularidade: conclusão injustificada da licitação com
menos de 3 propostas válidas, que não foi objeto de citação nos autos.
Com relação à responsabilidade do Prefeito, não vislumbro nos autos, qualquer ato por ele praticado no sentido
de direcionar a licitação ou de concluí-la, injustificadamente, com menos de 3 propostas válidas.
Posto isto, divirjo parcialmente do entendimento técnico e Ministerial, bem com o do Eminente Relator dos
autos, e afasto a presente irregularidade, bem como a
responsabilidade do Prefeito e do Sr. Fabio Gomes de
Aguiar.
3.3 PAGAMENTO DE SERVIÇOS SEM COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA CONTRAPRESTAÇÃO (3.5-ITC E 1.3 - RELADiário Oficial de Contas

TOR). RESSARCIMENTO: R$ 18.000,00, EQUIVALENTE A
9.340,94 VRTE.
Base normativa: Artigos 62 e 63, § 2º, inciso III da Lei Federal 4.320/1964.
Responsáveis: (letra A) Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal; Francisco de Assis Portela – Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão; e Office
Consultoria Contábil S/S Ltda. – Contratada.
Segundo o relato técnico, foi contratado, através da empresa citada (A= Processo 26229/2009), serviços de consultoria técnica para elaboração do PPA-2010/2013, LDO
e LOA-2010, implantação, manutenção, atualização e locação de software de elaboração, acompanhamento dos
programas, metas e ações do PPA.
Relatou-se, ainda, que, a equipe de auditoria solicitou a
relação dos empregados da contratada colocados à disposição da Prefeitura, os relatórios e demais comprovantes dos serviços prestados, especialmente o controle das
visitas técnicas realizadas, no exercício de 2009, mas a
Prefeitura apresentou junto aos processos de pagamento, apenas um relatório simplório, denominado “relatório circunstanciado”, repetido nos três processos de pagamento, não constando sequer a assinatura do responsável pela empresa, nos relatórios de outubro e novembro de 2009. Não consta, ainda, o atestado de prestação
dos serviços faturados.
Alegou ainda a equipe técnica, que, além dos relatórios
já citados, foi-lhe apresentado o software de elaboração,
acompanhamento dos programas, metas e ações do PPA
instalado da Secretaria Municipal de Planejamento, o
que comprovaria apenas a entrega do software, não havendo evidências de realização dos demais serviços.

Com relação ao Processo 55452009 (letra B), relatou a
área técnica, que a empresa Assessora Assessoria e Consultoria Ltda. foi contratada para prestação de serviços
de assessoria e consultoria nas áreas de contabilidade, direito administrativo e administração pública, para
atender às Comissões de Licitação da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Administração, pelo prazo de sete meses.
Segundo a equipe técnica, não foi comprovada a prestação dos serviços pela empresa Assessora, pelo fato de
não ter a contratada apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GEFIP, na qual deve constar a relação dos trabalhadores, seus vínculos, remunerações e movimentações, visando comprovar, também,
o recolhimento dos encargos sociais e patronais, embora
o contrato não exija tal documento.
Em sede de análise conclusiva, a área técnica sugeriu a
mantença da irregularidade com o ressarcimento parcial
do valor pago à empresa Office Consultoria Contábil S/S
Ltda. (letra A), e pelo afastamento da irregularidade e do
ressarcimento em relação à empresa Assessora Assessoria e Consultoria Ltda. (letra B), contra argumentando,
em síntese, que:
- Os relatórios de execução dos serviços que acompanham as notas fiscais da empresa Office Ltda. são genéricos e verdadeiros modelos repetidos todos os meses
da vigência contratual, não sendo hábeis a comprovar a
prestação dos serviços porque não relatam fatos ocorridos durante a relação contratual.
- Verdadeiros relatórios deveriam trazer as datas em que
a empresa Office prestou consultoria sobre determinado assunto, a determinado agente público, na elaboraSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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ção das leis orçamentárias, não havendo ainda, pareceres escritos pela empresa Office, o que constitui prova de
irregular liquidação da despesa.
- Não se admite que a alegação simplista de fé Pública na
declaração do servidor que atesta o serviço seja suficiente para justificar o pagamento da despesa.
- Com relação ao contrato com a empresa Assessora Ltda. (letra B), os relatórios de fls. 1927, 1928, 1945, 1961 e
1970, refletem fatos ocorridos ao longo da vigência contratual, a exemplo dos relatórios apresentados pela empresa AUDIPEC, fls. 1543/1549, 1567/1573, 1591/1594 e
1613/1616, contra a qual não foi imputado ressarcimento pela equipe de auditoria.
O Eminente Relator dos autos acompanhou parcialmente a área técnica e o Parquet de Contas, excluindo apenas a responsabilidade do Prefeito, por não haver qualquer participação do agente no caso concreto, entendimento com o qual coaduno.
Examinando o acervo processual, verifico que, conforme
a própria área técnica menciona, consta da liquidação da
despesa as notas fiscais atestadas pelos servidores responsáveis, bem com os relatórios, ainda que repetitivos
(genéricos, modelos), os contratos e as notas de empenho respectivas, o que evidencia a liquidação da despesa, ainda que deficiente, bem como a prestação dos serviços e o consequente pagamento.

co e ministerial, bem como do E. Conselheiro Relator dos
autos, e afasto a irregularidade relativamente à letra B,
e mantenho a irregularidade quanto à letra A, porém,
sem o ressarcimento proposto, excluindo a responsabilidade do Prefeito.
3.4 PAGAMENTO DE DESPESAS NÃO CONSIDERADAS
COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
COM RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO (3.6-ITC E
1.4-RELATOR).
Base normativa: Artigo 212 da Constituição Federal; artigo 178 da Constituição Estadual; artigo 70 da Lei Federal 9394/1996; e artigo 11, c/c caput do artigo 17 da Resolução TC 195/2004.
Responsáveis: Neucimar Fraga – Prefeito Municipal; e
Heliosandro Mattos – Secretário Municipal de Educação.
Segundo o relato técnico, foi pago com recursos da
Educação, através dos processos 16791/2009 (A) e
16424/2009 (B), o montante de R$ 108.509,00 referentes a serviços de sonorização, iluminação e telões para realização de desfile cívico escolar alusivo aos 474
anos de Colonização do Solo Espírito Santense no dia
23/5/2009 (A), e impressão de material gráfico para o
mesmo objetivo (B).

Em assim sendo, entendo, com a devida vênia dos entendimentos contrários, que não cabe ressarcimento, sob
pena de enriquecimento ilícito da Administração, e lesão
indevida ao patrimônio particular, evidenciando-se, no
máximo, liquidação ineficiente da despesa.

A equipe de auditoria entendeu serem irregulares os pagamentos realizados na fonte 008, em razão do disposto
na LDB – Lei de Diretrizes Básicas da Educação não considerar como manutenção e desenvolvimento do ensino
os gastos com desfile escolar alusivo a datas culturais, citando pronunciamento do Ministério da Educação, que
vedou gastos com festa junina para alunos da educação
básica, com recursos do FUNDEB.

Posto isto, divirjo parcialmente do entendimento técni-

Os responsáveis alegaram, em síntese, que o Dia do So-
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lo Espírito Santense tem participação das escolas de Vila
Velha, da Marinha e do Exército, que o objetivo do desfile foi demonstrar à sociedade educacional e aos alunos o empreendedorismo, visando incentivá-los em suas
ações futuras, atendendo ao inciso XI, do artigo 3º da
LDB, que disciplina a vinculação entre educação escolar,
trabalho e práticas sociais.
Em sede de análise conclusiva, a área técnica sugeriu a
mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, que as comemorações do Dia do Solo Espírito
Santense têm cunho eminentemente cultural, não se
enquadrando como manutenção e desenvolvimento do
ensino, as quais são elencadas no artigo 70 da LDB, Lei
9394/1996, estando listadas no artigo 71 as despesas
não consideradas (transcrição fl. 10746), dentre as quais
a subvenção de caráter cultural.
Com relação aos responsáveis, entendo que a responsabilidade do Prefeito deve ser afastada em razão da desconcentração administrativa.
Desta feita tenho que razão assiste à área técnica quanto
à ocorrência da irregularidade, razão pela qual a acompanho parcialmente, bem como ao Parquet de Contas
e ao Eminente Relator dos autos e mantenho a presente irregularidade, afastando a responsabilidade do Prefeito.
3.5 INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA (3.7ITC E 1.5-RELATOR).
Base Normativa: artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Responsáveis: Neucimar Fraga – Prefeito Municipal; e
Heliosandro Mattos – Secretário Municipal de Educação.
Consta do relato técnico que foi adquirido da Editora CaSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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margo Ltda. 20.000 kits de material didático de tecnologia educacional (fornecimento e instalação) no valor de
R$ 1.195.000,00 conforme o contrato 007/2010, consistente na compra dos livros da coleção Microkids, serviços de implantação do Sistema Microkids, qualificação
dos educadores, portal de informática educacional, softwares educacionais e assessoria pedagógica durante o
ano letivo.
Relatou-se, ainda, que o material foi fornecido conforme
notas fiscais 199 e 200 de 23/4/2010, e que, em agosto de 2010, foi verificado no almoxarifado, a presença
de todo o material adquirido estocado em caixas lacradas, sem que fosse realizada a distribuição e o treinamento dos educadores, evidenciando ofensa ao princípio da eficiência.
Os responsáveis alegaram, em síntese, que o material foi entregue após a saída do Secretário Heliosandro
da Secretaria Municipal de Educação, que ocorreu em
9/3/2010; que, de acordo com o despacho do responsável pelo almoxarifado, os materiais somente foram entregues em 20/5/2010, sendo plenamente aceitável que
em dois meses ainda não tivessem sido distribuídos, devendo-se levar em conta ainda, o recessos escolar.
O Prefeito informou, ainda, que, conforme documentos
anexados à defesa, os materiais foram entregues às unidades de ensino e avaliados pelos alunos e profissionais
como primordiais e indispensáveis na formação do aluno.
Em sede de análise conclusiva, a área técnica sugeriu a
mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, que, conforme ateste no verso da nota fiscal, os
materiais foram entregues em 20/5/2010, e que, conforme documentos de fls. 9881 e seguintes, os mesmos soDiário Oficial de Contas

mente foram utilizados no ano letivo de 2011, não tendo o Prefeito comprovado suas alegações de que foram
entregues às unidades de ensino dois meses após o recebimento.
Conforme demonstrado, embora a aquisição tenha sido
providenciada em 2009 (exercício em análise), o contrato é de 2010, e os materiais somente foram entregues no
almoxarifado em 20 de maio de 2010, quando o Secretário responsabilizado já havia sido exonerado em março
de 2010, o que o exclui do polo passivo.

go 32 da Constituição Estadual (princípio da legalidade);
e artigos 7º, § 2º, inciso II, e 40, § 2º, inciso II, da Lei Federal 8666/1993.
Responsáveis: Neucimar Fraga – Prefeito Municipal;
Marcelo Vidigal Rocha – Pregoeiro; e Evilásio de Ângelo
– Secretário Municipal de Administração.

Com relação à utilização somente em 2011, dos materiais que estavam no almoxarifado em agosto de 2010,
entendo que não constitui ofensa ao Princípio constitucional da Eficiência, haja vista que a sua utilização teve
que ser precedida de instalação e treinamento dos educadores, como informado pela própria área técnica.

De acordo com o relato técnico, que a Secretaria Municipal de Administração realizou a licitação na modalidade
de pregão (Pregão 24/2009) para contratação de serviços de locação de sistema itinerante de videomonitoramento, compreendendo a instalação, manutenção, disponibilização de central e pontos de videomonitoramento pelo prazo de doze meses, sem a elaboração de orçamento detalhado em planilhas de quantitativos e preços
unitários, impedindo a avaliação da proposta vencedora
com os preços de mercado.

Quanto aos responsáveis indicados, verifico que não
compete ao Prefeito distribuir os kits às unidades escolares e coordenar a sua aplicação na formação dos alunos, competência esta atribuída ao Secretário Municipal
de Educação, que, por sua vez, já havia sido exonerado
quando do recebimento dos materiais,

Os responsáveis alegaram, em síntese, que o processo licitatório continha projeto básico, orçamento e proposta
comercial, detalhados, conforme documentação anexada, que as atividades indivisíveis listadas no projeto básico são plenamente conhecidas por qualquer empresa do
ramo de segurança eletrônica.

Posto isto, divirjo do entendimento técnico e ministerial, bem como do Eminente Relator dos Autos, e afasto
a presente irregularidade por não restar configurada e
por se referir ao exercício de 2010, bem como a responsabilidade do Prefeito, Sr. Neucimar, e do Sr. Heliosandro, Secretário Municipal de Educação.

Aduziram que, sendo o objeto licitado impossível de ser
fracionado em unidades equivalentes, não há que se falar em obrigação de fixação de preços unitários, que foram anexados três orçamentos: da STAR TECH, VIPREDE
e IMAGESEC para balizar a contratação, e que o anexo 1
do edital, elaborada pelo setor requisitante, contem os
valores mensal e anual, a quantidade de equipamentos.

3.6 AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS (3.8-ITC
E 1.6-RELATOR).
Base normativa: artigo 37 da Constituição Federal e arti-

Em sede de análise conclusiva, a área técnica sugeriu a
mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, que as justificativas apresentadas não trouxeSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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ram documento que comprove a instrução do processo
licitatório com o orçamento detalhado em planilha de
quantitativos e preços unitários, e que não procedem as
alegações de que, por não ser o objeto fracionável, não
há necessidade da referida planilha, pois a lei abre exceção.
Verifico da demonstração técnica que o serviço licitado
se refere a locação de sistema itinerante de videomonitoramento, sendo, a meu ver, impossível de ser fracionado e detalhado em planilha de quantitativos e preços
unitários.
O artigo 7º, § 2º, inciso II, da Lei 8666/1993 está inserido no contesto da Seção III – Das Obras e Serviços, se referindo, portanto, a obras e serviços de engenharia, aplicando-se a outros serviços somente quando necessário
o que não é o caso.
Quanto aos responsáveis, não vislumbro qualquer ação
ou ausência desta, no caso do Prefeito, a quem não compete a elaboração de planilha de quantitativo e preço
unitário, e coordenação de processo licitatório, devendo
ser afastada a sua responsabilidade.
Com relação ao Pregoeiro, a sua responsabilidade está
plenamente definida no artigo 3º, inciso IV da Lei Federal 10.520/2002, que estabelece:

dade da contratação e definirá o objeto do certame, as
exigências de habilitação, os critérios de aceitação das
propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos de fornecimento”.
Ainda, no inciso III, do referido artigo, estabelece a lei
que o orçamento é elaborado pelo órgão ou entidade
promotora da licitação.
Conforme o relato técnico, o órgão promotor da licitação
referido nos incisos I a IV, do mencionado artigo 3º, foi
a Secretaria Municipal de Defesa Social – SEMDES, não
se podendo, portanto, responsabilizar o pregoeiro pela
possível falta da planilha de quantitativos e preços unitários no processo licitatório.
Da mesma forma, quanto ao Secretário Municipal de Administração, não deve ser responsabilizado, em razão
dos dispositivos legais citados, por não ser o órgão promotor da licitação.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico e ministerial,
bem como do Eminente Relator dos autos, e afasto a
presente irregularidade por impossibilidade de divisão
do objeto em quantitativos e unidades distintas, bem
como a responsabilidade dos agentes indicados por ausência de competência legal.

Segundo o relato técnico, ainda com relação ao processo licitatório objeto de análise no item anterior, teve sua
abertura sem a prévia aprovação da minuta do edital pela assessoria jurídica da Comissão de Licitação.
Os responsáveis alegaram, em síntese, que houveram
três pareceres jurídicos no procedimento licitatório até
o fracasso do edital de pregão 017/2009, e que as alterações feitas no edital 24/2009 não mudaram a sua essência, razão pela qual a assessoria jurídica não se manifestou novamente, mas teve ciência de todo o procedimento realizado.
Em sede de análise conclusiva, a área técnica sugeriu a
mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, que a falta do exame da minuta do edital pela assessoria jurídica representa grave irregularidade, mesmo
quando se trate de alteração do texto do edital de certame anteriormente fracassado.
Examinando o relato técnico e as razões de defesa, verifico que se trata de irregularidade confessada pelos responsáveis, e que procede o entendimento técnico, da
necessidade do exame prévio e aprovação do novo edital pela assessoria jurídica competente.

“A autoridade competente designará o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre
outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a
habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.”

3.7 AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PELA ASSESSORIA JURÍDICA (3.9-ITC E 1.7-RELATOR).
Base normativa: artigo 37 da Constituição Federal (Princípio da legalidade); e artigo 38, parágrafo único, da Lei
Federal 8666/1993.

Com relação aos responsáveis, no entanto, entendo que
não compete ao Prefeito o encaminhamento do processo licitatório à manifestação jurídica, sendo sua única
atuação, no caso, a assinatura do contrato, juntamente
com o Secretário Municipal competente, por ser o representante maior do Município, competência esta, exclusivamente do Secretário Municipal de Administração e do
Pregoeiro.

O mesmo artigo da referida lei, em seu inciso I, estabelece que “a autoridade competente justificará a necessi-

Responsáveis: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal; e Marcelo Vidigal Rocha – Pregoeiro.

Posto isto, divirjo parcialmente do entendimento técnico e ministerial, bem como do Eminente Relator dos au-
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tos, e mantenho a presente irregularidade, afastando,
no entanto, a responsabilidade do Prefeito Municipal.
3.8 FORMALISMO EXCESSIVO E DESCLASSIFICAÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME
(3.10-ITC E 1.8-RELATOR).
Base normativa: artigo 45, § 2º, da Constituição Estadual
(Princípio da Razoabilidade); e artigo 43, inciso IV, da Lei
Federal 8666/1993.
Responsáveis: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal; Marcelo Vidigal Rocha – Pregoeiro; e Evilásio de
Ângelo – Secretário Municipal de Administração.
Ainda com relação ao processo licitatório relativo ao Pregão 24/2009 analisado nos dois itens anteriores, relata a
área técnica que participaram do certame, as empresas
STAR TECH Soluções em Tecnologia Ltda. e Conservo Segurança Eletrônica Ltda, sendo a melhor proposta a da
empresa Conservo.
Relatou-se, ainda, que, em razão de parecer da SEMDES
– Secretaria Municipal de Defesa Social (promotora da licitação), a Conservo foi desclassificada, sendo convocada a STAR TEC para apresentar sua proposta de preço, sagrando-se vencedora do certame, que foi homologado,
sendo assinado o contrato 57/2009.
A equipe de auditoria informou que a empresa Conservo solicitou a substituição da marca dos produtos ofertados, por razões comerciais, tendo a Coordenadora do
Apoio Administrativo, Sra. Fernanda Carvalho de Souza
Bramer, assinado ofício recusando a substituição solicitada, e firmando prazo para realização de teste piloto,
alegando o princípio da imutabilidade das propostas comerciais.
Considerando o descumprimento da empresa arremaDiário Oficial de Contas

tante (Conservo) por ocasião da realização do teste piloto, e a não apresentação dos catálogos técnicos de alguns produtos indicados na sua proposta comercial, o
Secretário Municipal de Defesa Social, Sr. Ledir da Silva
Porto, assinou parecer opinando pela sua desclassificação, o que foi acatado pelo Pregoeiro, configurando formalismo excessivo.
Os responsáveis alegaram, em síntese, que, a desclassificação se deu com base em parecer técnico emitido pelo órgão promotor da licitação, o qual se baseou, principalmente por não haver realizado o teste piloto, e não
atendido o item 9.1.g do edital e os itens 1, 3, 5 e 7 do
subitem 13 do anexo VI do edital, que o Pregoeiro não
possuía e ainda não possui conhecimentos técnicos para
contestar o parecer do Secretário promotor da licitação.
Em sede de análise conclusiva, a área técnica sugeriu a
mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, que:
- Não havia exigência de marca no edital, e que à Administração interessava saber se a nova marca ofertada em
substituição pela arrematante apresentava bom funcionamento, o que seria verificado no teste piloto previsto
no edital, mas não lhe foi oportunizada a realização do
teste piloto.
- Seria razoável a decisão de desclassificação da arrematante, se justificado que a marca oferecida em substituição era de qualidade inferior, ou ficasse reprovada no
teste piloto.
- Que não procedem as razões do pregoeiro de falta de
conhecimento técnico, pois a irregularidade consiste no
descumprimento do edital por impedimento de realização do teste piloto pela arrematante.

- Deve ser afastada somente a responsabilidade do Sr.
Fábio Gomes de Aguiar, em razão da sugestão de acolhimento da preliminar de ilegitimidade suscitada (item
2.1).
Examinando a demonstração da área técnica e as razões
de defesa, verifico que o Pregoeiro procedeu à desclassificação da empresa por ter apresentado uma proposta
e, após sagrar-se vencedora do certame, ter solicitado a
substituição da marca proposta por outra.
Baseou-se ainda, em parecer assinado pelo Secretário
Municipal requisitante da licitação, tendo a Coordenadora do Apoio Administrativo, Sra. Fernanda Carvalho de
Souza Bramer, assinado ofício recusando a substituição
solicitada, e firmando prazo para realização de teste piloto, alegando o princípio da imutabilidade das propostas comerciais.
Assim sendo, entendo, primeiramente, que não houve
formalismo excessivo na desclassificação da arrematante, e, se tivesse havido, não seria por parte do Pregoeiro, que não deve ser punido, por não ter condições de
contestar o Secretário requisitante dos serviços licitados.
Com relação ao Prefeito, entendo que não lhe compete
acompanhar e coordenar a realização de processo licitatório, cabendo-lhe tão somente assinar o contrato, na
condição de representante maior do Município, devendo
sua responsabilidade ser afastada.
Quanto ao Secretário Municipal de Administração, também não se encontra na condição de contrariar o entendimento do Secretário requisitante dos serviços licitados, o qual emitiu parecer pela desclassificação da arrematante, devendo sua responsabilidade ser afastada.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico e ministeSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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rial, bem como do Eminente Relator dos autos, e afasto a presente irregularidade por não restar configurada, bem como a responsabilidade dos agentes indicados por ilegitimidade passiva e/ou por ausência de
competência.
3.9 AUSÊNCIA DE REVISÃO DO VALOR DOS PRODUTOS CONTRATADOS DECORRENTES DA REDUÇÃO DA
ALÍQUOTA DO VALOR DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI (3.11-ITC E 1.9-RELATOR). RESSARCIMENTO: R$ 295.054,92, EQUIVALENTE
A 153.116,20 VRTE’S.
Base normativa: artigo 37 da Constituição Federal (Princípio da Legalidade); artigo 70 da Constituição Estadual
(Princípio da Economicidade); e artigo 65, § 5º, da Lei Federal 8666/1993.
Responsáveis: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal; Maria do Carmo Camenote Mendes – Secretária
Municipal de Educação; e Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda. – Contratada.
De acordo com o relato técnico, a Prefeitura celebrou o
Termo de Cooperação Técnica 101/2009 com a Secretaria de Administração do Estado do Piauí, a fim de permitir adesão ao Sistema de Registro de Preços oriundo do
Pregão Presencial 006/2008, Ata XV/2008, Lote 24, celebrando o contrato 78/2009, de 5/11/2009 no valor de R$
5.901.098,40 para fornecimento de 16.496 conjuntos de
móveis escolares.
Relatou-se ainda, que o Decreto Federal 7016/2009 de
26/11/2009 reduziu a zero (0%), até 31/3/2010, as alíquotas do IPI, devendo o fabricante constar da nota fiscal a referida redução de alíquota, e que, embora tenha
constado de todas as notas fiscais a informação sobre a
Diário Oficial de Contas

redução da alíquota do IPI, a empresa contratada não
deu o desconto à Prefeitura, a qual pagou, indevidamente o total de R$ 295.054,92.
A empresa Desk Móveis alegou, em síntese, que o contrato foi celebrado antes da referida redução de alíquota
do IPI, que as notas fiscais foram emitidas de acordo com
o valor contratado, e que o referido Decreto não a obriga
a conceder desconto.
A Sra. Maria do Carmo argumentou, em síntese, que não
era sua atribuição nem competência conferir a existência ou não de obrigação de retenção de impostos, a dedução do imposto que teve alíquota reduzida, ou a regularidade fiscal da contratada.

contrato e das autorizações de fornecimento, como aduzem os defendentes, mas a da emissão das notas fiscais,
que caracteriza o fato gerador, ou seja, a saída do produto industrializado do estabelecimento (art. 46 do CTN).
Ressaltou que a contratada se beneficiou da redução da
alíquota do IPI e não a repassou à Prefeitura, descumprindo a cláusula 10.1 da Ata de Registro de Preços, segundo a qual os preços não seriam reajustados durante a
sua vigência, ressalvada a possibilidade de readequação
dos preços vigentes em face de superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis.

Aduziu que a adesão à Ata de Registro de Preços importa
concordância, inclusive, com os preços vencedores, como de fato ocorreu, sendo o contrato celebrado e as duas
autorizações de fornecimento emitidas em 5/11/2009,
21 dias antes do referido Decreto de 26/1/2009.

Examinando o acervo processual, verifico da documentação mencionada (fls. 4192-4222 - Vol. 13), que as notas fiscais foram emitidas nos meses de janeiro e fevereiro de 2010, dentro da vigência do referido decreto, estando nelas destacado o valor do ICMS, sendo o valor do
IPI R$ 0,00, constando das mesmas a informação sobre a
redução da alíquota do IPI a 0%.

Ressaltou, por fim, que os preços praticados foram registrados cerca de 18 meses antes da celebração do contrato, resultando em economia para o Município, da ordem
de R$ 387.390,49 em razão da inflação acumulada no
período, e que, deduzindo desse valor o prejuízo apontado (R$ 295.054,92), conclui-se pela obtenção de economia no valor de R$ 92.335,57, e que, se houve algum
prejuízo, foi causado exclusivamente pela contratada.

Consta das referidas notas fiscais, os códigos de classificação fiscal: 9403.60, 9403.30, 9401.79, 9610.00,
3918.90, 9403.70, estando, portanto, inclusos no Anexo
do Decreto, dentre os seis códigos, três itens do código
9403, e um código 9401.79, não abrangendo a redução
do IPI, a todos os produtos envolvidos nas aquisições, o
que torna temerário o cálculo do valor do ressarcimento proposto.

Em sede de análise conclusiva, a área técnica sugeriu a mantença da irregularidade com o ressarcimento proposto, contra argumentando, em síntese, que todas as notas fiscais foram emitidas no ano de 2010, após
a publicação do referido Decreto, de 26/11/2009 (fls.
4192/4222). Assim, a data a ser considerada não é a do

O somatório das notas fiscais resultou em R$
3.578.011,20, do qual foi autorizado o pagamento no valor de R$ 2.323.087,20 (fls. 4158 e 4164).
Verifico do referido Decreto Federal, no entanto, que a
redução do IPI atingiu partes dos móveis, como assentos (9401.79), móveis de madeira do tipo usado em esSegunda-feira, 14 de maio de 2018

153

ATOS DO PLENÁRIO

critórios (9403.30), outros móveis de madeira (9403.60)
e móveis de plástico (9403.70), observando-se das notas
de empenho (fls. 4147-4152) que a descrição dos móveis acabados adquiridos, é bem mais complexa, incluindo como matéria prima: fórmica, estrutura em tubo de
aço industrial, compensado multilaminado, componentes termoplásticos.
Assim sendo, não vislumbro possibilidade de calcular o
valor do IPI reduzido pelo total pago pelos produtos acabados.
Ademais, a curta vigência do Decreto (26/11/2009 a
31/3/2010), dificulta à Administração, detectar o seu direito à redução do IPI, nas aquisições realizadas em janeiro de fevereiro de 2010.
Lado outro, a empresa fornecedora tendo assinado o
contrato, em 5/11/2009, com base em licitação de 18
meses antes, teria que atender ao disposto no artigo 3º
do Decreto 7016/2009 de 26/11/09, que prescreve:
“Art. 2º. As pessoas jurídicas atacadistas e varejistas
dos produtos de que trata o Anexo poderão efetuar a
DEVOLUÇÃO FICTA ao fabricante desses produtos, existentes em seu estoque e ainda não negociados até a
data de publicação deste Decreto, mediante emissão de
nota fiscal de devolução.”

nos meses de janeiro e fevereiro de 2010, que ela, não
somente tinha conhecimento da redução do IPI, como
também se beneficiou da mesma.
Conforme se observa do referido Decreto, bem como do
§ 5º, do artigo 65, da Lei Federal 8666/1993, a iniciativa
de revisão dos preços praticados, por força da redução
do IPI, nas contratações em andamento, pertence ao fornecedor e não à Administração.
Quanto aos responsáveis, não vislumbro qualquer ato
praticado pelo Prefeito a não ser a assinatura do contrato, na condição de representante maior do Município, e,
quanto à Sra. Maria do Carmo, não teria condições de
alcançar o conhecimento sobre a alteração na alíquota
do IPI.
Em assim sendo, divirjo parcialmente do entendimento técnico e ministerial, bem como do Eminente Relator
dos autos, e mantenho a presente irregularidade, sem
o ressarcimento proposto, sob a responsabilidade exclusivamente da empresa contratada, Desk Móveis, e
afasto a responsabilidade do Prefeito e da Sra. Maria
do Carmo.
3.10 DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO DECORRENTE
DE DESÍDIA ADMINISTRATIVA (3.12-ITC E 1.10 - RELATOR).

Municipal de Saúde, através do Processo 189/2009, a
contratação de serviços de controle à incidência de mosquitos do gênero “culex”, limpeza de canais, aplicação de
aeroespacial de inseticida, aplicação de larvicida nos focos de monitoramento do mosquito na fase adulta, pelo
prazo de seis meses.
Assim, observadas as formalidades legais, foi celebrado o Contrato 005/2009 pelo prazo de 180 dias, ou até
o término do procedimento licitatório, tendo o mesmo
Secretário solicitado, através do Processo 19106/2009,
a prorrogação da referida contratação emergencial pelo prazo de 60 dias, alegando o atendimento ao princípio da continuidade do serviço público e a grande incidência de casos de dengue, sendo assinado o Contrato
066/2009, pelo prazo de 90 dias ou até a conclusão do
processo licitatório.
Ocorre que desde o exercício de 2008 o setor de contratos do Fundo Municipal de Saúde vinha solicitando
a contratação dos referidos serviços que seria precedida de licitação, conforme o Processo 36846/2008, e que
o referido processo ficou parado no gabinete do Secretário Municipal de Saúde no período de 15/1/2009 a
30/6/2009 (5 meses e meio).

“§ 3º. A DEVOLUÇÃO FICTA de que trata o caput enseja
para o fabricante direito ao crédito relativo ao IPI que incidiu na saída efetiva do produto para as pessoas jurídicas atacadistas e varejistas.”

Base normativa: artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal; artigo 32, inciso XXI, da Constituição Estadual; artigo 10, inciso VIII, da Lei Federal 8429/1992; e artigo 2º,
da Lei Federal 8666/1993.

Verifico do Contrato Social da contratada (fls. 40764077), que o seu objeto é a indústria e o comércio de
móveis escolares e produtos plásticos e derivados, entre outros, sendo evidente, pelas notas fiscais emitidas

Responsáveis: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal; e Pablo Márcio Ribeiro Freitas – Secretário Municipal de Saúde.

Os responsáveis alegaram, em síntese, que o Sr. Pablo
Marcio assumiu a Secretaria Municipal de Saúde em
30/4/2009, e que não procede a afirmativa de que o
processo tenha ficado no seu gabinete de 15/1/2009
a 30/6/2009, não havendo desídia da sua parte, tendo aberto o Processo 39127/2009 referente ao Pregão
181/2009, sendo realizada a contratação definitiva, e
que as contratações emergenciais foram estritamente
necessárias.

Segundo o relato técnico, foi solicitado pela Secretaria

Em sede de análise conclusiva, a área técnica sugeriu a
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mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, que:
- O contrato emergencial 05/2009 (processo 189/09) teve vigência entre 2/1/2009 a 1º/7/2009, prorrogado até
30/9/2009 no âmbito do processo 19106/09, não constando dos autos qualquer documento que comprove a
sua prorrogação.
- No entanto, consta às fls. 5298-5375, que os pagamentos efetuados de 1º/10/2009 a 31/12/2009 se referem
ao contrato emergencial 05/2009, evidenciando prorrogação verbal do contrato.
- Não foi trazido pelo Sr. Pablo Marcio documento que comprove a finalização do processo licitatório
39127/2009, juntando-se apenas a capa do processo e
a requisição de compras e serviços (fls. 8288-8290), tendo o Secretário permanecido no cargo de 30/4/2009 a
2/3/2010.
Examinando o acervo processual, verifico que, embora tenha havido solicitação de contratação dos serviços
que são de extrema relevância ao interesse público, em
2008, houve mudança do Secretário em abril de 2009 e
em março de 2010, o que, evidentemente, ocasiona esse tipo de emergência, sem que se configure desídia da
Administração.
No item seguinte, já analisado, verifica-se o relato e
análise de quatro processos de contratação desses serviços, quais sejam: A) processo 189/2009, contrato
005/2009-prazo 180 dias; B) processo 19106/2009, contrato 066/2009-prazo 90 dias; C) processo 48478/2009,
neste processo, a análise técnica continuou mencionando o processo 189/09 e o contrato 66/09, e que a contratada permaneceu prestando serviços em outubro de
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2009; D) processos 52847 e 56857/2009, neste caso, relata-se que a contratada continuou prestando serviços
em novembro e dezembro de 2009, sem qualquer manifestação formal.
O Eminente Relator dos autos, afastou, neste caso, a responsabilidade do Prefeito, no que o acompanho, haja
vista as atribuições legais conferidas ao Secretário Municipal de Saúde, cuja responsabilidade deve permanecer,
considerando sua atuação no período de abril de 2009 a
março de 2010, prazo suficiente para a conclusão do processo licitatório necessário.

cimento: R$ 2.420.522,32, equivalente a 1.256.109,14
VRTE, solidariamente com: Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda. – Contratada;
- Luiz Roberto Meneghel – Gerente de Controle de Vetores – Ressarcimento: R$ 1.650.174,41, equivalente a
856.343,75 VRTE;
- Davair Ferreira da Silva – Coordenador de Serviços Públicos (abril/junho/2009) – Ressarcimento: R$
1.234.898,03, equivalente a 640.839,66 VRTE, solidariamente com: Pablo Márcio Ribeiro Freitas – Secretário
Municipal de Saúde (abril/junho/2009);

Posto isto, divirjo parcialmente do entendimento técnico e Ministerial, acompanho o Eminente Relator dos autos, e mantenho a presente irregularidade, afastando a
responsabilidade do Prefeito Municipal.

- Marcelo Agostini Barroso – Coordenador de Serviços
de Saúde – Ressarcimento: R$ 410.934,80, equivalente
a 213.251,06 VRTE;

3.11 LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (3.13-ITC
E 1.11-RELATOR). RESSARCIMENTO: R$ 4.625.900,17,
EQUIVALENTE A 2.400.570,924 VRTE SOB A RESPONSABILIDADE DO SR. NEUCIMAR FERREIRA FRAGA – PREFEITO MUNICIPAL; E ECOVERDE URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATADA.

- Wallace de Medeiros Cazelli – Secretário Executivo
Municipal de Saúde (março/2009) – Ressarcimento: R$
414.314,29, equivalente a 215.004,82 VRTE;

Base normativa: artigo 63, § 2º, inciso III, da Lei Federal
4.320/1964.
Responsáveis:
A) Processo 189/2009 – Contrato emergencial para serviços de controle de mosquitos do gênero “culex”, limpeza de canais, aplicação de inseticida e larvicida: Ressarcimento: R$ 2.420.522,32, equivalente a 1.256.109,14 VRTE (solidariamente).
- Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal – Ressar-

- Eduardo Pereira Soares – Secretário Municipal de
Saúde (janeiro/fevereiro/2009) – Ressarcimento: R$
826.310,00, equivalente a 428.806,43 VRTE;

B) Processo 19106/2009: Ressarcimento: R$
1.313.363,97, equivalente a 681.558,88 VRTE, solidariamente: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal;
Devair Ferreira da Silva – Coordenador de Serviços Públicos (julho/setembro/2009); Pablo Márcio Ribeiro Freitas
– Secretário Municipal de Saúde (julho/setembro/2009);
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda. – Contratada.
C) Processo 48478/2009: Ressarcimento: R$ 437.736,00,
equivalente a 227.159,32 VRTE, solidariamente: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal; Devair Ferreira da Silva – Coordenador de Serviços Públicos (outubro/2009); Pablo Márcio Ribeiro Freitas – Secretário MuSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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nicipal de Saúde (outubro/2009); Ecoverde Urbanização
e Serviços Ltda. contratada.
D) Processos 52847/2009 e 56857/2009: Ressarcimento:
R$ 875.393,47, equivalente a 454.277,88 VRTE, sendo:
- Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal R$
875.393,47, equivalente a 454.277,88 VRTE; solidariamente com: Devair Ferreira da Silva – Coordenador de
Serviços Públicos (novembro/dezembro/2009); Joanna
Barros de Jaegher – Secretária Municipal de Saúde (novembro/dezembro/2009); Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda. – Contratada;
- Marcos Antônio Soares Bertolani – Coordenador de
Atendimento em Saúde (novembro/2009) – Ressarcimento: R$ 437.586,02, equivalente a 227.081,48 VRTE.
Segundo o relato técnico, com relação ao processo
189/2009 – contrato 005/2009, não foi encontrada comprovação da disponibilização dos 24 veículos, da utilização das roçadeiras (170 horas) e do barco de alumínio
(110 horas), da contratação dos recursos humanos (96
funcionários), e concessão aos mesmos dos benefícios
previstos contratualmente, bem como da aquisição, pela
contratada, dos 17.248 litros de óleo Diesel, 628 litros de
larvicida biológico e 122 litros de larvicida químico por
meio de notas fiscais, caracterizando ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços.
Relatou-se ainda, a necessidade, para comprovação de
que todos os itens dos serviços contratados foram efetivamente realizados, e aferição do recolhimento dos
encargos sociais e patronais, de apresentação da GEFIP,
embora não prevista contratualmente, constando informação de quatro reclamações trabalhistas contra a contratada, onde o município foi incluído como polo passiDiário Oficial de Contas

vo.

ordenador da despesa.

Com relação ao processo descrito na letra B, contrato
66/2009, mencionando a mesma contratação emergencial do processo 189/2009, relatou-se que, pelos mesmos fundamentos, foram considerados irregulares os
pagamentos referentes a: 24 veículos, 264 horas de roçadeiras motorizadas, 130 horas de barco de alumínio,
17.248 litros de óleo Diesel, 650 litros de larvicida biológico e 140 litros de larvicida químico.

Ressaltou que, ainda que haja irregularidade no processo de contratação, liquidação e pagamento, as despesas
não são ilegais, estando abarcadas pelo interesse e finalidade pública, e que, se houvesse ilegalidade seria de
procedimento, inexistindo ilegalidade na contratação.

No tocante ao processo descrito na letra C, mencionando a mesma contratação emergencial do processo
189/2009 e o contrato 66/2009 da letra B, repetiu-se
o relato da letra B, qual seja, pelos mesmos fundamentos, foram considerados irregulares os pagamentos referentes a: 24 veículos, 264 horas de roçadeiras motorizadas, 130 horas de barco de alumínio, 17.248 litros de
óleo Diesel, 650 litros de larvicida biológico e 140 litros
de larvicida químico.
Igualmente, com relação ao processo descrito na letra
D, mencionando a mesma contratação emergencial do
processo 189/2009 e o contrato 66/2009 da letra B, repetiu-se o relato das letras B e C, qual seja, pelos mesmos fundamentos, foram considerados irregulares os
pagamentos referentes a: 24 veículos, 264 horas de roçadeiras motorizadas, 130 horas de barco de alumínio,
17.248 litros de óleo Diesel, 650 litros de larvicida biológico e 140 litros de larvicida químico.
O Prefeito, Sr. Neucimar Ferreira Fraga, alegou, em síntese, ausência da sua responsabilidade solidária, haja vista a desconcentração administrativa pela Lei Municipal
5318/2012 e seu Decreto Regulamentador nº 178/2012,
cabendo-lhe responsabilização somente se configurado
vínculo subjetivo ou psicológico entre ele e o Secretário

Os demais responsáveis alegaram, em síntese, que não
cabia à Secretaria Municipal de Saúde, exigir da contratada, mensalmente, os comprovantes da disponibilização/gasto dos veículos a serem por ela vistoriados, bem
como das horas de roçadeiras e de barco de alumínio, do
pessoal empregado na execução dos serviços, das aquisições de óleo Diesel e de larvicidas.
Ressaltaram que a contratada prestava serviços a diversos municípios, e não tinha obrigação de separar a GEFIP
dos empregados envolvidos nos contratos de Vila Velha,
nem de adquirir os insumos em notas fiscais separadas
para comprovação dos serviços prestados ao município,
tendo a mesma apresentado, junto às notas fiscais, os
relatórios físico-financeiro e de atividade, e planilha descritiva de valores, com descrição dos serviços prestados
e dos insumos utilizados.
Em sede de análise conclusiva, a área técnica sugeriu a
mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, que:
- A lei municipal que disciplinava a desconcentração administrativa, em 2009, não era a mencionada pelo Sr.
Neucimar, mas a Lei 3779/2001, a qual não vedou a
responsabilização do Prefeito pelo simples fato de atribuir competência a outros agentes para ordenar despesa, não havendo que se falar em sua ilegitimidade, mas
em verificação da sua responsabilidade na apreciação do
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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mérito, em caso de culpa in eligendo ou in vigilando.
- Em casos que os Secretários tinham competência para
assinar os contratos, foram eles assinados também pelo
Prefeito, e todos os que foram analisados foram por ele
assinados, o que justifica a sua responsabilização.
- Nos processos de pagamento de fls. 4603/5536 (Vols.
14/17), verifica-se que os relatórios de execução dos serviços apresentados pela contratada atendem satisfatoriamente à finalidade de prestação de contas, não havendo segurança para, apenas com a análise documental, presumir que não houve a efetiva prestação dos serviços contratados, pois, os processos de liquidação/pagamento apresentam documentos que, aparentemente,
retratam os fatos ocorridos ao longo da vigência contratual.
- É certo que seria possível a exigência de comprovação
da compra e utilização mensal de larvicidas e inseticidas,
bastando, para tanto, a comparação, pela Prefeitura, no
galpão da contratada, a nota fiscal com as embalagens
vazias.
- Com relação aos combustíveis dos veículos, e equipamentos utilizados, entende-se que seria desnecessária
sua comprovação, mas, não é aceitável, o pagamento de
17.248 litros de óleo Diesel, por mês (tabela de fl. 4282),
pois, como dito no parágrafo anterior, o referido combustível já estava incluso no custo dos veículos e equipamentos, valendo frisar que apenas um ônibus e um caminhão caçamba eram movidos a Diesel, evidenciando
gasto excessivo.
- Por outro lado, se admitido que o óleo Diesel era misturado ao inseticida utilizado no fumacê, mesmo assim, a
quantidade de 17.248 litros é totalmente desproporcioDiário Oficial de Contas

nal aos 360 litros/mês de inseticida, considerando que
a maior concentração recomendada para a mistura é de
2/3 de óleo para 1/3 de inseticida, conforme matéria jornalística (anexo 01 à ITC), evidenciando que o máximo
de óleo diesel/mês utilizado seria 720 litros e não 17.248
litros.
- As falhas apontadas pela auditoria, apesar de terem
existido, não são capazes de garantir que os serviços não
foram prestados, os quais foram atestados pelos fiscais
do contrato, entende-se, no entanto, que, com relação
aos 17.248 litros de óleo diesel/mês, foi pago irregularmente, devendo-se manter o ressarcimento por representar flagrante bis in idem.
- Não tem razão a Sra. Joanna quanto às alegações de
que a despesa cujo pagamento autorizou foi empenhada em exercício anterior, quando não era Secretária, e
de que autorizou o pagamento em 2010, não podendo o
mesmo ser alcançado pela auditoria de 2009, por se tratar de contas de gestão e não de governo.
- Refutam-se ainda, as alegações dos senhores Marcelo Agostini e Luiz Roberto, de que não devem responder
pela irregularidade e pelo ressarcimento por não serem
ordenadores de despesa, pois, os seus atos de liquidar a
despesa sem a documentação comprobatória foram decisivos para o pagamento irregular.
- Opina-se, portanto, pela mantença da irregularidade,
limitando-se, porém, o ressarcimento, ao valor de R$
504.607,44, equivalente a 261,861,67 VRTE’s, referente
ao pagamento mensal indevido de R$ 42.050,62, durante 12 meses do ano de 2009, por 17.248 litros de óleo
diesel, assim divididos entre os responsáveis solidários:
- Neucimar Ferreira Fraga e Ecoverde Urbanização e Ser-

viços Ltda. R$ 252.303,72 = 130.930,83 VRTE Letra A; R$
168.202,48 = 87.287,22 VRTE Letra B; R$ 42.050,62 =
21.821,80 VRTE Letra C; R$ 84.101,24 = 43.643,61 VRTE
Letra D; (TOTAL R$ 546.658,06 = 283.683,46 VRTE), solidariamente com os demais responsáveis.
- Luiz Roberto Meneghel R$ 168.202,48 = 87.287,22 VRTE Letra A;
- Devair Ferreira da Silva R$ 126.151,86 = 65.465,41 VRTE Letra A; R$ 168.202,48 = 87.287,22 VRTE Letra B;
R$ 42.050,62 = 21.821,80 VRTE Letra C; R$ 84.101,24
= 43.643,61 VRTE Letra D. TOTAL: R$ 420.506,20 =
218.218,04 VRTE.
- Pablo Márcio Ribeiro Freitas R$ 126.151,86 = 65465,41
VRTE Letra A; R$ 168.202,48 = 87.287,22 VRTE Letra
B; R$ 42.050,62 = 21.821,80 VRTE Letra C. TOTAL R$
336.404,97 = 174.574,43 VRTE.
- Marcelo Agostini Barroso R$ 42.050,62 = 21.821,80 VRTE Letra A;
- Eduardo Pereira Soares R$ 84.101,24 = 43.643,61 VRTE Letra A;
- Walllace de Medeiros Cazelli R$ 42.050,62 = 21.821,80
VRTE Letra A;
- Marcos Antônio Soares Bertolani R$ 42.050,62 =
21.821,80 VRTE Letra D;
- Joanna Barros de Jaegher R$ 84.101,24 = 43.643,61 VRTE Letra D.
Examinando o acervo Processual, verifico que:
- Quanto ao ressarcimento proposto referente a 17.248
litros/mês, também não procede, haja vista que este quantitativo consta das propostas da contratada fls.
4522-4522 (processo189/09), e 4275-4282 (ProcesSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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so 19106/09), sendo pago quantitativos diferenciados,
conforme documentação de fls. 4604-4609 = 17.248 litros, 4691-4699 = 15.680 litros, 4758-4763 = 17.248 litros, 4833-4839 = 16.464 litros, 4908-4915 = 15.680 litros, 4990-4997 = 16.856 litros (proc. 189/09); fls. 50695077 = 18.032 litros, 5146-5152 = 18.027 litros, 52235229 = 18.018 litros, 5299-5307 = 18.021 litros, 53785384 = 18.018 litros, 5494-5501 = 18.020 litros (processo 19.106/2009).
- O pagamento dos veículos com o combustível incluso no custo, e do óleo diesel, em verdade, não se trata de bis in idem, como concluiu a área técnica, haja vista que, de acordo com o Projeto Básico acostado às fls.
4394-4409(Vol. 14) dos autos, o custo dos veículos inclui
o combustível, e o diesel destinou-se a diluir o inseticida,
assim prevendo os subitens III.2.7 e III.2.14 do item III.2:
III.2- CONTROLE DO MOSQUITO NA FASE ADULTA.
III.2.7- Será adotado o óleo diesel como diluente para
formulação da calda ou outro que seja ecologicamente
seguro, observada a variação de preço de cada produto (fl. 4398).
III.2.14- O veículo de aplicação deve atender as seguintes especificações:
- Caracterização do veículo: pick-up capacidade mínima
de 600 kg, cor branca, manutenção, COMBUSTÍVEL, seguro total e sem motorista.
Ainda, no item III.4 – Monitoramento do adulto (fl.
4400), subitem III.4.5, a previsão é de que o custo do veículo inclui o combustível.
- Com relação à afirmativa da área técnica de que o consumo de 17.248 litros/mês de óleo diesel como diluente
do inseticida seria desproporcional, devendo-se consuDiário Oficial de Contas

mir, no máximo 720 litros/mês, não deve prosperar pelo
fato de que não há parâmetro para esse tipo de comparação e conclusão.
Quanto aos responsáveis, verifico que bem laborou o
Eminente Relator dos autos afastando a responsabilidade do Prefeito, haja vista que a despesa foi autorizada
pelo Secretário Municipal de Saúde, por força de desconcentração administrativa, tendo ele atuado somente
na assinatura dos contratos, como Chefe do Poder Executivo, permanecendo a responsabilidade dos demais
agentes.
Como bem mencionou a área técnica, a documentação
juntada em auditoria às fls. 4522-5536 não deixa dúvidas
quanto à realização dos serviços, haja vista a especificidade dos relatórios e planilhas de execução apresentados pela contratada, junto às notas fiscais, com base nos
quais a despesa foi liquidada e paga.
Posto isto, e considerando, como antes mencionado, a
ausência de bis in idem, no pagamento do óleo diesel,
e impossibilidade de aferição se o consumo foi excessivo ou não, divirjo do entendimento técnico e ministerial, acompanho parcialmente o Eminente Relator dos
autos, e afasto a presente irregularidade, bem como o
ressarcimento dela decorrente e a responsabilidade do
Prefeito.
3.12 CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO EM SITUAÇÃO NÃO AMPARADA EM LEI
(3.16-ITC E 1.12 - RELATOR).
Base normativa: artigos 2º e 25, inciso III, da Lei Federal 8666/1993.
Responsáveis: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal; Antonio Ramos Barbosa – Secretário Municipal de

Cultura e Turismo; e Wagner José Elias Carmo – Subprocurador Geral do Município.
Segundo o relato técnico, foi contratado shows com o
Trio Forrozão, Rian & Richard, Casaca e Roupa Nova através da empresa Premium Comunicação e Marketing S/A,
contrariando o disposto no artigo 25, inciso III, da Lei
8666/1993, que autoriza a inexigibilidade de licitação somente na contratação direta com os artistas ou com os
seus empresários exclusivos.
Aduziram que a referida empresa atuou apenas como intermediária entre os empresários exclusivos ou os artistas e a municipalidade, recebendo autorização para contratação dos artistas para determinado dia e horário, o
que não caracteriza o conceito de empresário exclusivo.
Os responsáveis alegaram, em síntese, que, seria impossível exigir um empresário exclusivo para representar o
artista em todo o território nacional e internacional, que
nenhum artista trabalha com essa condição, e que a referida empresa possuía carta de exclusividade de todos
os artistas contratados para a Festa da Penha/2009, o
que é suficiente para tornar legal a contratação direta.
A área técnica, em sede de análise conclusiva, sugeriu a mantença da irregularidade citando o Acórdão TC
295/2013 sob minha relatoria, e contra argumentando,
em síntese, que, as cartas de exclusividade dada pelos
empresários dos artistas são contratos camuflados de
apresentações artísticas, procedimento dissonante do
entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte de
Contas.
No voto por mim proferido e constante do referido Acórdão, assim me posicionei:
“Ocorreu, na verdade, que as empresas contratadas,
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sem licitação, atuaram junto ao município, não na qualidade de empresário, como se autodenomina, mas como
prestadores de serviços, e, em sendo assim, devem ser
contratadas através de processo licitatório . . . Destarte,
caso os artistas e seus respectivos empresários entendam conveniente a contratação de intermediários, caberá a estes o pagamento pelo serviço dos mesmos, não
sendo lícito que tal ônus venha a ser transferido ao Município . . . acompanho a área técnica e o douto Representante do Parquet de Contas e mantenho a irregularidade.”
Com relação aos responsáveis, Verifico da documentação juntada em auditoria às fls. 5799-5945 (Vol. 18), que
todas as formalidades relativas à contratação foram providenciadas pelo Sr. Eduardo Luiz Oliveira Nascimento,
Coordenador de Atividades Culturais, tendo o Secretário
Municipal de Cultura e Turismo, Sr. Antônio Ramos Barbosa ratificado a inexigibilidade (fls. 5799 e 5899 Vol. 18)
e assinado o contrato 25/2009 juntamente com o Prefeito (fls. 5911-5917).
Quanto ao Subprocurador Geral, verifico às fls. 53895894, que emitiu parecer na forma do artigo 30, parágrafo único da Lei 8666/1993, admitindo a possibilidade da contratação por inexigibilidade, após o enquadramento do caso concreto aos ditames legais e doutrinários expendidos, demonstrando que deveria ser observada a jurisprudência majoritária, razão pela qual não
permanece sua responsabilidade.
Quanto ao Prefeito, no entanto, sua única ação, no caso concreto, foi assinar o contrato juntamente com o Secretário Municipal de Cultura e Turismo, após todos os
trâmites e formalidades executados pelos seus agentes
responsáveis, não devendo, portanto, permanecer a sua
Diário Oficial de Contas

responsabilidade.
Posto isto, divirjo parcialmente do entendimento técnico e ministerial, e do Eminente Relator dos autos, mantenho a presente irregularidade sob a responsabilidade
do senhor Antonio Ramos Barbosa e afasto a responsabilidade do Prefeito e do Sr. Wagner José Elias Carmo.
3.13 SUPERFATURAMENTO DOS SHOWS DE ARTISTAS (3.17-ITC E 1.13-RELATOR). RESSARCIMENTO: R$
62.545,58, EQUIVALENTE A 32.457,48 VRTE’S.
Base Normativa: Princípio da indisponibilidade do interesse público.
Responsáveis: Neucimar Fraga – Prefeito Municipal; Antônio Ramos Barbosa – Secretário Municipal de Cultura
e Turismo; e Premium Comunicação e Marketing S/A –
Contratada.
De acordo com o relato técnico, em análise da contratação dos shows mencionados no item anterior, a equipe de auditoria encontrou em diversos municípios, contratação dos mesmos artistas por preços inferiores, conforme relacionado às fls. 10825-10826, entre os anos de
2005 a 2009.
Os responsáveis alegaram, em síntese, que nenhum artista possui tabela de preço, e que os preços de cada artista/show variam de acordo com o momento musical vivido pelo artista, a localização do show estar próxima ou
não da cidade em que o artista está em turnê, a data, o
estilo musical, a grande procura pelo artista e a emissão
ou não de nota fiscal.
Aduziram que além dos cachês pagos aos artistas, o preço contratado e pago inclui transporte e hospedagem
dos artistas, palco, iluminação, e outros custos.
A área técnica, em sede de análise conclusiva, sugeriu a

mantença da irregularidade reduzindo o valor do ressarcimento inicialmente proposto de R$ 120.388,05 para R$
62.545,58, contra argumentando, em síntese, que:
- Quanto ao Trio Forrozão, os preços comparados pela
equipe de auditoria eram de 2005 e 2007, sendo a Festa
da Penha realizada em 2009.
- A comparação feita em relação a todos os artistas baseou-se na documentação colacionada no RAO 45/2012,
não esclarecendo se os preços pagos nos eventos mencionados incluíam, além do cachê dos artistas, os gastos
com palco, sonorização, iluminação transporte, alimentação e hospedagem dos artistas.
- O que se pode concluir da análise do DOC. 33 do RAO,
e dos documentos trazidos pela defesa, é que o preço
das contratações dos mesmos artistas que se apresentaram na festa da Penha/2009, é que a empresa contratada gastou, efetivamente (fl. 10834), R$ 157.842,47, tendo recebido da Prefeitura R$ 220.388,05, resultando em
pagamento desnecessário no valor de R$ 62.545,58.
Desta feita, entendo que o valor de R$ 62.545,58 apontado pela área técnica como superfaturamento, em verdade, se refere à remuneração da empresa contratada pelos serviços por ela prestados.
Ademais, como explicaram os defendentes, os artistas
não tem tabela de preços, os quais variam em razão de
situações, e, a despeito das despesas demonstradas pela contratada, os preços inicialmente comparados pela
equipe de auditoria, sem indicar se incluíam outros custos além do cachê, estes não tiveram grande variação,
com exceção do Grupo Roupa Nova (fls. 10825/26).
Posto isto, divirjo do entendimento técnico e ministerial,
bem como do E. Relator dos autos, e afasto a presente
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irregularidade e o ressarcimento proposto, bem como a
responsabilidade do Prefeito por ausência de demonstração de causa e efeito.
3.14 INEXIGIBILIDADE INDEVIDA DE LICITAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (3.18ITC E 1.14-RELATOR).
Base normativa: artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal; artigo 32, inciso XXI, da Constituição Estadual; artigo 10, inciso VIII, da Lei Federal 8429/1992; e artigo 2º
da Lei Federal 8666/1993.
Responsáveis: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal; e Heliosandro Mattos – Secretário Municipal de
Educação.
Consta do relato técnico que a Gerência de Esportes Educacionais, após elencar dez entidades aptas à prestação
dos serviços de arbitragem, concluiu que a Federação
Capixaba de Desporto Escolar – FECADE seria a única habilitada e com respaldo legal para atuar nos jogos escolares da rede municipal nos meses de setembro a novembro de 2009, embasando-se em Declaração da Confederação Brasileira de Desporto Escolar – CBDE.
Relatou-se ainda, que, em análise da referida declaração, constatou-se que a FECADE, em verdade, é a única
autorizada a formar árbitros, não para contratá-los e gerir competições de natureza escolar de qualquer modalidade esportiva.
Ressaltou-se que havia no processo, orçamento de três
entidades, sendo: da própria FECADE R$ 254.250,00;
AFEST – Associação das Federações Desportivas do
Espírito Santo e WL Eventos e Promoções Ltda. R$
248.641,00, tendo a FECADE reduzido o seu preço para
R$ 248.641,00, após manifestação da Procuradoria GeDiário Oficial de Contas

ral do Município.
Evidenciando a viabilidade de competição, foi encontrado na internet, editais de licitação de municípios de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
São Paulo.
Os responsáveis alegaram, em síntese, que a FECADE é a
única pessoa jurídica do Estado, de natureza desportiva
escolar com qualificação técnica autorizada a formar árbitros e gerir competições de natureza escolar de qualquer modalidade, reconhecida pela CBDE, e que a SEDU
também a contrata por inexigibilidade.
Em sede de análise conclusiva a área técnica sugeriu a
mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, que é inegável o fato de que a FECADE é a única entidade do Estado autorizada a formar árbitros e gerir competições escolares, mas que esse não foi o objeto da contratação, mas, tão somente a contratação de
arbitragem.
Ressaltou que a própria CBDE elencou 10 entidades aptas à prestação dos serviços de arbitragem, sendo, portanto, inegável a viabilidade de competição.
Examinando o acervo processual, verifico da documentação juntada em auditoria às fls. 5946-6192 (Vol. 19),
a contratação destinou à realização dos jogos escolares
em 12 modalidades, constando da requisição o valor do
contrato (estimativo) mencionando as entidades AFEST,
FECADE e WL Eventos, referindo-se à contratação de arbitragem.
Constato à fl. 6004, o elenco de 10 entidades (Federações) sugeridas para contratação, porém, cada uma, dedicada a uma única modalidade esportiva (Federação
Capixaba de Basketebol, Federação Espirito Santense de

Futebol), dentre estas, a Associação das Federações Desportivas do Espírito Santo – AFEST, e a Federação Capixaba de Desporto Escolar – FECADE.
Conforme a Declaração da CBDE- Confederação Brasileira do Desporto Escolar, a FECADE é a única entidade, a
ela filiada, com qualificação técnica, autorizada a formar árbitros e gerir competições de natureza escolar
de qualquer modalidade esportiva dentro do Estado do
Espírito Santo, é a entidade estadual de administração
do desporto escolar reconhecida pela CBDE, conforme
o seu Estatuto, e o que determina a Lei 9615 de 24 de
março de 1998, e a regulamentação do Decreto 2574 de
29 de abril de 1998.
Verifico ainda do Projeto Básico (fls. 6058-6059) que o
objeto da contratação era empresa especializada para
prestação de serviços de arbitragem para realização dos
jogos escolares da rede municipal.
Assim, mediante apuração de que a FECADE detinha exclusividade para o fornecimento dos árbitros a ela filiados para os jogos escolares pretendidos, e adotado esse entendimento pela Procuradoria Municipal, o Secretário Municipal de Educação ratificou a inexigibilidade e
assinou o contrato juntamente com o Prefeito (fls. 6084
e 6181-6187).
A Lei Federal 8666/1993, em seu artigo 25, caput, estabelece que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição.
Diante de tudo que restou demonstrado e comprovado
nos autos, concluo que a declaração da CBDE se mostra
suficiente para caracterizar a inviabilidade de competição, e, ainda que assim não fosse, resta incontroverso,
que a pessoa jurídica mais adequada a prestar os serviSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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ços de arbitragem, através dos seus árbitros filiados nas
12 modalidades esportivas escolares é a FECADE.
Com relação à responsabilidade do Prefeito, verifico que
o mesmo não participou de nenhuma das formalidades
processuais, apondo, tão somente, a sua assinatura no
contrato, por ser o representante maior do município, no
exercício do dever de chancela.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico e ministerial,
bem como do E. Relator dos autos, e afasto a presente
irregularidade, e a responsabilidade do Prefeito.
3.15 REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM FINALIDADE PÚBLICA (3.20-ITC E 1.15-RELATOR). RESSARCIMENTO: R$
491.929,95, EQUIVALENTE A 255.282,80 VRTE.
Base normativa: artigo 37, caput e § 1º, da Constituição
Federal.
Responsáveis: Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito Municipal; e Heliosandro Mattos – Secretário Municipal de
Educação.
De acordo com o relato técnico, foram contratados diversos veículos de comunicação para veiculação de campanha da Secretaria Municipal de Educação, visando a
divulgação da concessão de reajuste salarial de 12,22%
aos profissionais do magistério, e construção de 12 escolas.
Entendeu a equipe técnica que a publicidade contratada e paga não teve caráter educativo, informativo ou de
orientação social, e nem observou o interesse público,
conforme o dispositivo constitucional citado, mas visou
uma avaliação positiva da Administração, e, por consequência, a garantia de dividendos políticos. Considerou,
ainda, não ser razoável a aplicação do elevado montante
de recursos da educação na referida publicidade.
Diário Oficial de Contas

Os responsáveis alegaram, em síntese, que a veiculação
dos informes publicitários se deu em razão do princípio
constitucional da publicidade previsto no artigo 37, em
um conceito de melhoria da qualidade do ensino através
da valorização dos profissionais do magistério.
Aduziram que a referida publicidade em nada remete à
obtenção de dividendos políticos, haja vista que ocorreu em 2009, exercício seguinte ao da eleição do Prefeito, sendo um dos seus objetivos, aumentar a autoestima
dos professores e outro, mostrar aos munícipes onde o
dinheiro dos seus impostos é aplicado.
Em sede de análise conclusiva, a área técnica sugeriu a
mantença da irregularidade com o ressarcimento proposto, contra argumentando, em síntese, que o gasto teria sido mais útil se aplicado na construção das 12 escolas, que no ano seguinte à eleição os políticos costumam
direcionar os gastos aos setores de seus maiores doadores na campanha eleitoral.
Aduziu que a divulgação do reajuste do pessoal do magistério poderia ter sido feita no sitio oficial do município, ou poderia ter enviado malas por e-mail, e que a
promoção pessoal se mostra pela estampa da logomarca
da administração do Prefeito em vez do Brazão do Município, e pelos números 2 e 22 (do 12.22%) escritos em
letras garrafais, indicando o nº do candidato (Neucimar)
e o do Partido (PR).
Examinando o acervo processual, verifico da documentação juntada em auditoria às fls. 6407, 6447, 6469 e
6488 (Vol. 20), que a matéria veiculada nos jornais, teve o seguinte teor:
EM VILA VELHA EDUCAÇÃO É ASSIM:
12 + 12,22% = TEMPO DE CONSTRUIR.

NOVAS ESCOLAS AUMENTO DE SALÁRIO DOS PROFESSORES
Esse texto está realmente em letras garrafais visando
chamar a atenção para a matéria veiculada, vindo abaixo a informação: A Reconstrução de uma sociedade sólida se faz com investimento em Educação. A Prefeitura
de Vila Velha sabe disso e em menos de 1 ano de gestão
está construindo 12 escolas concedendo nesse período
um aumento salarial de 12,22% aos professores da rede municipal.
Professores motivados e alunos beneficiados! É o início
de uma Vila Velha que todos nós queremos.
No canto direito da matéria tem o desenho de um note
book, tendo na tela a logomarca e o texto: Prefeitura de
VILA VELHA tempo de construir Secretaria de Educação.
Desta feita, embora se refira àquela Administração, não
vislumbro na matéria veiculada, indicativo de promoção
pessoal do Prefeito, haja vista que são os nomes da Prefeitura e da Secretaria de Educação que aparecem, não
se mostrando fotos e/ou nomes do Prefeito e/ou do Secretário Municipal de Educação.
Entendo, ainda, que não há que se falar em gasto excessivo, haja vista que a matéria foi veiculada em diversos
veículos de comunicação que apresentaram suas tabelas de preços, as quais não foram objeto de comparação,
não cabendo aqui, conjecturas do tipo “direcionamento
de dinheiro aos maiores doadores de campanha”, sem
qualquer indício ou prova nesse sentido.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico e ministerial, bem como do Eminente Relator dos autos, e afasto
a presente irregularidade, e o respectivo ressarcimento proposto, bem como a responsabilidade do Prefeito
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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por ausência de demonstração de causa e efeito.

itens 3.3 e 3.9, todos desta decisão;

4. DISPOSITIVO:

5. AFASTAR os indicativos de irregularidade tratados nos
itens 3.1, 3.2, 3.14, 3.15 e 3.19 da ITC, bem como os tratados nos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6,3.8, 3.11, 3.13, 3,14
e 3.15 desta decisão (1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.11,
1.13, 1.14 e 1.15-Relator), com os respectivos ressarcimentos quanto aos itens 3.11, 3.13 e 3.15;

Ante o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, bem como do Eminente Relator dos autos,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1. ACOLHER a preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pelo Sr. Fábio Gomes de Aguiar, excluindo sua responsabilidade e extinguindo o processo sem resolução
de mérito em relação à sua pessoa, na forma do subitem 2.1 da ITC;
2. REJEITAR a preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pelas empresas: Assessora Assessoria e Consultoria
Ltda. e União de Ensino do Estado do Espírito Santo Ltda.
na forma dos subitens 2.3 e 2.4 da ITC;
3. REJEITAR a preliminar suscitada pelo Sr. Devair Ferreira da Silva, sobre a impossibilidade de apreciação dos
atos de gestão do exercício de 2009 em face do parecer
prévio pela regularidade das contas de governo, emitido
pelo TCEES, e da aprovação das contas de governo pela
Câmara Municipal.
4. NÃO CONVERTER o feito em Tomada de Contas Especial, em razão do afastamento dos indicativos de irregularidade tratados nos itens 3.11, 3.13 e 3.15 desta
decisão com o respectivo ressarcimento proposto, bem
como do afastamento do ressarcimento em relação aos
Diário Oficial de Contas

6. MANTER os indicativos de irregularidade tratados nos
itens 3.3, 3.4, 3.7, 3.9, 3.10 e 3.12 desta decisão (1.3, 1.4,
1.7, 1.9, 1.10 e 1.12-Relator), afastando o ressarcimento
em relação aos itens 3.3 e 3.9
7. AFASTAR a responsabilidade do Prefeito Municipal, Sr.
Neucimar Ferreira Fraga, com relação aos itens 3.1 a 3.15
desta decisão, bem como da Sra. Maria do Carmo Camenote Mendes em relação ao item 3.9; do Sr. Heliosandro
de Mattos, em relação ao item 3.5; Marcelo Vidigal Rocha e Evilásio de Ângelo em relação aos itens 3.6 e 3.8,
e Fábio Gomes de Aguiar em relação ao item 3.2, todos
desta decisão;
8. ACOLHER as razões de defesa e considerar REGULARES os atos praticados pelo Sr. Neucimar Ferreira Fraga
- Prefeito Municipal de Vila Velha no exercício de 2009,
em razão do afastamento das suas responsabilidade, em
relação aos indicativos de irregularidade tratados nos
itens 3.1 a 3.15 desta decisão (1.1 a 1.15-Relator);
9. ACOLHER as razões de justificativa e considerar REGULARES os atos praticados pelo Sr. Douglas Bianchi – Secretário Municipal de Finanças de Vila Velha no exercício
de 2009, em razão do afastamento do indicativo de irregularidade tratado no item 3.1 desta decisão;
10. ACOLHER as razões de justificativa e considerar REGULARES os atos praticados pela Sra. Maria do Carmo

Camenote Mendes – Secretária Municipal de Educação
de Vila Velha no exercício de 2009, em razão do afastamento da sua responsabilidade em relação ao indicativo de irregularidade tratado no item 3.9 desta decisão;
11. ACOLHER as razões de justificativa e considerar REGULARES os atos praticados pelos senhores: Luiz Roberto Meneghel – Gerente de Controle de Vetores; Joanna Barros de Jaegher – Secretária Municipal de Saúde
(novembro/dezembro/2009); Davair Ferreira da Silva –
Coordenador de Serviços Públicos (abril/junho/2009);
Eduardo Pereira Soares – Secretário Municipal de Saúde
(janeiro/fevereiro/2009); Wallace de Medeiros Cazelli –
Secretário Executivo Municipal de Saúde (março/2009);
e Marcos Antônio Soares Bertolani – Coordenador de
Atendimento em Saúde (novembro/2009); bem como
da empresa contratada Ecoverde Urbanização e Serviços
Ltda. em razão do afastamento do indicativo de irregularidade 3.11 desta decisão;
12. ACOLHER as razões de justificativa e considerar REGULARES os atos praticados pelo Sr. Evilásio de Ângelo Secretário Municipal de Administração de Vila Velha no
exercício de 2009, em razão do afastamento dos indicativos de irregularidade tratados nos itens 3.1, 3.2, 3.6 e
3.8 desta decisão;
13. ACOLHER as razões de justificativa e considerar REGULARES os atos praticados pelos senhores Luiz Arnaldo Custódio Bomfim e Luciene Maria Luciana Neves, respectivamente, Presidente e membro da CPL, em razão
do afastamento do indicativo de irregularidade tratado
no item 3.2 desta decisão;
14. ACOLHER as razões de justificativa e considerar REGULARES os atos praticados pela Pessoa Jurídica Assessora Assessoria e Consultoria Ltda. em razão do afastaSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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mento dos indicativos de irregularidade tratados nos
itens 3.1 (C e D) e 3.3 (B), desta decisão;
15. ACOLHER as razões de justificativa e considerar REGULARES os atos praticados pela Pessoa Jurídica AUDIPEC Auditoria, Perícia e Consultoria Ltda. em razão do
afastamento do indicativo de irregularidade tratado no
item 3.1 (B), desta decisão;
16. REJEITAR as razões de justificativa e considerar IRREGULARES os atos praticados pelo Sr. Francisco de Assis
Portela Milfont – Secretário Municipal de Planejamento,
Orçamento e Gestão de Vila Velha no exercício de 2009,
em razão da mantença do indicativo de irregularidade
tratado no item 3.3 desta decisão, aplicando-lhe multa
pecuniária individual no valor equivalente a 1.000 VRTE;
17. REJEITAR as razões de justificativa e considerar IRREGULARES os atos praticados pelo Sr. Marcelo Agostini
Barroso – Coordenador de Serviços de Saúde de Vila Velha no exercício de 2009, em razão da mantença do indicativo de irregularidade tratado no item 3.7 desta decisão, aplicando-lhe multa pecuniária individual no valor
equivalente a 1.000 VRTE;
18. REJEITAR as razões de justificativa e considerar IRREGULARES os atos praticados pelo Sr. Pablo Márcio Ribeiro de Freitas – Secretário Municipal de Saúde de Vila Velha no exercício de 2009 (abril/junho), em razão da mantença do indicativo de irregularidade tratado no item
3.10 desta decisão, aplicando-lhe multa pecuniária individual no valor equivalente a 1.000 VRTE;
19. REJEITAR as razões de justificativa e considerar IRREGULARES os atos praticados pelos senhores: Antonio Ramos Barbosa – Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Vila Velha no exercício de 2009, em razão da manDiário Oficial de Contas

tença do indicativo de irregularidade tratado no item
3.12 desta decisão, aplicando-lhes multa pecuniária individual no valor equivalente a 500 VRTE;
20. REJEITAR as razões de justificativa e considerar IRREGULARES os atos praticados pelo Sr. Heliosandro Mattos – Secretário Municipal de Educação de Vila Velha no
exercício de 2009 em razão da mantença do indicativo de
irregularidade tratado no item 3.4 desta decisão aplicando-lhe multa pecuniária individual no valor equivalente
a 500 VRTE’s;
21. REJEITAR as razões de justificativa e considerar IRREGULARES os atos praticados pela Pessoa Jurídica Office Consultoria Contábil S/S Ltda. –contratada, em razão
da mantença do indicativo de irregularidade tratado no
item 3.3 (A), desta decisão, aplicando-lhe multa pecuniária individual no valor equivalente a 1.000 VRTE’s;

VOTO DE DESEMPATE DO EXMO. SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Tratam os autos de Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Vila Velha, relativa ao exercício de
2009, onde foram identificadas as seguintes irregularidades:
3.1 – Despesa com promoção pessoal;
3.2 – Despesa sem finalidade e interesse público;
3.3 – Contratação de terceiros para realização de serviços permanentes e essenciais atribuíveis a servidores públicos, inobservado o princípio constitucional do
concurso público;
3.4 – Direcionamento da licitação;
3.5 – Pagamento de serviços sem comprovação da efetiva contraprestação;

22. REJEITAR as razões de justificativa e considerar IRREGULARES os atos praticados pela Pessoa Jurídica Desk
Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda. – Contratada, em razão da mantença do indicativo de irregularidade tratado no item 3.9, desta decisão, deixando de aplicar multa pecuniária, em razão da não ocorrência de responsabilidade solidária;

3.6 – Pagamento de despesas não consideradas como
manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos vinculados à educação;

23. ACOLHER as razões de justificativa e considerar REGULAR os atos praticados pelos senhores: Gustavo Silva
Dias, Manoel Lopes Cançado Junior e Wellington Borghi,
bem como da Pessoa Jurídica União de Ensino do Espírito Santo;

3.9 – Ausência de exame prévio e aprovação da minuta
do edital de licitação pela assessoria jurídica;

24. ARQUIVAR os presentes autos após o trâmite em julgado.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição

3.7 – Inobservância ao princípio da eficiência;
3.8 – Ausência de orçamento detalhado em planilhas
de quantitativos e preços unitários;

3.10 – Formalismo excessivo e desclassificação irregular
de empresa vencedora do certame;
3.11 – Ausência de revisão do valor dos produtos contratados, decorrentes da redução da alíquota do valor
do imposto sobre produtos industrializados (ipi);
3.12 – Dispensa indevida de licitação decorrente de desídia administrativa;
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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3.13 – Liquidação irregular da despesa, decorrente da
ausência de documentação comprobatória das atividades desenvolvidas;
3.14 – Ausência de justificativa do contratado e do preço, com superfaturamento;
3.15 – Dispensa indevida de licitação para locação de
mobiliário;
3.16 – Contratação direta por inexigibilidade de licitação em situação não amparada em lei;
3.17 – Superfaturamento dos shows de artistas;
3.18 – Inexigibilidade indevida de licitação para contratação de serviços de arbitragem;
3.19 – Ausência de justificativa do preço;
3.20 – Realização de despesa sem finalidade pública.
Tendo em vista o empate de votos ocorrido na 7° Sessão
Plenária dessa Corte, dispensado o relatório, DECIDO por
desempatar o julgamento nos seguintes termos:
Quanto aos itens 3.1, 3.2, 3.12, 3.14, 3.15 e 3.19 foram
votados à unanimidade e, portanto, ficam mantidos.
Quanto aos itens 3.5, 3.11 e 3.17 acompanho Relator, inclusive quanto ao ressarcimento. Sendo que, em relação
ao item 3.17 o acompanho pela manutenção da irregularidade, porém com o afastamento do prefeito, proposto na divergência.

cação direta de imóvel, com fulcro no artigo 24, inciso X,
da Lei 8666/93, faça licitação para a aquisição do mobiliário destinado a guarnece-lo, bem como para a realização de adaptações ou reformas que o alterem substancialmente;

do relator;

2. Determinar que a atual Administração Municipal de
Vila Velha, antes de qualquer contratação, faça ampla
pesquisa de mercado, comprovada nos autos do processo administrativo, embasada, prioritariamente, em consultas aos portais de compras governamentais e às contratações similares de outros entes públicos, e complementada com orçamentos de pelo menos três empresas
do ramo, a fim de elaborar com mais subsídios o orçamento estimativo do objeto pretendido;

- Pagamento de serviços sem comprovação da efetiva
contraprestação (item 3.5 da ITC)

3. Que se proceda à recomposição do FUNDEB em R$
108.509,00, referente aos valores aplicados em desacordo com a legislação, conforme apurado nestes autos
(item 3.6 da ITC 5695/2015).
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de deliberação que submeto à sua
consideração.
Sergio Aboudib Ferreira Pinto
PRESIDENTE
1. ACÓRDÃO TC-431/2018 – PLENÁRIO:

Quanto aos itens 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13,
3.16, 3.17, 3.18 e 3.20 acompanho, pelos seus próprios
fundamentos, o voto divergente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária:

Por fim, mantenho as seguintes determinações propostas pelo Relator:

1.1. À unanimidade, afastar as irregularidades dos itens:
3.1, 3.2, 3.14, 3.15 e 3.19 e manter a irregularidade do
item 3.12 - Dispensa indevida de licitação decorrente
de desídia administrativa - da ITC, nos termos do voto

1. Determinar que a atual Administração Municipal de
Vila Velha, nos futuros certames em que objetive a loDiário Oficial de Contas

1.2. Por maioria, nos termos do voto de desempate da
presidência, que acompanhou o relator quanto aos itens
3.5, 3.11 e, parcialmente, quanto ao item 3.17, manter
as seguintes irregularidades:

Base legal: Infringência: artigos 62 e 63, § 2º, III da Lei
nº 4.320/64
Responsáveis:
PROCESSO Nº 26.229/2009 – Contratação de consultoria
para elaboração de PPA, LDO e LOA.
Francisco de Assis Portela Milfont – Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Office Consultoria Contábil S/S Ltda. – Empresa contratada
Ressarcimento: R$ 18.000,00, equivalentes a 9.340,94
VRTE.
- Ausência de revisão do valor dos produtos contratados decorrentes da redução da alíquota do valor do imposto sobre produtos industrializados (IPI). (item 3.11
da ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil (princípio da legalidade),
ao artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da economicidade), e ao § 5º do artigo 65 da
Lei Federal nº 8.666/1993.
Responsáveis:
Maria do Carmo Camenote Mendes – Ex-secretária Municipal de Educação
Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda. – EmSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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presa contratada
Ressarcimento: R$
153.116,20 VRTE.

295.054,92,

equivalentes

a

- Superfaturamento dos shows de artistas (item 3.17 da
ITC)
Base legal: Infringência ao princípio da indisponibilidade
do interesse público
Responsáveis:
Antônio Ramos Barbosa – Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Premium Comunicação e Marketing S/A – Empresa contratada
Ressarcimento: R$ 62.545,58, equivalentes a 32.457,48
VRTE
1.3. Por maioria, nos termos do voto de desempate da
presidência, que acompanhou o voto divergente do conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, quanto aos itens 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.16,
3.18 e 3.20:
- Afastar os indicativos de irregularidade tratados nos
itens 3.3, 3.6, 3.8, 3.13, 3.18 e 3.20, com o respectivo
ressarcimento quanto aos itens 3.13 e 3.20, conforme
fundamentação do voto divergente do conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva;
- Manter os indicativos de irregularidade tratados nos
itens 3.3, 3.4, 3.7, 3.9, 3.10 e 3.16, afastando o ressarcimento em relação aos itens 3.3 e 3.9, segundo fundamentação do voto divergente do conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva;
1.4. À unanimidade, nos termos do voto do relator,
converter o processo em Tomada de Contas Especial,
Diário Oficial de Contas

na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar
621/2012 e artigo 201 da Resolução 261/2013 e;
- Acolher a preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pelo responsável Fábio Gomes de Aguiar, para excluir sua responsabilidade e extinguir o processo, sem
resolução do mérito, em relação a sua pessoa, na forma
do subitem 2.1 da ITC, com fulcro no artigo 166 da Res.
261/2013 – RITCEES;
- Rejeitar a preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pela empresa Assessora – Assessoria e Consultoria
Ltda., na forma do subitem 2.2 da ITC;
- Rejeitar a preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pela empresa União de Ensino do Estado do Espírito
Santo Ltda., na forma do subitem 2.3 da ITC;

- Acolher as razões de defesa da empresa Assessora –
Assessoria e Consultoria Ltda. e julgar REGULARES as
contas, para o fim de afastar sua responsabilidade e extinguir o processo com resolução de mérito em relação
à mesma, na forma dos artigos 84, I e 142, §3º, da Lei
Complementar Estadual 621/2013;
- Acolher as razões de defesa da empresa União de Ensino do Espírito Santo Ltda. e julgar REGULARES as contas, para o fim de afastar sua responsabilidade e extinguir o processo com resolução de mérito em relação
à mesma, na forma dos artigos 84, I e 142, §3º, da Lei
Complementar Estadual 621/2012;

- Rejeitar a preliminar suscitada pelo responsável Devair Ferreira da Silva, na forma do item 2.4 da ITC;

- Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES
as contas do senhora Joanna D’arc Victória Barros de
Jaegher – Secretária Municipal de Saúde, na forma do
artigo 59, I, da Lei Complementar Estadual 32/93;

- Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES
as contas do senhor Gustavo Silva Dias – Assessor Especial de Comunicação, na forma do artigo 59, I, da Lei
Complementar Estadual 32/93;

- Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES
as contas do senhor Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito
Municipal, na forma do artigo 59, I, da Lei Complementar Estadual 32/93;

- Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES
as contas do senhor Manoel Lopes Cançado Júnior – Secretário de Governo e Articulação Institucional, na forma do artigo 59, I, da Lei Complementar Estadual 32/93;

- Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES
as contas do senhor Douglas Bianchi – Secretário de Finanças, na forma do artigo 59, I, da Lei Complementar
Estadual 32/93;

- Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES
as contas do senhor Wellington Borghi – Procurador-Geral Municipal, na forma do artigo 59, I, da Lei Complementar Estadual 32/93;

- Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES
as contas do senhor Evilásio de Ângelo – Secretário Municipal de Administração, na forma do artigo 59, I, da Lei
Complementar Estadual 32/93;

- Julgar regulares as contas do senhor Wagner José Elias
Carmo – Subprocurador Geral do Município de Vila Velha, com amparo no artigo 84, inciso I da Lei Complementar Estadual 621/2012.;

- Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES
as contas do senhor Luiz Arnaldo Custódio Bonfim –
Presidente da CPL, na forma do artigo 59, I, da Lei Complementar Estadual 32/93;
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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- Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES
as contas do senhor Luciene Maria Luciano Meves –
Membro da CPL, na forma do artigo 59, I, da Lei Complementar Estadual 32/93;

- Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES
as contas do senhor Wallace de Medeiros Cazelli – ex-Secretário Executivo Municipal de Saúde, na forma do
artigo 59, I, da Lei Complementar Estadual 32/93;

- Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES
as contas do senhor Heliosandro Mattos – ex-Secretário
Municipal de Educação, na forma do artigo 59, I, da Lei
Complementar Estadual 32/93

- Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES
as contas do senhor Marco Antônio Soares Bertolani –
Coordenador e Atendimento em Saúde, na forma do artigo 59, I, da Lei Complementar Estadual 32/93;

- Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES
as contas do senhor Marcelo Vidigal Rocha – Pregoeiro
aoaficisl, na forma do artigo 59, I, da Lei Complementar
Estadual 32/93;

- Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES
as contas da empresa Ecoverde Urbanização e Serviços
Ltda., na forma do artigo 59, I, da Lei Complementar Estadual 32/93;

- Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES
as contas do senhor Luiz Roberto Meneghel – Gerente
de Controle de Vetores na forma do artigo 59, I, da Lei
Complementar Estadual 32/93;

1.5. Por maioria, nos termos do voto de desempate da
presidência, que acompanhou o relator, converter o processo em Tomada de Contas Especial, na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012 e artigo
201 da Resolução 261/2013 e;

- Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES
as contas do senhor Luiz Roberto Meneghel – Gerente
de Controle de Vetores na forma do artigo 59, I, da Lei
Complementar Estadual 32/93;
- Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES
as contas do senhor Devair Ferreira da Silva – Coordenador de Serviços Públicos, na forma do artigo 59, I, da Lei
Complementar Estadual 32/93;
- Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES
as contas do senhor Marcelo Agostini Barroso – Coordenador de Serviços Públicos, na forma do artigo 59, I, da
Lei Complementar Estadual 32/93;
- Acolher as razões de justificativas e julgar REGULARES
as contas do senhor Eduardo Pereira Soares – ex- Secretário Municipal de Saúde, na forma do artigo 59, I, da Lei
Complementar Estadual 32/93;
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- Rejeitar as razões de defesa/justificativas e JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Pablo Márcio Ribeiro
Freitas – Ex-secretário Municipal de Saúde, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas ‘d’ e ‘e’, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em face da irregularidade correspondente ao item 3.12 da ITC, condenando-o à
MULTA individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da
LCE/ES 32/1993, no valor correspondente a 1000 (mil)
VRTE;
- Rejeitar as razões de justificativas e JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Francisco de Assis Portela Milfont – Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, com amparo no artigo no artigo 84, inciso III,
alíneas d e e, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
em face da irregularidade correspondente ao item 3.5 da

ITC, condenando-o, à MULTA individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, no valor de
500 (quinhentos) VRTE, bem como ao RESSARCIMENTO
de 9.340,94 VRTE, solidariamente com a empresa Office
Consultoria Contábil S/S Ltda., pela prática do ato ilícito
que causou dano ao erário descrito no subitem 1.3, correspondente ao item 3.5 da ITC;
- Rejeitar as razões de defesa e JULGAR IRREGULARES
as contas da senhora Maria do Carmo Camenote Mendes, Ex-secretária Municipal de Educação, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas ‘d’ e ‘e’ da Lei Complementar Estadual 621/2012, em face da irregularidade correspondente ao item 3.11 da ITC, condenando-a à MULTA
individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/
ES 32/1993, no valor correspondente a 500 (quinhentos)
VRTE bem como ao RESSARCIMENTO de 153.116,20 VRTE, solidariamente com a empresa Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda., pela prática do ato ilícito
que causou dano ao erário descrito no subitem 1.9, correspondente ao item 3.11 da ITC;
- Rejeitar as razões de defesa, JULGAR IRREGULARES as
contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas d e
e, da Lei Complementar Estadual 621/2012, e condenar
a empresa Office Consultoria Contábil S/S Ltda. à MULTA individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/
ES 32/1993, no valor correspondente a 500 (quinhentos)
VRTE, em face da irregularidade correspondente ao item
3.5 da ITC, bem como ao RESSARCIMENTO de 9.340,94
VRTE, solidariamente com o senhor Francisco de Assis
Portela Milfont, pela prática do ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem 1.3, correspondente ao
item 3.5 da ITC;
- Rejeitar as razões de defesa, JULGAR IRREGULARES as
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas d e e,
da Lei Complementar Estadual 621/2012, e condenar a
empresa Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda., em face da irregularidade correspondente ao item
3.11 da ITC, à MULTA individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, no valor correspondente
a 500 (quinhentos) VRTE, bem como ao RESSARCIMENTO de 153.116,20 VRTE, solidariamente com Maria do
Carmo Camenote Mendes, pela prática do ato ilícito que
causou dano ao erário descrito no subitem 3.11 da ITC;
- Rejeitar as razões de defesa/justificativas e JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Antônio Ramos Barbosa – Secretário Municipal de Cultura e Turismo, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas d e e, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em face da irregularidade
correspondentes aos itens 3.16 e 3.17 da ITC, com RESSARCIMENTO de 32.457,48 VRTE, solidariamente com
a empresa Premium Comunicação e Marketing S/A, pela prática do ato ilícito que causou dano ao erário correspondente ao item 3.17 da ITC, condenando-o a MULTA individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/
ES 32/1993, no valor correspondente a 1000 (mil) VRTE;
- Rejeitar as razões de defesa, JULGAR IRREGULARES as
contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas ‘d’ e
‘e’, da Lei Complementar Estadual 621/2012 da empresa Premium Comunicação e Marketing S/A em face da
irregularidade correspondente ao item 3.17 da ITC, condenando-a a MULTA individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, no valor correspondente
a 500 (quinhentos) VRTE, bem como ao RESSARCIMENTO de 32.457,48 VRTE, solidariamente com Antônio Ramos Barbosa, pela prática do ato ilícito que causou dano
ao erário correspondente ao item 3.17 da ITC;
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1.6. Determinar que a atual Administração Municipal de
Vila Velha, nos futuros certames em que objetive a locação direta de imóvel, com fulcro no artigo 24, inciso X,
da Lei 8.666/93, faça licitação para a aquisição do mobiliário destinado a guarnecê-lo, bem como para a realização de adaptações ou reformas que o alterem substancialmente;

panhado pelos conselheiros Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e João Luiz Cotta Lovatti, quanto aos itens 3.5
e 3.11. Quando ao item 3.17, preliminarmente, acompanhou o voto-vista, afastando a responsabilidade do Prefeito, e, no mérito deste item, acompanhou o relator.

1.7. Determinar que a atual Administração Municipal de
Vila Velha, antes de qualquer contratação, faça ampla
pesquisa de mercado, comprovada nos autos do processo administrativo, embasada, prioritariamente, em consultas aos portais de compras governamentais e às contratações similares de outros entes públicos, e complementada com orçamentos de pelo menos três empresas
do ramo, a fim de elaborar com mais subsídios o orçamento estimativo do objeto pretendido;

4. Especificação do quórum:

1.8. Determinar que se proceda à recomposição do
FUNDEB em R$ 108.509,00, referente aos valores aplicados em desacordo com a legislação, conforme apurado
no item 3.6 da ITC 5695/2015;
1.9. Dar CIÊNCIA aos interessados do teor da decisão final.
1.10. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto de desempate do presidente, conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, que
acompanhou parcialmente o voto-vista do conselheiro
em substituição Marco Antonio da Silva, também acompanhado pelos conselheiros Domingos Augusto Taufner
e Sérgio Manoel Nader Borges, quanto aos itens 3.3, 3.4,
3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.16, 3.18 e 3.20, bem como
acompanhou parcialmente o voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que fora acom-

3. Data da Sessão: 10/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Marco Antonio da Silva e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em
substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 08/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara

ACÓRDÃOS

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

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

ACÓRDÃO TC-065/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo TC: 10062/2016

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Apenso: 9997/2016
Classificação: Representação
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes

Ministério Público Especial de Contas

Responsáveis: Robertino Batista da Silva – Prefeito Municipal; Jander Nunes Vidal – Ex-prefeito; Valquíria Araújo Goulart – Ex-presidente da CPL; Marcos Antônio Moreira Junior – Secretário Municipal de Serviços Urbanos;
Gilbert Wagner Antunes Lopes – Ex-Secretário Municipal de Serviços Urbanos; Paulo Roberto Bighi – Presidente da CPL
EMENTA

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARATAÍZES – PROCEDÊNCIA – RECOMENDAÇÃO –
DETERMINAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Trata o presente de duas representações em face do Edital de Concorrência Pública nº 14/2016, que tem como
objeto a contratação de serviço de retirada, instalação e
expansão de iluminação pública utilizando a tecnologia
de LED em orlas, patrimônios públicos, praças e jardins,
orçada aproximadamente no valor de R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais). A primeira representação Processo TC 9997/2016, protocolizada em nome da Empresa TELT Engenharia EIRELI – EPP, com pedido de anulação
do certame e a segunda Processo TC 10062/2016 formulada pela equipe de auditoria da SECEX-Engenharia, em
cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização desta Corte de Contas.
Os representantes alegaram as seguintes irregularidades:
· Insuficiência no termo de referência;
· Inadequação do sistema de registro de preço;
· Restrição à competição:
1. Qualificação técnica;
1. Qualificação econômico-financeira;
1. Do parcelamento;
1. Da impessoalidade;
· Inadequação do critério de desclassificação.
Autuado o processo TC 10062/2016, este Conselheiro Relator decidiu por meio da Decisão-Plenário 3606/2016-4,
em conhecer a presente representação, deferir o pedido
de medida cautelar e determinar a suspensão do Edital
de Concorrência Pública 14/2016.
Autuado o Processo TC 9997/2016-9, este Conselheiro Relator decidiu através da Decisão Monocrática nº
01669/2016-9 por conhecer a representação e determiSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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nar o apensamento do processo aos autos do Processo
TC 10062/2016-5 ante a conexão dos dois.
Tendo em vista a Decisão Plenária nº 3506/2016, os responsáveis foram notificados para que cumprissem a decisão de suspender o certame e providenciar a devida
publicação.
A Secretaria Geral das Sessões ao consultar o Núcleo
de Controle de Documentos foi informada sobre a inexistência de documentação protocolizada em alusão ao
Processo TC 10062/2016 no Sistema e-TCEES.
Diante da informação do NCD, este Conselheiro Relator
por meio do despacho nº 59111/2016-1 informou que
após consulta ao site da Prefeitura Municipal de Marataízes a Concorrência Pública nº 14/2016 encontrava-se
suspensa.
A SecexEngenharia elaborou a Manifestação Técnica nº
29/2017-4 opinando por reiterar a notificação ao Poder
Executivo Municipal de Marataízes, considerando a mudança na gestão, sendo acompanhado pelo Conselheiro
Relator em Substituição João Luis Cotta Lovatti através
da Decisão Monocrática nº 45/2017-3.
Após, o Núcleo de Controle de Documentos elaborou o
despacho nº 13832/2017-4 e informou que não havia
documentação protocolada em referência aos Termos
de Notificação encaminhados.
Ato sequente, foi proferido o despacho nº 14549/2017-3
por este Conselheiro Relator, informando que após consulta ao Diário Oficial do Município foi constatado que a
Concorrência Pública nº 14/2016 foi cancelada.
A SecexEngenharia elaborou a Manifestação Técnica nº
748/2017, destacando como irregular: a insuficiência
do termo de referência e a inadequação do sistema de
Diário Oficial de Contas

registro de preço ao objeto. Informou ainda que foram
identificados no Diário Oficial do Município duas publicações acerca de registros de preços com objeto que inclui
serviços e/ou insumos de instalação elétrica, destacando
que os termos dos Pregões 99/2015 e 27/2015 guardam
relação com as irregularidades apontadas na Concorrência Pública nº 14/2016. Sugerindo assim a notificação da
autoridade competente, determinação de diligência externa, suspender cautelarmente a adjudicação e/ou contratação do objeto em decorrência da segunda publicação do Pregão nº 99/2015 e da adesão a Ata de Registro
de Preços nº 27/2015 (da Prefeitura Municipal de Seropédica RJ).
Após, foi elaborado o despacho nº 23236/2017-7 por este Conselheiro Relator informando a publicação no Diário Oficial de Marataízes no dia 29 de dezembro de 2016
que todas as licitações em andamento até aquela data
foram canceladas.
A Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia elaborou a Manifestação Técnica nº
00918/2017, opinando por notificar a autoridade competente e por sugerir determinação.
Ato contínuo temos a Decisão nº 2728/2017-2 notificando os responsáveis para apresentarem cópia dos processos administrativos relativos ao Pregão nº 99/2015 à
adesão a Ata de Registro de Preço 27/2015 (da Prefeitura Municipal de Seropédica-RJ), bem como referente
a qualquer contrato em vigência para prestação de serviços relativos à iluminação pública do município e determinando a atualização das informações relativas aos
procedimentos licitatórios que constam no sítio oficial
da Prefeitura, particularmente em relação ao cancelamento da Concorrência Pública nº 14/2016.
www.tce.es.gov.br

Com isso, temos a Manifestação Técnica nº 01241/20172 elaborada pela SecexEngenharia opinando por notificar os responsáveis para encaminhar cópia dos processos administrativos, já que os mesmos não encaminharam toda a documentação.
Ante a juntada de documentos pelos notificados, foi elaborada a Manifestação Técnica nº 1645/2017-1 opinando pela procedência da representação, extinção do processo com julgamento de mérito, considerando o cancelamento da Concorrência Pública nº 14/2016 pela Administração Municipal após determinação desta Corte
de Contas e por aplicar determinações, o que foi acompanhado pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC na Instrução Técnica Conclusiva nº
5963/2017-5.
O Ministério Público de Contas por meio do Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva elaborou o Parecer nº
06870/2017-4 acompanhando o entendimento técnico.
FUNDAMENTAÇÃO
A presente representação foi formulada em face do Edital de Concorrência Pública nº 14/2016 que tem como
objeto a contratação de serviço de retirada, instalação e
expansão de iluminação pública utilizando a tecnologia
de LED em orlas, patrimônios públicos, praças e jardins
no Município de Marataízes.
Por meio da Decisão Monocrática nº 01463/2017-4 os
responsáveis foram notificados para que no prazo de 10
dias juntasse aos autos cópia dos processos administrativos relativos:
· Ao Pregão 99/2015, inclusive processos de medições
(com indicação dos locais onde foram utilizados os materiais) e processo de pagamento;
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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· À adesão a Ata de Registro de Preços 27/2015 (da Prefeitura de Seropédica-Rj), inclusive processo de medições (com indicações dos locais onde foram realizados
os serviços) e processos de pagamento;
· A qualquer contratação firmada em 2017 para prestação de serviços relativos à iluminação pública do município, inclusive processos de medições (com indicação dos
locais onde foram realizados os serviços) e processos de
pagamento, informando caso não haja.
Foi observado que a Prefeitura enviou apenas cópia do
processo administrativo relativo ao Pregão 99/2015 com
documentos relativos à licitação, não tendo sido encaminhado o que determinava a Decisão Monocrática
nº 01463/2017-4 que seriam os processos de medição
(com indicação dos locais onde foram utilizados os materiais) e os processos de pagamento.
Segundo informações da equipe técnica desta Corte de
Contas, foi realizada consulta no Portal de Transparência da Prefeitura de Marataízes e constatou-se a ocorrência de pagamentos às empresas contratadas por meio do
Pregão 99/2015, sendo elas: Bahiense Material de Construção Ltda. (pagamento de nº 9222/2017), Construtora
Diamantina Eireli ME (pagamento nº 9936/2017), Hidroluz Material Elétrico Ltda. (pagamentos nº 11083/2017
e nº 11730/2017), J.C Perin e Cia Ltda. (pagamento nº
8876/2017), Matel Materiais Elétricos Ltda. ME (pagamentos nº 8875/2017 e 1160/2017) e Mercantil Mamut
Eireli ME (pagamentos nº 8878/2017 e nº 11084/2017).
Já em relação à notificação para encaminhamento de cópia do processo administrativo relativo à adesão à Ata de
Registro de Preços 27/2015, inclusive processos de medições (com indicação dos locais onde foram realizados
os serviços) e processos de pagamento, observa-se que
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foi atendida.
Quanto à notificação para encaminhamento de cópia do
processo administrativo referente a qualquer contratação firmada em 2017 para prestação de serviços relativos à iluminação pública, os notificados não se manifestaram.
Destaco ainda o descumprimento da determinação da
Decisão Monocrática nº 1463/2017-4 para que o Prefeito providenciasse a atualização das informações relativas aos procedimentos licitatórios que estão no sítio oficial da Prefeitura, particularmente quanto a Concorrência Pública nº 14/2016.
Através das informações da equipe técnica desta Corte
foi possível identificar que o valor total pago até o momento é de R$ 507.641,10 (quinhentos e sete mil, seiscentos e quarenta e um reais e dez centavos) às empresas contratadas por meio do Pregão 99/2015 e de R$
1.223.603,84 (um milhão, duzentos e vinte e três mil,
seiscentos e três reais e oitenta e quatro centavos) para
a empresa contratada por meio de adesão à Ata de Registro de Preços 27/2015.
Tendo em vista o descumprimento parcial da determinação pelos notificados e ante a ausência dos documentos
e informações, o ideal seria a vistoria in loco para confronto dos serviços/materiais pagos com os executados/
fornecidos.
Todavia, a Concorrência Pública nº 14/2016 foi cancelada pela Administração Pública após determinação desta
Corte, e de acordo com o artigo 307 §5º c/c artigo 310 inciso I do Regimento Interno desta Corte de Contas a Representação deve ser extinta com julgamento de mérito,
conforme o disposto a seguir:
www.tce.es.gov.br

Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na hipótese do art. 20, inciso XXII, deste Regimento, com absoluta prioridade, para análise.
(...)
5º Quando o responsável der cumprimento à medida
cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das
irregularidades, e não houver interposição de recurso, o
Tribunal proferirá, desde logo, decisão de mérito, observado o disposto no artigo 310 deste Regimento.
(...)
Art. 310. A instrução da unidade técnica será conclusiva,
pela extinção do processo, na hipótese de:
I - acatamento da decisão cautelar sem contestação e
sem interposição de recurso, com o saneamento das irregulares, nos termos do § 5º do art. 307;
Com isso, tendo em vista o cancelamento da Concorrência Pública nº 14/2016 e visando à racionalização administrativa e economia processual, devem ser expedidas
determinações e recomendação para uma futura licitação com o mesmo objeto, para que a Administração de
Marataízes deixe de praticar as mesmas irregularidades,
quais sejam:
· Insuficiência do termo de referência;
· Inadequação do sistema de registro de preço;
· Restrição à competição relativa a:
· Qualificação técnica:
· Exigência de comprovação de capacidade técnica somente por meio de apresentação de atestados de execução dos serviços de características semelhantes “por órgãos do Poder Executivo nas esferas federal ou estadual
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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ou municipal”.
· Exigência de comprovação de execução de serviços em
locais específicos;
· Exigência de quantitativos mínimos não amparados nos
princípios da razoabilidade e da motivação, sobretudo
em face da insuficiência do termo de referência;
· Exigência de item para qualificação técnica que não se
refere à parcela, que seja, cumulativamente, de maior
relevância técnica e de valor significativo;
· Não permissão para que os profissionais aptos e habilitados para conduzir e se responsabilizar pela execução contratual possam prestar seus serviços a qualquer
uma das empresas licitantes que possua condições para se habilitar.
· Qualificação econômico-financeira: exigência de comprovação de patrimônio liquido equivalente a 10% do valor estimado para contratação, sendo que tal valor não
foi apropriadamente avaliado por meio de regular definição dos quantitativos;
· Não parcelamento de objeto;
· Inadequação de critério de desclassificação: estabelecimento de critério de desclassificação de propostas com
valores inferiores a 70% do valor orçado pela Administração sem considerar que a definição de preço mínimo para exequibilidade depende também dos preços do universo de propostas e não somente do preço orçado pela Administração.
Diante dos fatos aqui apresentados, converto em recomendação a determinação sugerida pela equipe técnica para que se abstenha de utilizar o sistema de registro
de preço para contratação de obra de implantação e ampliação de sistema de iluminação pública, por entender
Diário Oficial de Contas

que possam existir determinadas situações nas quais seja melhor a utilização de contratação pela modalidade
de Sistema de Registro de Preços, e o papel desta Corte
não é engessar o gestor na sua atividade administrativa.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

taízes para que nas próximas licitações para contratação
de objeto similar ao da Concorrência Pública 14/2016,
particularmente para as obras de instalação e expansão
de iluminação pública, abstenha-se de praticar as irregularidades apontadas na representação, sendo elas:
1.4.1 Promover licitação com base em termo de referência/projeto básico insuficiente;
2. Exigir a comprovação de execução de serviços em locais específicos;
1.4.3 Exigir quantitativos mínimos sem amparo nos princípios da razoabilidade e da motivação;

1. Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator em:
1.1. Considerar PROCEDENTE a presente representação
de acordo com o disposto no artigo 178 inciso II do Regimento Interno desta Corte de Contas.
1.2. EXTINGUIR o processo com julgamento de mérito
nos termos do § 5º do art. 307 c/c inciso I do art.310
do RITCEES, tendo em vista o cancelamento da Concorrência Pública 14/2016 pela Administração Municipal de
Marataízes após a determinação desta Corte para suspensão do respectivo procedimento licitatório.
1.3. RECOMENDAR à Administração Municipal de Marataízes para que nas próximas licitações para contratação
de objeto similar ao da Concorrência Pública 14/2016
abstenha-se de utilizar o sistema de registro de preço
para contratação de obra de implantação e ampliação de
sistema de iluminação pública.
1.4. DETERMINAR à Administração Municipal de Marawww.tce.es.gov.br

1.4.4 Exigir comprovação de execução de item para qualificação técnica que não atenda aos requisitos cumulativos de maior relevância técnica e valor significativo;
1.4.5 Não permitir que os profissionais aptos e habilitados para conduzir e se responsabilizar pela execução
contratual possam prestar serviços a qualquer uma das
empresas licitantes que possua condições para se habilitar;
1.4.6 Deixar de parcelar o objeto da licitação com vistas
ao melhor aproveitamento do mercado, sempre que se
comprove técnica e economicamente viável;
1.4.7 Obrigar os licitantes a efetuarem cadastro para obtenção de informações sobre o certame;
8. Adotar critério inadequado de análise de exequibilidade das propostas.
1.5. DETERMINAR ao Sr. Robertino Batista da Silva – Prefeito Municipal para que promova a atualização das informações relativas aos procedimentos licitatórios que
constam no sitio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Marataízes, particularmente quanto ao cancelaSegunda-feira, 14 de maio de 2018

171

ATOS DA 2a CÂMARA

mento da Concorrência Pública nº 14/2016, em atendimento ao que determina a Lei 12.527/2011.

UG: PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia

1.6. Dar ciência aos interessados do teor desta decisão.

Recorrentes: WILSON LUIZ VENTURIM, ELSON LUIZ SCHNEIDER, JOAO MANUEL DE SOUSA SARAIVA

1.7. Arquivar o presente processo de acordo com o artigo 330 inciso I do Regimento Interno desta Corte de
Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/02/2018 - 2ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner (Relator).
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-073/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 06135/2017-9 (apenso 06097/2010-1)
Classificação: Embargos de Declaração
Diário Oficial de Contas

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

Procuradores: JOAO MANUEL DE SOUSA SARAIVA (OAB:
5764-ES, OAB: 218046-SP), GIOVANNA LAZARONI VALLI
(OAB: 26677-ES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– CONHECIMENTO –
PROVIMENTO – SUPRIR OMISSÃO NO ACÓRDÃO TC836/2017 PARA CONSTAR O NÃO ACOLHIMENTO DA
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos pelos Srs. João Manuel de Sousa Saraiva, Wilson Luiz Venturim e Elson Luiz Schneider em face do Acórdão TC nº
836/2017 – Segunda Câmara, proferido no Processo TC
nº 6097/2010, que trata de Denúncia relatando possíveis
irregularidades cometidas pela Prefeitura Municipal de
Nova Venécia, acerca do Pregão Presencial nº 050/2010,
cujo objeto era registro de preço para a contratação de
empresa especializada no fornecimento de mão-de-obra
(merendeiras, motoristas, artífices, auxiliar de serviços
gerais e porteiro) para a Secretaria de Educação, em regime de execução indireta.
Apreciando o feito, foram os autos encaminhados à SEGEX para instrução, nos termos regimentais (Despacho
54102/2017-1, fl. 9).
Em seguida, foram os autos encaminhados à SecexRecursos, que, por meio da Instrução Técnica de Recurso
www.tce.es.gov.br

ITR 00258/2017-6, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento dos embargos declaratórios opostos.
Tal entendimento foi compartilhado pelo Ministério
Público de Contas, conforme se depreende do Parecer
06033/2017-1.
Após, vieram os autos conclusos para este Gabinete.
É o relatório.
DOS PRESSUPOSTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Imperioso destacar inicialmente que o pressuposto específico de admissibilidade dos embargos de declaração
é que exista na decisão – em sua parte dispositiva –, obscuridade, contradição ou omissão, na forma do § 1º do
art. 167 da Lei 621/2012 e art. 1022 do CPC/2015 em
aplicação subsidiária, conforme dispõe o art. 70 da LC
622/2012.
Demais disso, a análise dos pressupostos recursais passa pela verificação, no caso concreto, da capacidade da
parte, o interesse recursal, a legitimidade processual, assim como do cabimento do recurso. Esse delineamento
é condição essencial para que, em fase posterior, se possa adentrar ao mérito recursal, julgando pelo seu provimento ou não provimento.
No presente caso, é patente o preenchimento de todos
os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual passo
à análise meritória.
FUNDAMENTAÇÃO
Sobre o mérito atinente à omissão alegada nos presentes autos, é precisa a análise realizada pela área técnica, consubstanciada na Instrução Técnica de Recurso ITR
00258/2017-6, e anuída no Parecer 06033/2017-1.
Em virtude disso, objetivamente, faço referência ao conSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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teúdo externado na ITR 00258/2017-6, que identificando
a existência de omissão no Acórdão TC nº 836/2017 – Segunda Câmara, proferido no Processo TC nº 6097/2010,
acentua o seguinte:

cos e Análises Conclusivas que, por meio da Manifestação Técnica 00559/2017-9, de fls. 697/714, analisou, criteriosamente, toda a tese de defesa apresentada pelo Sr.
João Manoel de Souza Saraiva.

Da omissão – ausência de manifestação a respeito de
matéria arguida em sede de defesa oral

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público
de Contas que, após mencionar a análise realizada pelo NEC, ratificou in totum sua manifestação anterior. (fls.
718/719).

Da contradição entre a Resolução TCE nº 261/2013 e a
Lei Federal nº 8.906/94
Alega o embargante que, em sustentação oral, suscitou
preliminar de incompetência deste Egrégio Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo e de sua área técnica
para discutir e analisar pareceres jurídicos.
Entende que, não sendo gestor, nem responsável por
contas, está o parecerista distante da competência do
TCEES para julgamento de contas e aplicação de sanções
previstas na legislação, conforme estabelecido na Constituição Federal (por analogia) e na competência taxativa
estabelecida na Constituição Estadual.
Destaca que o próprio Regimento Interno deste órgão
Julgador Administrativo (Resolução TCE nº 261/2013) exclui de sua jurisdição os atos e manifestações dos advogados públicos em razão da disposição contida no §3º,
do artigo 2º, da Lei Federal nº 8.906/94.
Argumenta que tal dispositivo legal não foi apreciado,
discutido ou posto em julgamento pela Câmara o que
pode vir a tornar nulo o Acórdão, já que se trata de matéria de ordem pública.
Compulsando o Processo TC – 6097/2010-1, verifica-se
que o recorrente, em sua sustentação oral, insurgiu-se
contra a responsabilização do parecerista jurídico no âmbito do Tribunal de Contas (fls. 692/693). Após, o processo foi encaminhado ao NEC – Núcleo de Estudos TécniDiário Oficial de Contas

Ocorre que, posteriormente, na forma regimental, o
processo foi enviado à análise do Conselheiro Relator
que, embora tenha mencionado no Relatório de seu voto a sustentação oral do recorrente e Manifestação Técnica 00559/2017-9 do NEC, não tratou da matéria atinente à responsabilização do parecerista jurídico. E, da
mesmo forma, ou seja, sem analisar a matéria alegada pelo recorrente, foi proferido o Acórdão ora embargado.
Assim sendo, razão assiste ao recorrente quando alega
omissão deste Órgão Julgador sobre a análise de questionamento por ele formulado em sede de defesa oral,
o que torna o presente recurso cabível, nos moldes do
art. 167, caput, da Lei Complementar nº 621/2012 e
passível de provimento.
Por outro lado, no que toca à alegada contradição, é preciso atentar o embargante que os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se a sanar obscuridades, a esclarecer contradições e a suprir
omissões que porventura tenham sido verificadas no
próprio julgado, no caso, no Acórdão.
No caso, não houve contradição no Acórdão, mas sim
omissão que, uma vez suprida, possibilitará o exame
pelo Tribunal acerca de matéria que o embargante conwww.tce.es.gov.br

sidera controvertida.
Sendo assim, constatando-se que, de fato, a alegação
da defesa relativa à competência para julgamento do
parecerista jurídico pelo Tribunal de Contas não foi enfrentada pelo Acórdão recorrido, opina-se pelo provimento destes Embargos de Declaração, suprindo-se a
respectiva omissão.
(grifei)
Frente a tais circunstâncias e reconhecendo a ausência
da tratativa a respeito da preliminar de incompetência
deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo e de sua área técnica para discutir a responsabilidade de parecerista pela emissão de pareceres jurídicos
junto à Administração Pública, aventada pelos recorrentes, parte-se para esta inadiável tarefa.
Inicialmente, adentrando ao tema, invoco o pormenorizado estudo estampado no âmbito da Manifestação Técnica 00559/2017-9, nos autos do processo TC
6097/2010, em que é analisado o conteúdo dos Mandados de Segurança (MS 24.073-DF; MS 24.584; MS
24.631-DF e 27.867-DF), julgados pelo STF, nos quais é
tratada a questão da responsabilização de advogados
empregados públicos ou ocupantes de cargos públicos
que, no exercício da consultoria ou assessoria jurídica de
entes ou órgãos da Administração Pública, emitiram pareceres cujos fundamentos serviram de base para a prática de algum ato da autoridade superior.
De acordo com a aludida Manifestação Técnica:
Do MS 24.073-DF
O MS 24.073-DF teve julgamento em 06/11/2002, com
publicação do respectivo Acórdão em 31/10/2003. Refere-se a mandado de segurança impetrado por procuSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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radores da Petrobrás contra ato do Tribunal de Contas
da União que determinou a inclusão dos impetrantes como responsáveis solidários pelas irregularidades apuradas por aquela Corte de Contas. No caso, os impetrantes
haviam elaborado parecer favorável à contratação direta, pela Petrobrás, de empresa de consultoria internacional, fato reputado por irregular pelo TCU.
O Acórdão informa que a co-responsabilidade pretendida pelo TCU não decorreu da interpretação dada a dispositivo da Lei nº 8.666/93 pelos advogados pareceristas, mas sim, por não terem averiguado “[...] com o devido rigor nas situações concretas, inclusive com base na
doutrina e na jurisprudência pertinentes, a observância
dos requisitos básicos para atendimento às exigências
impostas pela Lei de Licitações e Contratos [...]”.
Foi Relator do MS 24.073-DF o então Ministro Carlos
Velloso que reconheceu em seu Voto que o parecer “[...]
emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo [...]”, mas sim,
opinião técnico-jurídica “[...] que orientará o administrador na tomada de decisão, na prática do ato administrativo [...]”. Reconheceu-se, também, que autor de parecer que emite opinião não vinculante “[...] não pode
ser responsabilizado solidariamente com o administrador, ressalvado, entretanto, o parecer emitido com evidente má-fé, oferecido, por exemplo, perante administrador inepto”.
Também consignou o Relator do MS 24.073-DF que, para
a responsabilização do advogado parecerista, “[...] é necessário demonstrar que laborou o profissional com culpa, em sentido largo, ou que cometeu erro grave, inescusável”.
Por fim, foi concedida a segurança pretendida para exDiário Oficial de Contas

cluir os impetrantes do rol de responsáveis no processo
em trâmite no Tribunal de Contas da União. A ementa do
MS 24.073-DF foi publicada com o seguinte teor:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS: ADVOGADO.
PROCURADOR: PARECER. C.F., art. 70, parág. único, art.
71, II, art. 133. Lei nº 8.906, de 1994, art. 2º, § 3º, art. 7º,
art. 32, art. 34, IX.
I. – Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece parecer sugerindo contratação direta, sem
licitação, mediante interpretação da lei das licitações.
Pretensão do Tribunal de Contas da União em responsabilizar o advogado solidariamente com o administrador que decidiu pela contratação direta: impossibilidade, dado que o parecer não é ato administrativo, sendo,
quando muito, ato de administração consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos atos de administração ativa. Celso Antônio Bandeira de Mello, “Curso de Direito
Administrativo”, Malheiros Ed., 13ª ed., p. 377.
II. – O advogado somente será civilmente responsável
pelos danos causados a seus clientes ou a terceiros, se
decorrentes de erro grave, inescusável, ou de ato ou
omissão praticado com culpa, em sentido largo: Cód. Civil, art. 159; Lei 8.906/94, art. 32.
III. – Mandado de Segurança deferido (grifou-se).
Em síntese, balizando-se na doutrina tradicional, bem
como, nos artigos 159 do Código Civil de 1916 e 32 da
Lei nº 8.906/94, considerou o STF, no julgamento do MS
24.073-DF, proferido em 2002, que os pareceres exarados em processos administrativos teriam caráter opinativo e que a responsabilidade do parecerista apenas adwww.tce.es.gov.br

viria quando agisse com erro grosseiro ou de maneira
dolosa ou culposa.
Note-se que no julgamento do MS 24.073-DF não se cuidou de estabelecer-se uma classificação tipológica dos
pareceres, que só viria no Voto do Ministro Joaquim Barbosa quando do julgamento dos MS 24.584-DF e 24.631DF, onde se procedeu à classificação dos pareceres em
três tipos, quais sejam: opinativos, obrigatórios e vinculantes, como se verá a seguir.
Do MS 24.584-DF
O MS 24.584-DF foi julgado no Plenário da Corte Suprema em 09/08/2007, com publicação em 20/06/2008.
Trata-se de mandado de segurança manejado por procuradores federais em razão de terem sido incluídos no rol
de responsáveis por supostas irregularidades apontadas
em procedimento de fiscalização do Tribunal de Contas
da União. No caso, o TCU havia entendido que os pareceres elaborados pelos impetrantes corroboraram a prática de irregularidades em convênios entabulados entre
o INSS e o Centro Educacional de Tecnologia em Administração (CETEAD).
Foi Relator o Ministro Marco Aurélio, que pontua em seu
Voto que a hipótese então em julgamento é diversa daquela contida no MS 24.073-DF, eis que os impetrantes
teriam aprovado ou ratificado, através de seus pareceres, termo de convênio e aditivos, de sorte que não se
poderia aplicar o precedente. Vale lembrar que o caso
tratado no MS 24.073-DF referiu-se a parecer sobre possibilidade de contratação direta pela Petrobrás de uma
dada empresa de consultoria.
Ainda em seu Voto, sublinhou o Ministro Marco Aurélio
que os atos praticados pelos impetrantes nos processos
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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administrativos alvo da fiscalização do TCU não se tratavam de “[...] simples peça opinativa, mas de aprovação,
pelo setor técnico da autarquia (INSS), de convênio e aditivos, bem como de ratificações”.
Com efeito, votou o eminente Ministro Relator pelo indeferimento da segurança pretendida, uma vez que
[...] a hipótese sugere a responsabilidade solidária, considerando não só o crivo técnico implementado, como
também o ato mediante o qual o administrador sufragou o exame e o endosso procedidos. Cumpre frisar ainda que, na maioria das vezes, aquele que se encontra na
ponta da atividade relativa à Administração Pública não
possui condições para sopesar o conteúdo técnico-jurídico da peça a ser subscrita, razão pela qual lança mão do
setor competente. A partir do momento em que ocorre,
pelos integrantes deste, não a emissão de um parecer,
mas a aposição de visto, a implicar a aprovação do teor do convênio ou do aditivo, ou a ratificação realizada,
constata-se, nos limites técnicos, a assunção de responsabilidade (grifou-se).
Na sequência do julgamento, foi proferido Voto-Vista pelo Ministro Joaquim Barbosa. Na oportunidade, o ilustre
magistrado da Corte Suprema apôs em seu Voto importantes lições que vêm sendo adotadas pela doutrina e jurisprudência pátrias no dimensionamento da responsabilidade pela emissão de pareceres técnico-jurídicos nos
órgãos e entes públicos.
Desse modo, perfaz-se oportuno trazer à baila tais ensinamentos, consubstanciados no MS 24.584-DF, vejamos:
[...]
A doutrina nacional reconhece, genericamente, a natureza meramente opinativa dos pareceres lançados nos
Diário Oficial de Contas

processos administrativos (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 28a edição. São Paulo:
Malheiros, 2003, p. 189). Esse entendimento encontra
respaldo em entendimento recente deste Tribunal no
julgamento do MS 24.073, da relatoria do eminente Ministro Carlos Velloso.
Assim, via de regra, se a lei (i) não exige expressamente parecer favorável como requisito de determinado ato
administrativo, ou (ii) exige apenas o exame prévio por
parte do órgão de assessoria jurídica, o parecer técnico-jurídico em nada vincula o ato administrativo a ser
praticado, e dele não faz parte. Nesses casos, se o administrador acolhe as razões do parecer jurídico, incorpora, sim, ao seu ato administrativo, os fundamentos técnicos; mas isso não quer dizer que, com a incorporação
dos seus fundamentos ao ato administrativo, o parecer
perca sua autonomia de ato meramente opinativo que
nem ato administrativo propriamente dito é, como bem
define Hely Lopes MEIRELLES: “o que subsiste como ato
administrativo não é o parecer, mas, sim, o ato de sua
aprovação, que poderá revestir a modalidade normativa,
ordinatória, negocial ou punitiva” [...] (grifou-se).
Após ponderar que o entendimento acima exposto “[...]
não se reveste de natureza absoluta a ser aplicada indistintamente a todas as hipótese e situações”, prossegue
o Ministro citando o administrativista francês Réné Chapus, acerca do exame sobre a natureza jurídica do parecer na esfera administrativa e suas implicações:
O professor Chapus centra sua análise mais precisamente na obrigação que a lei impõe ou não ao administrador de proceder à consulta antes de praticar o ato administrativo.
O professor Chapus analisa, assim, três situações absowww.tce.es.gov.br

lutamente distintas:
A primeira situação é aquela em que a consulta é facultativa. Nesse caso, a autoridade não se vincula ao parecer proferido, sendo que seu poder de decisão não se
altera pela manifestação do órgão consultivo;
A segunda hipótese diz respeito àqueles casos em que a
consulta é obrigatória, e a autoridade administrativa fica obrigada a emitir o ato tal como submetido à consultoria, com parecer favorável ou contrário. Caso pretenda praticar o ato com conteúdo e forma diversos do que
foi submetido à consultoria, deverá submetê-lo a novo
parecer. Isto porque, se submeter à consultoria a minuta
ou esboço de um ato com um determinado conteúdo e,
ao tomar a decisão, publicar ato de conteúdo diverso, estará burlando a obrigatoriedade do parecer prévio, que
nada mais é do que um mecanismo adicional de controle da administração.
Por fim, quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de parecer vinculante ou conforme (décider sur
avis conforme), o administrador não poderá decidir senão nos termos da conclusão do parecer ou, então, não
decidir.
A doutrina brasileira, embora tradicionalmente influenciada pela doutrina francesa nesta matéria, não desce a
essa sofisticação de detalhes, preferindo manter-se fiel à
noção de que o parecer jurídico tem sempre caráter opinativo. O que é relevante nessa classificação é que, no
caso do parecer vinculante, há efetiva partilha do poder decisório. Nessa via é que esse mesmo autor aponta
como maculado, por vício de competência, o ato administrativo expedido sem observância do “avis conforme”
nos casos em que a lei o exige.
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Isto porque nesses casos em que o parecer favorável de
órgão consultivo é, por força da lei, pressuposto de perfeição do ato, há efetiva “partilha do poder de decisão”
entre a autoridade executiva e o órgão consultivo (grifou-se).
Prosseguindo em sua exposição, passou o Ministro Joaquim Barbosa a tecer premissas quanto ao exercício da
função consultiva no particular aspecto de responsabilização pelos emitentes de pareceres, fixando os seguintes paradigmas:
Com essas considerações, no atual momento da jurisprudência do STF, eu acredito que seja possível formular as seguintes premissas para o exame de questões como a presente:
A) No silêncio da lei, o exercício de função consultiva técnico-jurídica meramente opinativa não gera, em
princípio, responsabilidade do parecerista. A contrário
senso, e a bem da coerência do sistema, não cabe extrair
dessa conclusão que o administrador também se isenta da responsabilidade, pois se a lei lhe reconhece autoridade para rejeitar entendimento da consultoria, também lhe imputa as eventuais irregularidades do ato. Esse é o entendimento firmado no MS 24.073, ressaltando que se aplica a ressalva desse julgado quanto à possibilidade de verificação de “erro grave, inescusável, ou
de ato ou omissão praticado com culpa, em sentido largo” (trecho da ementa do MS 24.073).
B) Nos casos de definição, pela lei, de vinculação do ato
administrativo à manifestação favorável no parecer técnico jurídico, a lei estabelece efetivo compartilhamento do poder administrativo de decisão, e assim o parecerista responde conjuntamente com o administrador,
pois é também administrador nesse caso.
Diário Oficial de Contas

Ao fim, o Ministro Joaquim Barbosa proferiu Voto pelo
indeferimento da segurança, eis que considerou que a
inclusão dos impetrantes como co-responsáveis em processo resultante de fiscalização perante o TCU se deu em
razão de atos “[...] por eles praticados que consistiram
basicamente na aprovação de minutas de termos aditivos ao convênio fiscalizado pelo TCU”.
Importante destacar que o referido Ministro considerou
que o disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei nº
8.666/93 traz hipótese na qual o parecer assume caráter vinculante, originando a co-responsabilidade do parecerista. Eis o teor do dispositivo com a redação dada
pela Lei nº 8.883/94:
Art. 38.
[...] omissis [...]
Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem
como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes
devem ser previamente examinadas e aprovadas por
assessoria jurídica da Administração (grifou-se).
Frise-se, portanto, que o STF fixou, no julgamento do
MS 24.584-DF, por maioria de votos, o entendimento
de que a manifestação jurídica sobre minutas de editais
de licitação, de contratos, de acordos, de convênios e
de ajustes, tem natureza vinculante, e não meramente
opinativa, de sorte que o emitente do parecer terá responsabilidade solidária com a autoridade que vier a praticar o ato, uma vez que o dispositivo deixa claro que deverá haver aprovação da assessoria jurídica, condicionando a prática do ato à aprovação do parecerista, havendo, assim, segundo o STF, compartilhamento de poder decisório.
Também se deve frisar que o entendimento exarado no
www.tce.es.gov.br

MS 24.073-DF, segundo o qual o parecer teria caráter
meramente opinativo, apenas gerando responsabilidade para o seu emitente em caso de erro grave ou presença de culpa em sentido amplo, não foi suplantado ou
substituído pelo entendimento consubstanciado no julgamento do MS 24.584-DF. Pelo contrário, eis que o Voto
do Ministro Joaquim Barbosa se preocupa em esclarecer
que os casos concretos julgados nos referidos mandados
de segurança são diferentes, deixando patenteado que:
Ao conceder a segurança no MS 24.073, o eminente Ministro Carlos Velloso o fez com base em dois fundamentos. O primeiro, decorrente das circunstâncias do caso
específico, que tratava de hipótese de parecer manifestamente não vinculante (interpretação de dispositivos
da lei de licitações relativo a hipóteses de dispensa e inexigibilidade do certame licitatório) veiculou o entendimento de que o parecerista, por emitir opinião à qual o
administrador não está vinculado, não pode ser responsabilizado solidariamente com o administrador, ressalvado, entretanto, o parecer emitido com má-fé.
Note-se, portanto, que o STF também assentou, no MS
24.584-DF, que o parecer referente ao reconhecimento
de casos de dispensa e inexigibilidade tem caráter opinativo, subsistindo responsabilidade apenas quando elaborado com erro grosseiro ou culpa em sentido amplo.
Ao final do julgamento, por maioria de votos, foi indeferida a segurança pretendida, sendo o acórdão relativo ao
MS 24.584-DF assim ementado:
Ementa
ADVOGADO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE - ARTIGO 38 DA LEI Nº 8.666/93 - TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO - ESCLARECIMENTOS. Prevendo o artigo 38 da
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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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, alcançando a aprovação, ou não, descabe a recusa à convocação do Tribunal de Contas da União para serem prestados esclarecimentos.
Deve-se atentar que os entendimentos exarados nos
acórdãos do MS 24.073 e MS 24.584 não são excludentes, mas sim, se complementam e se harmonizam no
sentido de que haverá casos, como o disciplinado no parágrafo único do art. 38 da LLC, nos quais o parecer será
vinculante, gerando a responsabilidade solidária do seu
emitente, eis que compartilha o poder decisório com a
autoridade que, ao final, praticará o ato; por outro lado,
quando a lei não estabelecer que para a prática do ato
deverá haver prévia aprovação da assessoria jurídica, o
parecer emitido terá caráter opinativo, e o seu emitente
somente será responsabilizado em caso de erro grave ou
existindo atuação culposa ou dolosa.
Vale asseverar que o E. Tribunal de Contas da União, tendo em vista o que ficou assentado no julgamento dos
MS 24.073 e MS 24.584, tem considerado que os pareceres emitidos quanto ao reconhecimento de hipóteses
de dispensa e inexigibilidade não têm caráter vinculante, mas sim, opinativo, bem como que os pareceres que
consubstanciam aprovação de minutas de edital de licitação, de contratos, de acordos, de convênios e de ajustes, são vinculantes, decorrendo, de sua emissão, responsabilidade solidária de seu prolator em conjunto com
a autoridade que praticou o ato. Nesse sentido, foi redigido o Acórdão nº 2.121/2010, cujo excerto transcreve-se abaixo:
12. Conforme entendimento do Supremo Tribunal FeDiário Oficial de Contas

deral em sede do MS 24.584-1/DF, a teor do disposto
no art. 38 da Lei nº 8.666/93, a atuação do gestor fica
condicionada ao exame e à aprovação prévios da assessoria jurídica no que tange às minutas dos editais de licitação e dos contratos, acordos, convênios ou ajustes
(parágrafo único do dispositivo citado), o que torna possível a responsabilidade dos pareceristas jurídicos nessas hipóteses, quando a ação do administrador se vincula à sua manifestação, imprescindível para a validade
do ato.
13. A compulsoriedade legal, no entanto, não alcança
os atos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Em
que pese esteja prevista, no art. 38, inciso VI, da Lei nº
8.666/93, a juntada oportuna ao processo administrativo de pareceres técnicos ou jurídicos emitidos, a LLC não
exige expressamente que se submeta a matéria à apreciação e à aprovação dos assessores jurídicos. Assim,
apesar de bastante recomendável que a decisão pela
dispensa ou pela inexigibilidade esteja respaldada em
parecer jurídico, em não havendo exigência legal para
a consulta, a manifestação do parecerista jurídico não
se reveste de caráter vinculante, mas opinativo (Acórdão nº 2.121/2010, Plenário, rel. Min. Benjamim Zymler,
grifou-se).
Do MS 24.631-DF
O MS 24.631-DF, cujo julgamento se deu também em
09/08/2007, com publicação do Acórdão em 01/02/2008,
diz respeito a mandado de segurança impetrado por procurador autárquico do DNER contra ato do Tribunal de
Contas da União que convocou o impetrante para apresentar justificativas acerca de parecer, de sua lavra, favorável à admissibilidade de transação judicial que culminou com o pagamento, pela autoridade superior, de
www.tce.es.gov.br

acordos extrajudiciais sem homologação judicial.
No julgamento do MS 24.631-DF, o Plenário do STF, de
forma unânime e nos termos do Voto do Relator (Ministro Joaquim Barbosa), reconheceu que o impetrante havia proferido parecer jurídico “[...] fundamentando seu
entendimento na Lei 9.469/97, para concluir assim ser
favorável ao envio do processo ao Diretor-Geral da Autarquia para autorização da transação em juízo”. Reconheceu-se, também, que na decisão do TCU, convocando o impetrante para apresentar justificativas, “[...] não
há qualquer demonstração de culpa ou de seus indícios;
o que houve foi uma presunção de responsabilidade”.
Em verdade, o deferimento da segurança, como se percebe da leitura integral do acórdão – e isto fica claro nos
debates que se seguiram ao Voto do Relator - se deveu
mais ao reconhecimento de que o impetrante havia elaborado parecer opinando pela possibilidade da realização de acordo judicial (e não extrajudicial), opinamento este que foi utilizado de maneira inadvertida e fugidia pelo seu superior hierárquico, que acabou realizando
acordos extrajudiciais. Ou seja, reconheceu-se que não
havia culpa do impetrante parecerista no que tange à irregularidade apontada pelo TCU.
De todo modo, reconheceu-se que o aludido parecer tinha natureza meramente opinativa.
Percebe-se, ademais, que a matéria veiculada no MS
24.631 não se refere à temática das licitações e contratos da Administração Pública.
Ao final do julgamento foi deferida, por unanimidade de
votos, a segurança pretendida pelo impetrante para que
fosse excluído do rol de responsáveis do processo em
trâmite no TCU. O Acórdão relativo ao MS 24.631-DF foi
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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assim ementado:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO. AUDITORIA PELO TCU. RESPONSABILIDADE DE PROCURADOR DE AUTARQUIA POR EMISSÃO
DE PARECER TÉCNICO-JURÍDICO DE NATUREZA OPINATIVA. SEGURANÇA DEFERIDA.
I. Repercussões da natureza jurídico-administrativa do
parecer jurídico: (i) quando a consulta é facultativa, a autoridade não se vincula ao parecer proferido, sendo que
seu poder de decisão não se altera pela manifestação do
órgão consultivo; (ii) quando a consulta é obrigatória, a
autoridade administrativa se vincula a emitir o ato tal como submetido à consultoria, com parecer favorável ou
contrário, e se pretender praticar ato de forma diversa
da apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a novo
parecer; (iii) quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de parecer vinculante, essa manifestação de teor jurídica deixa de ser meramente opinativa e o administrador não poderá decidir senão nos termos da conclusão do parecer ou, então, não decidir.

prias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa.
Mandado de segurança deferido (grifou-se).
Do MS 27.867-DF
O MS 27.867, por sua vez, teve seguimento negado em
decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, publicada
em 03/09/2012. Objetivava o impetrante anular Acórdão, proferido pelo TCU, no qual foi condenado, solidariamente com outros responsáveis, ao ressarcimento ao
Erário, no valor de R$ 85.516.861,71, acrescido de multa individual de R$ 20.000,00. Acrescente-se que o impetrante havia atuado como chefe da Procuradoria Distrital do DNER, onde foi signatário de parecer em processo
administrativo referente à proposta de acordo extrajudicial e por essa razão foi arrolado como co-responsável e
posteriormente condenado em procedimento de Tomada de Contas Especial perante o TCU.

II. No caso de que cuidam os autos, o parecer emitido
pelo impetrante não tinha caráter vinculante. Sua aprovação pelo superior hierárquico não desvirtua sua natureza opinativa, nem o torna parte de ato administrativo posterior do qual possa eventualmente decorrer dano ao erário, mas apenas incorpora sua fundamentação
ao ato.

Entretanto, o MS 27.867, conforme sobredito, teve seguimento negado pelo Ministro Relator, que considerou
que o caso demandaria “[...] profunda análise probatória [...]”, sendo incompatível, portanto, com o procedimento do mandado de segurança, que não comporta dilação probatória, exigindo a presença de direito líquido e
certo demonstrado de plano através de prova documental pré-constituída encaminhada junto à petição inicial.

III. Controle externo: É lícito concluir que é abusiva a responsabilização do parecerista à luz de uma alargada relação de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado dano ao erário. Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais pró-

Ante a negativa de seguimento de seu mandado de segurança, interpôs o impetrante o recurso de Agravo Regimental, perante a 1ª Turma do STF, onde requereu a reconsideração da decisão monocrática, tendo a 1ª Turma
improvido o recurso pelos mesmos fundamentos expostos na decisão monocrática.
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De qualquer forma, foi reafirmado no Acórdão de julgamento do Agravo Regimental no MS 27.867 que “[...] é
possível a responsabilização de advogado público pela
emissão de parecer de natureza opinativa nas situações
em que restar configurada a existência de culpa ou erro grosseiro”,
Sintetizando-se todo o expendido acerca dos mandados
de segurança MS 24.073-DF, MS 24.584-DF, MS 24.631DF e MS 27.867-DF, pode-se afirmar, no que tange à responsabilidade do parecerista jurídico, que:
- através do MS 24.073-DF, julgado em 2002, o STF firmou o entendimento de que pareceres de natureza opinativa, em regra, não geram responsabilidade solidária
do seu emitente com o administrador. Entretanto, mesmo em se tratando de parecer meramente opinativo, haverá responsabilidade do parecerista nos casos em que
elaborar seu parecer com erro grave (grosseiro) ou agir
culposa ou dolosamente;
- o MS 24.073-DF não desceu a minúcias quanto à classificação dos tipos de pareceres e tratou de um caso concreto no qual o parecer foi emitido para reconhecer uma
situação que contemplava a possibilidade de contratação direta;
- o MS 24.584-DF, julgado em 2007, trouxe uma classificação tipológica dos pareceres, exposta no Voto Vista do
Ministro Joaquim Barbosa, que passou a ser adotada pela doutrina e jurisprudência pátrias desde então;
- no julgamento do MS 24.584-DF, reconheceu o STF a
existência de três tipos de consultas, quais sejam:
1) a facultativa, que se dá quando a autoridade administrativa, embora haja parecer proferido, não vincula a sua
decisão aos termos da manifestação da consultoria juríSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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dica; o seu poder decisório continua pleno e independe
do opinamento exarado no parecer;
2) a obrigatória, na qual a autoridade administrativa fica obrigada a emitir o ato tal como submetido à consultoria, com parecer favorável ou contrário. Caso a autoridade queira praticar o ato com conteúdo e forma diferentes daquele que foi submetido à consultoria, deverá
solicitar nova emissão de parecer. Assim, exemplificativamente, se a consultoria jurídica, após consultada sobre a possibilidade de contratação direta, opina, positivamente, pela pertinência da contratação enquadrando-a em hipótese de dispensa, não poderá a autoridade administrativa contratar através de inexigibilidade, salvo se
submeter a pretensão a novo parecer da consultoria. De
qualquer forma, deve ser ressaltado que, embora a consulta prévia seja obrigatória, a autoridade mantém incólume o seu poder decisório, podendo praticar o ato submetido à consulta mesmo que haja parecer contrário à
prática;
3) a vinculada a parecer, caso em que a lei estabelece
que o ato da autoridade administrativa deverá ser previamente aprovado pela consultoria jurídica. Trata-se da
hipótese de parecer vinculante, onde o administrador
“[...] não poderá decidir senão nos termos da conclusão
do parecer ou, então, não decidir”.
- nos dois primeiros casos (consulta facultativa e consulta obrigatória), o STF considera que o parecer tem natureza opinativa, de sorte que, em regra, não haverá co-responsabilidade do parecerista, exceto comprovação
de erro grave ou conduta culposa/dolosa;
- no caso de parecer vinculante, o STF considera que a
sua natureza não é meramente opinativa, mas sim, que
“[...] há efetiva partilha do poder decisória [...]” entre o
Diário Oficial de Contas

parecerista e a autoridade administrativa que pratica o
ato, de sorte que haverá responsabilidade solidária entre
o emitente do parecer e a autoridade administrativa que
pratica o ato aprovado pelo parecerista, caso se incorra
em ilegalidade e/ou prejuízo ao erário. Note-se que, na
hipótese de parecer vinculante, o STF não condicionou a
responsabilidade do parecerista à presença de erro grave, culpa ou dolo, mas é evidente que deverá haver nexo de causalidade, ou seja, deverá ser demonstrado, no
caso concreto, que a ilegalidade ou prejuízo resultou do
opinamento manifestado no parecer.
- no julgamento do MS 24.584-DF, o STF reconheceu, por
maioria de votos, que a hipótese descrita no parágrafo
único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93 trata-se de caso
no qual o parecer emitido tem caráter vinculante. Dessa
forma, a aprovação, pela consultoria jurídica, das minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos,
dos acordos, dos convênios ou dos ajustes, vincula-se
à própria prática do ato pela autoridade administrativa, gerando co-responsabilidade entre esta e o emitente do parecer.
- afirmou-se, ainda no julgamento do MS 24.584-DF, que
o caso específico tratado no MS 24.073-DF era diverso,
eis que relativo a parecer onde se interpretou dispositivos da Lei nº 8.666/93 referentes a hipóteses de dispensa e inexigibilidade. Nesse passo, assentou o STF que o
parecer que consubstancia o reconhecimento de casos
de dispensa e inexigibilidade tem caráter opinativo.
Diante das premissas firmadas a partir dos mencionados julgados e considerando as peculiaridades do caso
em tela, verifico, em consonância com a Manifestação
Técnica 00559/2017-9, contida nos autos do processo
TC 6097/2010 – que versa precisamente sobre a suposwww.tce.es.gov.br

ta responsabilidade do Sr. João Manoel de Sousa Saraiva
pelo parecer emitido no exercício do cargo de Procurador Municipal de Nova Venécia –, que o recorrente, “[...]
atuando como procurador municipal, foi o responsável
por emitir manifestação técnica-jurídica acerca da legalidade do edital, caracterizando-se o parecer, portanto,
como vinculante”, o que enseja a sua responsabilização
e o reconhecimento da competência deste TCEES para a
apreciação da suposta irregularidade.
Segundo consta na Manifestação Técnica 00559/2017-9:
[...] nos termos da ITI 799/2012 foram apontadas as seguintes condutas/nexo de causalidade em relação ao
senhor João Manoel de Sousa Saraiva:
V - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face destes apontamentos, sugerimos à relatora, Exma. Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas,
com fulcro no art. 162 da Resolução TC nº. 182/02, c/c o
art. 56, III, da Lei Complementar nº 621/2012, que determine a CITAÇÃO dos responsáveis abaixo identificados,
na medida de suas responsabilidades, para que no prazo
regimental apresente as justificativas que julgarem necessárias acerca dos indicativos de irregularidades constantes desta Instrução Técnica Inicial, sinteticamente reproduzido a seguir:
[...]
JOÃO MANUEL DE SOUZA SARAIVA
a) Por ter emitido parecer jurídico acerca da legalidade
do Edital, bem como, Parecer conclusivo sobre o julgamento do certame contendo exigências de documentos
sem amparo legal e exigência de índices contábeis sem
as devidas justificativas, conseqüentemente, reduzindo
o universo de potenciais participantes no procedimenSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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to licitatório de forma que descumpriu artigo 3º Inciso
I, § 1º, artigo 30 e artigo 31, § 5º do Estatuto das licitações, Lei nº 8.666/93. (Subitem III.1)
b) Por emitir parecer jurídico acerca da legalidade do
Edital, bem como, Parecer conclusivo do julgamento do
certame cujo resultado terceirizou mão de-obra (pessoal), portanto, afrontou a regra de contratação através
de concurso público conforme dispõe a Constituição Federal em seu art. 37, Inciso II. (Subitem III.2)
Desta forma, constata-se que senhor João Manoel de
Sousa Saraiva, atuando como procurador municipal, foi
o responsável por emitir manifestação técnica-jurídica
acerca da legalidade do edital, caracterizando-se o parecer, portanto, como vinculante.
Logo, considerando que os pareceres foram emitidos
em atendimento ao parágrafo único do art. 38 da Lei
8.666/93, ou seja, são pareceres de caráter vinculante,
entende-se que devem ser mantidas as irregularidades
quanto ao senhor João Manoel de Sousa Saraiva.
Quanto às demais alegações, constata-se que o defendente não traz quaisquer fato/alegações diversas das
que já foram analisadas na ITC 5853/2012, não subsistindo razões de ordem fática ou jurídica para que se
proceda à reanálise de alegações já examinadas conclusivamente, considerando-se que a fase de instrução do
processo encontra-se ultimada nos termos do caput do
art. 321 do Reg. Int. (aprovado pela Res. TC 261/2013).

ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer os presentes Embargos de Declaração,
tendo em vista estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no RITCEES;
1.2. Dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, de modo a suprir a omissão identificada, alterando-se o Acórdão TC nº 836/2017 – Segunda Câmara, fazendo-se constar, pelas razões expostas, o não acolhimento
da preliminar de incompetência deste TCEES para apreciar a questão afeta à responsabilização de pareceristas
atuantes junto à Administração Pública, mantendo-se,
por fim, a responsabilidade do Sr. João Manoel de Sousa
Saraiva pelas irregularidades a ele imputadas, bem como
a multa individual pecuniária atribuída;
1.3. Cientificar os embargantes acerca da decisão, nos
termos regimentais;
1.4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.

[...]

3. Data da Sessão: 07/02/2018 - 2ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

(grifei)

4. Especificação do quórum:

Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o
entendimento da área técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator)
e Domingos Augusto Taufner.
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-210/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04688/2008-1
Classificação: Tomada de Contas Especial
UG: PMP - Prefeitura Municipal de Piúma
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Partes: ASSIS DEBIAZI GONCALVES DA SILVA, JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA,VALTER LUIZ POTRATZ, JOSE PASSOS MARTINS FILHO, RADIO CULTURA DE CASTELOFM
LTDA, ABERTURA COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS
PROMOCOES E EVENTOSLTDA - ME, LONGUE & COSSI LTDA - ME, A. D.PEREIRA FILHO, LUZES & MARQUESPRODUCOES, MARKETING E AGENCIAMENTO ARTISTICO LTDA - ME, VIACAO SUDESTELTDA, NUCLEO NEGOCIOS E
SERVICOS LTDA - ME, NELSON MORGHETTI JUNIOR,MANOEL ALVES FERREIRA - ME, STHYWES AMARO SILVA,
VALMIR RIBEIRO PACHECO,JOAO BATISTA CERUTTI PINTO, SELMA LUCIA DE ABREU NASCIMENTO, MARCOANTONIO RODRIGUES DINIZ, LUCIANO DE ARAUJO PEDROZA, CARLOS HENRIQUEFONSECA AREIA, MAR AZUL COSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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MERCIO E UTILIDADES PARA O LAR LTDA - ME, MC6PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, PRODUCOES ARTISTICAS JHOUTRO MUNDO S/CLTDA, UBIRAJARA FIGUEIREDO ALVES - ME, C & K PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME,AC PROMOCOES & PUBLICIDADE LTDA - ME, FOCO
DE LUZ PRODUCOES DE VIDEOLTDA - ME, T.C PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME, RM INTERMEDIACAO MERCANTILLTDA, VIPSUL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA ME, POUSADA ILHA DO SOL LTDA -ME, ZENAIDE BIANCHI DOS SANTOS - ME, MONTE AGHA EMPREENDIMENTOSTURISTICOS LTDA - ME, SIMOES & COSTA PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME, MASSETELOCACAO E EVENTOS
LTDA - ME, J. M. PRODUCAO, EVENTOS E SERVICOS LTDA,RIOMAR EVENTUS REALIZACOES ARTISTICAS LTDA ME, TALISMA ADMINISTRADORADE SHOWS E EDITORA
MUSICAL LTDA, J.R.G LOCACOES DE APARELHOS RECREATIVOSE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME, ELO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME,EUGENIO RANGEL RAMPINELLI - ME, GREMIO RECREATIVO E BLOCO CARNAVALESCOPAZ E AMOR, BLOCO CARNAVALESCO DO H, ECO
PRODUCOES ARTISTICAS LTDA,TECNOSON LTDA - ME,
THOMPSON & MENDONCA LTDA - EPP, CASSIANE FERREIRA DEMELO LINDOSO - ME, MIRANDA & MULINARI
LTDA - ME, PLUMATUR VIAGENS E TURISMOLTDA - ME,
DI ROGER CASTELAR LINDOSO - ME, ARTE COMERCIO E
REPRESENTACOESLTDA - ME, RADIO MARATAZES FM LTDA - EPP, SOMBRASIL COMUNICACOES LTDA -EPP, S M
COMUNICACOES LTDA - EPP, SAYONARA G B BAPTISTA ME, SIDNEI CARLOSDUTRA - ME, ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS DE PIUMA, NEVES COELHO DOSSANTOS

15123-ES,OAB: 212260-RJ), NEIMAR ZAVARIZE (OAB:
11117-ES), DAYVID CUZZUOL PEREIRA (OAB:11172-ES),
FABIANO CARVALHO DE BRITO (OAB: 11444-ES, OAB:
105893-RJ), RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA (OAB: 17096ES), DAYVSON FACCIN AZEVEDO (OAB: 9635-ES), ALEX
VAILLANT FARIAS (OAB: 13356), OTAVIO AUGUSTO COSTA SANTOS (OAB: 9710),ADRIANO ELIODORO GONÇALVES (OAB: 14238), ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA (OAB: 10700), FELIPE TELES SANTANA (OAB: 13800),
ALEXANDRE COSTA SIMÕES (OAB:12920), JOSE ALEXANDRE CHEIM SADER (OAB: 12665), OLAVO RENATO BORLANI JUNIOR (OAB: 12295), MARIA LUCIA CHEIM JORGE
(OAB: 1489), ADRIEN MOREIRA LOUZADA (OAB: 14018),
LIZYANNE CASTELAR LINDOSO (OAB: 19943), LUIZ GONZAGA AMORIM (OAB: 41717), MARCO ANTONIO RODRIGUES DINIZ (CPF: 075.310.106-82),WALDO MAGNAGO DE MATTOS (OAB: 6852), WALLACE MACEDO DA SILVA (OAB: 6603), JOÃO ROBERT CUZZUOL PEREIRA (OAB:
16561), MARCOS VINICIUS ABRAHÃO FERREIRA (OAB:
7095), ANTONIO MARCOS ROMANO (OAB: 13811), LUCIANO TADEU MACHADO CAMPOREZ (OAB: 5970), LUIZA GOMES LIMA (OAB: 18185), BRUNO OLIVEIRA CARDOSO, RAFAEL LIBARDI COMARELA, FERNANDA MONIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, LEONARDO FELIPE PIMENTA DE PAOLI

Procuradores: CARLA FERNANDA DE PAULA SILVA
(OAB: 10409-ES), ALESSANDRA ANTUNES COELHO
(OAB: 18873-ES), CELSO CEZAR PAPALEO NETO (OAB:

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

tas Ltda.)
· Produções Artísticas Jhoutro Mundo S/C Ltda.
· Ubirajara Figueiredo Alves – ME.
· Foco de Luz Produções de Vídeo Ltda.
· Monte Aghá Empreendimentos Turísticos Ltda – ME
· Núcleo Negócios e Serviços Ltda. - ME (Alimenta Comércio & Serviços – Ho-

1. RELATÓRIO

tel Espadarte)
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FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA – PRESCRIÇÃO – ACOLHER
PARCIALMENTE AS PRELIMINARES – PROCEDENTE –
CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – REJEITAR PARCIALMENTE – IRREGULAR – RESSARCIMENTO – ARQUIVAR.
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Tratam os autos de Auditoria de Denúncia instaurada na
Prefeitura Municipal de Piúma, com o objetivo de averiguar a procedência da denúncia protocolizada nesta Corte de Contas em 19/8/2008 pelo Sr. Valmir Ribeiro Pacheco, noticiando irregularidades na gestão municipal
nos biênios 2005/2006 e 2007/2008, sob a responsabilidade do Sr. Valter Luiz Potratz e do Sr. José Ricardo Pereira da Costa, respectivamente.
Em razão dos fatos revelados envolverem jurisdicionados distintos (Câmara Municipal de Piúma e Prefeitura
Municipal de Piúma), foi a denúncia apurada em autos
apartados.
No âmbito municipal, do qual tratam os autos, a averiguação da denúncia foi objeto do Plano e Programa de
Auditoria n° 116/2009, que resultou no Relatório de Auditoria de Denúncia RA-D 11/2011 e ensejou a expedição de Instrução Técnica Inicial ITI 1049/2012 com sugestão de citação dos responsáveis por achados de auditoria, nos termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar TC 520/2013, promovendo-se a citação dos responsáveis para apresentação de justificativas e documentos.
Deixaram de comparecer os responsáveis abaixo arrolados; por consequência, decretados revéis na forma do
art. 361 do Regimento Interno do Tribunal por meio do
despacho às folhas 10374/10375 (vol. XXXIX):
· Mar Azul Comércio e Utilidades para o Lar Ltda. – ME (Comercial Senafrei-
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· Simões & Costa Produções Musicais Ltda – ME (Forró Pesado Me Leva Produções)
· C&K Produções Artísticas Ltda.
· A.D. Pereira Filho (Tribal Marketing & Cia Eventos )
· T.C. Produções e Eventos
· R.M. Produções e Eventos Ltda.
· Pousada Ilha do Sol Ltda. – ME (Valdir Kiefer – ME)
· Zenaide Bianchi dos Santos ME – Coliseu Turismo e Comércio
· Abertura Comércio de Aparelhos Musicais, Promoções e Eventos Ltda. – ME
· Luzes & Marques Produções, Marketing e Agenciamento Artístico Ltda.
· J. M. Produção, Eventos e Serviços Ltda.
· Elo Produções Artísticas Ltda. – ME
· Eugênio Rangel Rampinelli – ME
· Bloco Carnavalesco do H
· Eco Produções Artísticas Ltda.
· Thompson & Mendonça Ltda. – EPP
· Cassiane Ferreira de Melo Lindoso – ME (Cleudenir Fernando Zini Moreira –
Spaço Livre)
· Miranda & Mulinari Ltda.
· Plumatur Viagens e Turismo Ltda. – ME
· Sombrasil Comunicações Ltda. – EPP
· Arte Comércio Representações Ltda – ME
· Manoel Alves Ferreira – ME
· Sayonara G. B. Baptista – ME
· Sidnei Carlos Dutra – ME
· Neves Coelho dos Santos
· Longue e Cossi Ltda.
Seguindo os trâmites regimentais, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva
- ITC 4039/2015, após análise dos argumentos e documentos de defesa acostados aos autos, infere o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas –
NEC/TCEES subsistirem irregularidades descritas na Instrução Técnica Inicial ITI 1049/2012, opinando pelo ressarcimento dos danos apurados, acolhimento
parcial da preliminar de prescrição suscitada e multa quando cabível.
O Ministério Público de Contas em Parecer PPJC 6276/2015 da lavra do Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, alinha-se ao entendimento firmado pela ITC
4039/2015.

Por ocasião da apreciação do processo pela Segunda Câmara (17ª Sessão Ordinária), em 1º/6/2016, foram apre-

dos com as notas taquigráficas e com o memorial relativo à manifestação oral proferida pelo Sr. José Ricardo Pereira da Costa por determinação do então Relator – Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Tendo o processo retornado ao NEC/TCEES para apreciação das sustentações orais produzidas, foi expedida
a Manifestação Técnica 00722/2016-3, que ratificou posicionamento técnico inicial por entender que as alegações trazidas aos autos não foram capazes de elidir as irregularidades suscitadas.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se de acordo com o posicionamento técnico conclusivo, reiterando
o posicionamento exarado no Parecer PPJC 06276/20154, ratificando os termos da Instrução Técnica Conclusiva
4039/2015.
De forma extemporânea, o Sr. Assis Debiazi Gonçalves da Silva fez juntar aos autos documentos às folhas
10916/10918, solicitando a reanálise da matriz de responsabilização dos achados de auditoria, alegando equívoco em que teria incorrido a área técnica no tocante ao
período em que ocupou o cargo de Secretário de Administração e Finanças. Posteriormente, ainda juntou aos
autos - às folhas 10927/10929 - petição reiterando solicitação de decretação de prescrição quinquenal dos feitos a ele imputados.

cardo Pereira da Costa (Prefeito Municipal – período:

Por fim, foram os autos encaminhados ao meu gabinete
para ciência e deliberação, levando em conta que relato
este feito em substituição ao Conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel nos termos dos atos convocatórios nº
005/2017 e nº 001/2018.

20/1/2007 a 31/12/2008), tendo sido os autos instruí-

1. QUANTO À OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – ART. 71 DA

sentadas sustentações orais pelo Sr. Assis Debiazi Gonçalves da Silva (Secretário de Administração e Finanças – período: 1/5/2006 a 31/8/2006) e pelo Sr. José Ri-
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LC 621/2012.
As inconsistências detectadas nos trabalhos de auditoria e consubstanciadas na ITI nº 1049/2012 referem-se a
fatos ocorridos no período de 2005 a 2008. Faz-se, pois,
necessário averiguar se a pretensão punitiva deste Tribunal ainda persiste ou foi suplantada pelo fenômeno prescricional face ao decurso do tempo.
Preambularmente, os justificantes abaixo arrolados - em
apertada síntese - suscitam a prescrição da pretensão
punitiva desta Corte de Contas nos termos do art. 71 da
Lei Complementar n° 621/2012 e art. 375 da Resolução
n° 261/2013, considerando que os indícios de atos ímprobos arrolados na denúncia abarcam fatos ocorridos
no período 2005 a 2008, cabendo – segundo alegam o reconhecimento da prescrição quinquenal que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por
já ter transcorrido prazo superior a cinco anos dos fatos
até a citação válida dos mesmos , que se deu entre 2013
e 2014:
· Sr. João Batista Cerutti Pinto
· Sr. Valter Luiz Potraz
· Sr. Assis Debiazi Gonçalves da Silva
· Sr. Carlos Henrique Fonseca Areias
· Sr. Nélson Morghetti Júnior
· Sr. Marco Antônio Rodrigues Diniz
· Sra. Selma Lúcia de Abreu Nascimento (ago2007/
mar2008)
· Sr. José Ricardo Pereira da Costa (2007 e jan2008)
· Di Roger Castelar Lindoso ME
· MC6 Promoções e Eventos Ltda.
· Sthymes Amaro Silva ME
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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· Viação Sudeste Ltda.
· Vipsul – Transporte e Turismo Ltda.
· Massete Locação e Eventos Ltda
Prosseguindo, requerem as empresas abaixo, ainda, a prescrição da obrigação de apresentarem documentos fiscais, com base nos arts. 174 e 195 do Código Tributário Nacional:
· Di Roger Castelar Lindoso ME
· MC6 Promoções e Eventos Ltda
A área técnica efetuou análise conclusiva conjunta da preliminar de prescrição suscitada pelos agentes responsáveis; e, considerando que todos os justificantes que alegaram a prescrição a fizeram em sua totalidade, inclusive quanto ao ressarcimento apontado, estabeleceu o NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas as seguintes premissas seguindo entendimento já consolidado nesta Corte de Contas e no Tribunal de Contas da União, consoante preceitos constitucionais e jurisprudência dos tribunais superiores, em especial quanto à imprescritibilidade do dano ao erário:
a. que no bojo das irregularidades em que houver sido imputado dano ao erário, o ressarcimento deverá persiste, não sendo abrangido pelo instituto da prescrição.
b. a pretensão punitiva do Tribunal de Contas estará extinta se decorrido lapso temporal superior a cinco anos entre a ocorrência dos fatos e a citação válida dos responsabilizados, sem outras causas de interrupção ou suspensão prescricional.
Salienta a área técnica que, embora a prescrição tenha sido arguida por apenas uma parcela dos responsabilizados, se cabível, será a proposta de prescrição ao Plenário desta Corte
estendida aos demais, considerando se tratar de matéria de ordem pública que deve ser reconhecida a qualquer tempo e de ofício (§1º, art. 71 da Lei Complementar n° 621/2012).
Diante do exposto, opina o NEC “pelo acolhimento parcial da preliminar de prescrição suscitada, por considerar prescrita a pretensão punitiva desta Corte de Contas e a imprescritibilidade do dever de ressarcimento”.
Assim é que, considerando que as irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI 1049/2012 e relacionadas na Tabela 1, a seguir, não ensejam dano ao erário, tendo decorrido lapso temporal superior a cinco anos entre a ocorrência dos fatos e a citação válida dos responsáveis sem qualquer interrupção ou suspensão do prazo prescricional, considera o NEC cabível a aplicação do instituto da prescrição, prescindindo da análise meritória ante a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas, conforme disposto no art.
71 da Lei Orgânica do TCE/ES.
TABELA 1
Irregularidades
Ofensa ao Princípio do Interesse Público, da Legalidade, Impessoalidade,
Publicidade e Moralidade.
Ausência de declaração expropriatória formalizada através de lei ou
decreto emanado do Chefe do Poder Executivo
Ausência do ato de designação da comissão especial de avaliação
Ausência de autorização do ordenador de despesas para empenho e
pagamento
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Item da ITI 1049/2012

Processos Administrativos

Responsáveis

2.1.2.1

5788/2005

Valter Luiz Potratz

2.1.2.1

5788/2005

Valter Luiz Potratz

2.1.2.1
2.1.2.1

5788/2005
5788/2005

Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz

2.1.2.7.1

0515/2005

2.1.2.7.2

4479/2005

Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Comercial Senafreitas Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
MC6 Produções e Eventos Ltda
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2.1.2.7.12

4.108/2006

2.1.2.7.13.1

0546/2006

2.1.2.7.13.2

0546/2006

2.1.2.7.14.3

4190/2006

2.1.2.7.15.1

0022/2006

2.1.2.7.15.2

0022/2006

2.1.2.7.15.4

0022/2006

2.1.2.7.15.5

0022/2006

2.1.2.7.15.6

0022/2006

2.1.2.7.17

4244/2006

2.1.2.7.18

3984/2006

2.1.2.7.19

0855/2006

2.1.2.7.22

4472/2006

2.1.2.7.27.1

0546/2006

2.1.2.7.27.2

0546/2006

2.1.2.7.27.4

0546/2006

2.1.2.7.27.5

0546/2006
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Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Vip Sul Transporte e Turismo
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Valdir Kiefer
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Alimenta Comércio e Serviços
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Simões e Costa Produções Musicais
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
TC Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Luzes & Marques Produções de Marketing e
Agendamento Artistístico Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Massete Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
JM Produção
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Rio Mar Eventus Realizações Artísticas
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Talismã Administradora de Shows Musicais
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Banda Banupd Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Elo Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Tecnoson ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Thompson & Mendonça
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Longue e Cossi Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Longue e Cossi Ltda
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Ausência de procedimento licitatório
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2.1.2.7.28

0546/2006, 2744/2006, 4393/2006, 4190/2006, 4924/2006, 5059/2006,
4518/2006, 5439/2006 8514/2006

2.1.2.7.34

1323/06, 1522/06, 1301/06, 1299/06, 1302/06 e 2922/06

2.1.2.7.35

5922/2006

2.1.2.7.37

0546/2006

2.1.2.7.40

1006/2005

2.1.2.7.41

1005/2005

2.1.2.7.42

2584/2005

2.1.2.7.48

6672/2006

2.1.2.7.51

8749/2005

2.1.2.3

2507/2005, 3111/2005, 3111/2005, 8095/2005, 7853/2005, 7749/2005,
7261/2005, 7371/2005, 5722/2005, 3901/2005, 3323/2005 e 3323/2005

2.1.2.7.7

1616/2005

2.1.2.7.10.1

0479/2005

2.1.2.7.10.2

0479/2005

2.1.2.7.10.4

0479/2005

2.1.2.7.10.5

0479/2005

2.1.2.7.10.6

0479/2005
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Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva
Miranda & Mulinari Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Assis Debiazi G. da Silva
Di Roger C. Lindoso
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Arte Comércio e Representações
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sombrasil Comunicações Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
S.M. Comunicações
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Manoel Alves Pereira ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
MC6 Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Longue e Cossi Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Viação Sudeste
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Tribal Marketing
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
RM Promoções
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
RM Promoções
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
A.D. Pereira Filho
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2.1.2.7.11

1616/2005

2.1.2.7.12

4.108/2006

2.1.2.7.13.1

0546/2006

2.1.2.7.13.2

0546/2006

2.1.2.7.14.1

4190/2006

2.1.2.7.14.2

4190/2006

2.1.2.7.14.3

4190/2006

2.1.2.7.15.2

0022/2006

2.1.2.7.15.3

0022/2006

2.1.2.7.15.6

0022/2006

2.1.2.7.17

4244/2006

2.1.2.7.19

0855/2006

2.1.2.7.23

868/2006

2.1.2.7.27.1

0546/2006

2.1.2.7.27.2

0546/2006

2.1.2.7.27.3

0546/2006

2.1.2.7.27.4

0546/2006
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Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Vip Sul Transporte e Turismo
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Valdir Kiefer
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Monte Aghá Empreendimentos Turísticos
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Alimenta Comércio e Serviços
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
TC Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Abertura Promoções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
JM Produção
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Rio Mar Eventus Realizações Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Banda Banupd Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Eugênio Rangel Rampinelli ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Tecnoson ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Thompson & Mendonça
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Cleudenir Fernando Zini Moreira – Spaço Livre
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Longue e Cossi Ltda
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ATOS DA 2a CÂMARA
2.1.2.7.27.5

0546/2006

2.1.2.7.28

0546/2006, 2744/2006, 4393/2006, 4190/2006, 4924/2006, 5059/2006,
4518/2006, 5439/2006 e 8514/2006

2.1.2.7.31

0485/2005

2.1.2.7.32

3587/2006, 8119/2006, 4429/2006, 4433/2006, 2315/2006, 3565/2006,
4468/2006, 4895/2006, 4126/2006, 5173/2006 e 5175/2006

2.1.2.7.33

3391/2005, 3776/2005, 3793/2005, 4144/2005, 4240/2005, 4315/2005,
4394/2005, 4701/2005, 4938/2005, 4996/2005, 5059/2005, 5061/2005,
5127/2005, 5128/2005, 5133/2005, 5206/2005, 6381/2005, 6497/2005,
6648/2005, 6651/2005, 6683/2005, 7352/2005, 7418/2005, 7521/2005 e
7909/2005
1323/06, 1384/06, 1522/06, 1301/06, 1300/06, 1299/06, 1302/06, 2573/06,
2571/06, 2570/06, 2569/062 e 2922/06

2.1.2.7.34

Fracionamento de despesas

Diário Oficial de Contas

2.1.2.7.35

5922/2006

2.1.2.7.36

3.666/2006

2.1.2.7.37

0546/2006

2.1.2.7.47

1289/2006

2.1.2.7.51

8749/2005

2.1.2.3

2507/2005, 3111/2005, 3111/2005, 8095/2005, 7853/2005, 7749/2005,
7261/2005, 7371/2005, 5722/2005, 3901/2005, 3323/2005 e 3323/2005

2.1.2.5.3

3727/2006

2.1.2.7.33

3391/2005, 3776/2005, 3793/2005, 4144/2005, 4240/2005, 4315/2005,
4394/2005, 4701/2005, 4938/2005, 4996/2005, 5059/2005, 5061/2005,
5127/2005, 5128/2005, 5133/2005, 5206/2005, 6381/2005, 6497/2005,
6648/2005, 6651/2005, 6683/2005, 7352/2005, 7418/2005, 7521/2005 e
7909/2005

www.tce.es.gov.br

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Longue e Cossi Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva
Miranda & Mulinari Ltda
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Neves Coelho dos Santos
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva
Cassiane F. de Melo Lindoso
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Di Roger C. Lindoso

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Assis Debiazi G. da Silva
Di Roger C. Lindoso
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Arte Comércio e Representações
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Valter Luiz Potratz
Longue e Cossi Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Viação Sudeste
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Di Roger C. Lindoso
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ATOS DA 2a CÂMARA

Ausência de justificativa para a contratação da empresa por dispensa de
licitação e do preço contratado

Diário Oficial de Contas

2.1.2.7.38

0988/2005

2.1.2.7.39

0989/2005

2.1.2.7.40

1006/2005

2.1.2.7.41

1005/2005

2.1.2.7.46

3746/2006

2.1.2.3

2507/2005, 3111/2005, 3111/2005, 8095/2005, 7853/2005, 7749/2005,
7261/2005, 7371/2005, 5722/2005, 3901/2005, 3323/2005 e 3323/2005

2.1.2.7.5

4083/2005 e 4082/2008

2.1.2.7.7

1616/2005

2.1.2.7.10.1

0479/2005

2.1.2.7.10.2

0479/2005

2.1.2.7.10.4

0479/2005

2.1.2.7.10.5

0479/2005

2.1.2.7.10.6

0479/2005

2.1.2.7.11

1616/2005

2.1.2.7.12

4.108/2006

2.1.2.7.13.1

0546/2006

www.tce.es.gov.br

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Rádio Marataízes FM Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Rádio Cultura de Castelo FM
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sombrasil Comunicações Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
S.M. Comunicações
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Viação Sudeste
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Tribal Marketing
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
RM Promoções
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
RM Promoções
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
A.D. Pereira Filho
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Vip Sul Transporte e Turismo
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sthywes Amaro Silva
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ATOS DA 2a CÂMARA

Diário Oficial de Contas

2.1.2.7.13.2

0546/2006

2.1.2.7.14.1

4190/2006

2.1.2.7.14.2

4190/2006

2.1.2.7.14.3

4190/2006

2.1.2.7.15.2

0022/2006

2.1.2.7.15.3

0022/2006

2.1.2.7.15.6

0022/2006

2.1.2.7.17

4244/2006

2.1.2.7.19

0855/2006

2.1.2.7.23

868/2006

2.1.2.7.26

5180/2005

2.1.2.7.27.1

0546/2006

2.1.2.7.27.2

0546/2006

2.1.2.7.27.3

0546/2006

2.1.2.7.27.4

0546/2006

2.1.2.7.27.5

0546/2006

www.tce.es.gov.br

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Valdir Kiefer
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Monte Aghá Empreendimentos Turísticos
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Alimenta Comércio e Serviços
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
TC Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Abertura Promoções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
JM Produção
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Rio Mar Eventus Realizações Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Banda Banupd Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Eugênio Rangel Rampinelli ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Eco Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Tecnoson ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Thompson & Mendonça
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Cleudenir Fernando Zini Moreira – Spaço Livre
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Longue e Cossi Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Longue e Cossi Ltda
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ATOS DA 2a CÂMARA
2.1.2.7.28

0546/2006, 2744/2006, 4393/2006, 4190/2006, 4924/2006, 5059/2006,
4518/2006, 5439/2006 e 8514/2006

2.1.2.7.32

3587/2006, 8119/2006, 4429/2006, 4433/2006, 2315/2006, 3565/2006,
4468/2006, 4895/2006, 4126/2006, 5173/2006 e 5175/2006

2.1.2.7.33

3391/2005, 3776/2005, 3793/2005, 4144/2005, 4240/2005, 4315/2005,
4394/2005, 4701/2005, 4938/2005, 4996/2005, 5059/2005, 5061/2005,
5127/2005, 5128/2005, 5133/2005, 5206/2005, 6381/2005, 6497/2005,
6648/2005, 6651/2005, 6683/2005, 7352/2005, 7418/2005, 7521/2005 e
7909/2005
1323/06, 1384/06, 1522/06, 1301/06, 1300/06, 1299/06, 1302/06, 2573/06,
2571/06, 2570/06, 2569/062 e 2922/06

2.1.2.7.34

Diário Oficial de Contas

2.1.2.7.35

5922/2006

2.1.2.7.36

3.666/2006

2.1.2.7.38

0988/2005

2.1.2.7.39

0989/2005

2.1.2.7.40

1006/2005

2.1.2.7.41

1005/2005

2.1.2.7.42

2584/2005

2.1.2.7.43

2725/2005

2.1.2.7.45

5180/2005

2.1.2.7.47

1289/2006

2.1.2.7.51

8749/2005

www.tce.es.gov.br

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva
Miranda & Mulinari Ltda
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva
Cassiane F. de Melo Lindoso
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Di Roger C. Lindoso

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Assis Debiazi G. da Silva
Di Roger C. Lindoso
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Rádio Marataízes FM Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Rádio Cultura de Castelo FM
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sombrasil Comunicações Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
S.M. Comunicações
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Manoel Alves Pereira ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Sayonara G. B. Baptista ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Coliseu Turismo e Comércio
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Valter Luiz Potratz
Longue e Cossi Ltda
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ATOS DA 2a CÂMARA
Despesa sem prévio empenho

Diário Oficial de Contas

2.1.2.3

2507/2005, 3111/2005, 3111/2005, 8095/2005, 7853/2005, 7749/2005,
7261/2005, 7371/2005, 5722/2005, 3901/2005, 3323/2005 e 3323/2005

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Viação Sudeste
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva

2.1.2.7.1

0515/2005

2.1.2.7.2

4479/2005

2.1.2.7.5

4083/2005 e 4082/2008

2.1.2.7.8

0734/2005

2.1.2.7.10.1

0479/2005

2.1.2.7.10.2

0479/2005

2.1.2.7.10.3

0479/2005

2.1.2.7.10.4

0479/2005

2.1.2.7.10.5

0479/2005

2.1.2.7.10.6

0479/2005

2.1.2.7.11

1616/2005

2.1.2.7.12

4.108/2006

2.1.2.7.13.1

0546/2006

2.1.2.7.15.1

0022/2006

2.1.2.7.15.5

0022/2006

Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Comercial Senafreitas Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
MC6 Produções e Eventos Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Tribal Marketing
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
TC Produções
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
RM Promoções
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
RM Promoções
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
A.D. Pereira Filho
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Vip Sul Transporte e Turismo
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Simões e Costa Produções Musicais
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Massete Produções e Eventos

www.tce.es.gov.br
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ATOS DA 2a CÂMARA
2.1.2.7.16

4903/2006

2.1.2.7.19

0855/2006

2.1.2.7.26

5180/2005

2.1.2.7.27.1

0546/2006

2.1.2.7.27.2

0546/2006

2.1.2.7.27.3

0546/2006

2.1.2.7.28

0546/2006, 2744/2006, 4393/2006, 4190/2006, 4924/2006, 5059/2006,
4518/2006, 5439/2006 e 8514/2006

2.1.2.7.29

2553/2005

2.1.2.7.33

4394/05, 4701/05, 4938/05, 4996/05, 5127/05, 5133/05, 5206/05, 6648/05,
6497/05, 6651/05, 6683/05, 7352/05, 7418/05, 7521/05, 7909/05

2.1.2.7.35

5922/2006

2.1.2.7.42

2584/2005

2.1.2.7.43

2725/2005

2.1.2.7.47

1289/2006

2.1.2.7.50

3472/2006

Ausência de projeto básico e orçamento detalhado em planilhas de forma 2.1.2.4
a expressar seus custos unitários

2.1.2.5.1

Diário Oficial de Contas

5548/2005, 1218/2006 e 0278/2006

4558/2005

www.tce.es.gov.br

Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Simões e Costa Produções Musicais
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Banda Banupd Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Eco Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Tecnoson ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Thompson & Mendonça
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Cleudenir Fernando Zini Moreira – Spaço Livre
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva
Miranda & Mulinari Ltda
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Pluma Tur Viagens e Turismo
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Di Roger C. Lindoso
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Manoel Alves Pereira ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Sayonara G. B. Baptista ME
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Elo Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
João Batista Cerutti
Carlos Henrique Fonseca Areias
Assis Debiazi G. da Silva
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
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ATOS DA 2a CÂMARA

Diário Oficial de Contas

2.1.2.7.6

254/2005

2.1.2.7.7

1616/2005

2.1.2.7.10.1

0479/2005

2.1.2.7.10.3

0479/2005

2.1.2.7.10.4

0479/2005

2.1.2.7.10.5

0479/2005

2.1.2.7.10.6

0479/2005

2.1.2.7.11

1616/2005

2.1.2.7.13.1

0546/2006

2.1.2.7.13.2

0546/2006

2.1.2.7.14.1

4190/2006

2.1.2.7.15.3

0022/2006

2.1.2.7.15.4

0022/2006

2.1.2.7.15.6

0022/2006

2.1.2.7.17

4244/2006

2.1.2.7.19

0855/2006

2.1.2.7.23

868/2006

www.tce.es.gov.br

Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
C&K Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
TC Produções
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
RM Promoções
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
RM Promoções
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
A.D. Pereira Filho
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Valdir Kiefer
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Abertura Promoções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Luzes & Marques Produções de Marketing e
Agendamento Artistístico Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
JM Produção
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Rio Mar Eventus Realizações Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Banda Banupd Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Eugênio Rangel Rampinelli ME
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ATOS DA 2a CÂMARA

Ausência de julgamento objetivo das propostas

Ausência de descrição sucinta e clara do objeto

2.1.2.7.27.1

0546/2006

2.1.2.7.27.2

0546/2006

2.1.2.7.27.3

0546/2006

2.1.2.7.35

5922/2006

2.1.2.7.36

3.666/2006

2.1.2.7.44

22043/2005

2.1.2.7.45

5180/2005

2.1.2.7.50

3472/2006

2.1.2.4

5548/2005, 1218/2006 e 0278/2006

2.1.2.5.1

4558/2005

2.1.2.4

5548/2005, 1218/2006 e 0278/2006

2.1.2.5.1

4558/2005

Ausência da razão da escolha do fornecedor ou executante e ausência de 2.1.2.4
justificativa de preço

Diário Oficial de Contas

5548/2005, 1218/2006 e 0278/2006

2.1.2.7.1

0515/2005

2.1.2.7.2

4479/2005

www.tce.es.gov.br

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Tecnoson ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Thompson & Mendonça
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Cleudenir Fernando Zini Moreira – Spaço Livre
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Sidnei Carlos Dutra ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Coliseu Turismo e Comércio
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Elo Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
João Batista Cerutti
Carlos Henrique Fonseca Areias
Assis Debiazi G. da Silva
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
João Batista Cerutti
Carlos Henrique Fonseca Areias
Assis Debiazi G. da Silva
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
João Batista Cerutti
Carlos Henrique Fonseca Areias
Assis Debiazi G. da Silva
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Comercial Senafreitas Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
MC6 Produções e Eventos Ltda
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ATOS DA 2a CÂMARA
2.1.2.7.3

0584/2005

2.1.2.7.4

0479/2005

2.1.2.7.6

254/2005

Ausência de publicação

2.1.2.4

5548/2005, 1218/2006 e 0278/2006

Contrato nulo

2.1.2.4

5548/2005, 1218/2006 e 0278/2006

Deficiente instrução do processo administrativo

2.1.2.5.1

4558/2005

2.1.2.5.2

7122/2005

2.1.2.5.3

3727/2006

2.1.2.5.1

4558/2005

2.1.2.5.2

7122/2005

2.1.2.5.3

3727/2006

2.1.2.5.1

4558/2005

2.1.2.5.2

7122/2005

Ausência de pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação

2.1.2.5.1

4558/2005

Ausência dos atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua
homologação

2.1.2.5.1

4558/2005

2.1.2.5.2

7122/2005

Ausência de termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme
2.1.2.5.1
o caso
Ausência de critérios objetivos e claros de julgamento e ausência do
2.1.2.5.1
critério de aceitabilidade dos preços unitário e global
Ausência de verificação da conformidade de cada proposta com os preços 2.1.2.5.1
de mercado
2.1.2.5.2

4558/2005

Ausência de numeração do processo

Ausência do ato de designação da comissão de licitação

Diário Oficial de Contas

4558/2005
4558/2005
7122/2005

www.tce.es.gov.br

Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
João Batista Cerutti
Jhoutro Prod. Artísticas
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
C&K Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
João Batista Cerutti
Carlos Henrique Fonseca Areias
Assis Debiazi G. da Silva
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
João Batista Cerutti
Carlos Henrique Fonseca Areias
Assis Debiazi G. da Silva
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
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Ausência de outros comprovantes de publicações

2.1.2.5.1

4558/2005

Inexistência de comprovantes do envio de convites a três ou mais
interessados
Ausência de despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando
for o caso, fundamentado circunstanciadamente
Ofensa aos princípios da economicidade, da razoabilidade, da eficiência
e da legalidade
Ausência de comprovação de regularidade fiscal da contratada

2.1.2.5.1

4558/2005

2.1.2.5.2

7122/2005

2.1.2.5.3

3727/2006

2.1.2.5.3

3727/2006

2.1.2.7.1

0515/2005

2.1.2.7.2

4479/2005

2.1.2.7.4

0479/2005

2.1.2.7.5

4083/2005 e 4082/2008

2.1.2.7.6

254/2005

2.1.2.7.7

1616/2005

2.1.2.7.8

0734/2005

2.1.2.7.9

1586/2005

2.1.2.7.10.1

0479/2005

2.1.2.7.10.2

0479/2005

2.1.2.7.10.3

0479/2005

2.1.2.7.10.6

0479/2005

2.1.2.7.11

1616/2005

2.1.2.7.12

4.108/2006

Diário Oficial de Contas
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Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Comercial Senafreitas Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
MC6 Produções e Eventos Ltda
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
C&K Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Foco de Luz Produções de Vídeo
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Tribal Marketing
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
TC Produções
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
A.D. Pereira Filho
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Vip Sul Transporte e Turismo
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2.1.2.7.13.1

0546/2006

2.1.2.7.13.2

0546/2006

2.1.2.7.14.1

4190/2006

2.1.2.7.14.2

4190/2006

2.1.2.7.14.3

4190/2006

2.1.2.7.15.3

0022/2006

2.1.2.7.15.4

0022/2006

2.1.2.7.15.5

0022/2006

2.1.2.7.15.6

0022/2006

2.1.2.7.16

4903/2006

2.1.2.7.19

0855/2006

2.1.2.7.20

4073/2006

2.1.2.7.21
2.1.2.7.22

5499/2006
4472/2006

2.1.2.7.23

868/2006

2.1.2.7.26

5180/2005

2.1.2.7.27.1

0546/2006

www.tce.es.gov.br

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Valdir Kiefer
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Monte Aghá Empreendimentos Turísticos
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Alimenta Comércio e Serviços
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Abertura Promoções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Luzes & Marques Produções de Marketing e
Agendamento Artistístico Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Massete Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
JM Produção
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Simões e Costa Produções Musicais
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Banda Banupd Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
MC6 Produção e Eventos
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Elo Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Eugênio Rangel Rampinelli ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Eco Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Tecnoson ME
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2.1.2.7.27.2

0546/2006

2.1.2.7.27.3

0546/2006

2.1.2.7.27.4

0546/2006

2.1.2.7.27.5

0546/2006

2.1.2.7.28

0546/2006, 2744/2006, 4393/2006, 4190/2006, 4924/2006, 5059/2006,
4518/2006, 5439/2006 e 8514/2006

2.1.2.7.29

2553/2005

2.1.2.7.32

3587/2006, 8119/2006, 4429/2006, 4433/2006, 2315/2006, 3565/2006,
4468/2006, 4895/2006, 4126/2006, 5173/2006 e 5175/2006

2.1.2.7.34

1323/06, 1384/06, 1522/06, 1301/06, 1300/06, 1299/06, 1302/06, 2573/06,
2571/06, 2570/06, 2569/062 e 2922/06

2.1.2.7.35

5922/2006

2.1.2.7.36

3.666/2006

2.1.2.7.37

0546/2006

2.1.2.7.38

0988/2005

2.1.2.7.39

0989/2005

2.1.2.7.40

1006/2005

2.1.2.7.41

1005/2005

2.1.2.7.42

2584/2005

www.tce.es.gov.br

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Thompson & Mendonça
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Cleudenir Fernando Zini Moreira – Spaço Livre
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Longue e Cossi Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Longue e Cossi Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva
Miranda & Mulinari Ltda
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Pluma Tur Viagens e Turismo
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva
Cassiane F. de Melo Lindoso
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Assis Debiazi G. da Silva
Di Roger C. Lindoso
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Arte Comércio e Representações
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Rádio Marataízes FM Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Rádio Cultura de Castelo FM
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sombrasil Comunicações Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
S.M. Comunicações
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Manoel Alves Pereira ME
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2.1.2.7.43

2725/2005

2.1.2.7.44

22043/2005

2.1.2.7.45

5180/2005

2.1.2.7.46

3746/2006

2.1.2.7.47

1289/2006

2.1.2.7.48

6672/2006

2.1.2.7.50

3472/2006

2.1.2.7.51

8749/2005

Descumprimento do mandamento legal na gestão do SUS

2.1.2.6

Sem processo

Despesa ilegal: ausência de norma autorizativa

2.1.2.7.1

0515/2005

2.1.2.7.2

4479/2005

2.1.2.7.3

0584/2005

2.1.2.7.4

0479/2005

2.1.2.7.5

4083/2005 e 4082/2008

2.1.2.7.6

254/2005

2.1.2.7.7

1616/2005

2.1.2.7.8

0734/2005

2.1.2.7.9

1586/2005

Diário Oficial de Contas
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Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Sayonara G. B. Baptista ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Sidnei Carlos Dutra ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Coliseu Turismo e Comércio
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
MC6 Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Elo Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Longue e Cossi Ltda
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Comercial Senafreitas Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
MC6 Produções e Eventos Ltda
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
João Batista Cerutti
Jhoutro Prod. Artísticas
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
C&K Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Foco de Luz Produções de Vídeo
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2.1.2.7.10.1

0479/2005

2.1.2.7.10.2

0479/2005

2.1.2.7.10.3

0479/2005

2.1.2.7.10.4

0479/2005

2.1.2.7.10.5

0479/2005

2.1.2.7.10.6

0479/2005

2.1.2.7.11

1616/2005

2.1.2.7.12

4.108/2006

2.1.2.7.13.1

0546/2006

2.1.2.7.13.2

0546/2006

2.1.2.7.14.1

4190/2006

2.1.2.7.14.2

4190/2006

2.1.2.7.14.3

4190/2006

2.1.2.7.15.2

0022/2006

2.1.2.7.15.3

0022/2006

2.1.2.7.15.4

0022/2006

2.1.2.7.15.6

0022/2006

www.tce.es.gov.br

Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Tribal Marketing
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
TC Produções
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
RM Promoções
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
RM Promoções
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
A.D. Pereira Filho
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Vip Sul Transporte e Turismo
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Valdir Kiefer
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Monte Aghá Empreendimentos Turísticos
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Alimenta Comércio e Serviços
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
TC Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Abertura Promoções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Luzes & Marques Produções de Marketing e
Agendamento Artistístico Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
JM Produção
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2.1.2.7.17

4244/2006

2.1.2.7.19

0855/2006

2.1.2.7.20

4073/2006

2.1.2.7.23

868/2006

2.1.2.7.24

1203/2005

2.1.2.7.25

0995/2005

2.1.2.7.26

5180/2005

2.1.2.7.27.1

0546/2006

2.1.2.7.27.2

0546/2006

2.1.2.7.27.3

0546/2006

2.1.2.7.27.4

0546/2006

2.1.2.7.27.5

0546/2006

2.1.2.7.28

0546/2006, 2744/2006, 4393/2006, 4190/2006, 4924/2006, 5059/2006,
4518/2006, 5439/2006 e 8514/2006

2.1.2.7.29

2553/2005

2.1.2.7.30

5670/2005

2.1.2.7.31

0485/2005

www.tce.es.gov.br

Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Rio Mar Eventus Realizações Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Banda Banupd Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
MC6 Produção e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Eugênio Rangel Rampinelli ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Bloco carnavalesco Paz e Amor
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Bloco carnavalesco do H
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Eco Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Tecnoson ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Thompson & Mendonça
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Cleudenir Fernando Zini Moreira – Spaço Livre
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Longue e Cossi Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Longue e Cossi Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva
Miranda & Mulinari Ltda
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Pluma Tur Viagens e Turismo
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sthywes Amaro Silva ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Neves Coelho dos Santos
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Ausência de exclusividade do empresário e ausência de comprovação de
artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública

Diário Oficial de Contas

2.1.2.7.35

5922/2006

2.1.2.7.36

3.666/2006

2.1.2.7.37

0546/2006

2.1.2.7.45

5180/2005

2.1.2.7.51

8749/2005

2.1.2.7.1

0515/2005

2.1.2.7.2

4479/2005

2.1.2.7.3

0584/2005

2.1.2.7.4

0479/2005

2.1.2.7.5

4083/2005 e 4082/2008

2.1.2.7.6

254/2005

2.1.2.7.7

1616/2005

2.1.2.7.8

0734/2005

2.1.2.7.9

1586/2005

2.1.2.7.10.1

0479/2005

2.1.2.7.10.2

0479/2005

2.1.2.7.10.4

0479/2005

www.tce.es.gov.br

Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Arte Comércio e Representações
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Coliseu Turismo e Comércio
Valter Luiz Potratz
Longue e Cossi Ltda
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Comercial Senafreitas Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
MC6 Produções e Eventos Ltda
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
João Batista Cerutti
Jhoutro Prod. Artísticas
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
C&K Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Foco de Luz Produções de Vídeo
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Tribal Marketing
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
RM Promoções
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Ausência de exclusividade

2.1.2.7.10.6

0479/2005

2.1.2.7.11

1616/2005

2.1.2.7.15.2

0022/2006

2.1.2.7.15.6

0022/2006

2.1.2.7.23

868/2006

2.1.2.7.10.4

0479/2005

2.1.2.7.17

4244/2006

Ausência de comprovação de artista consagrado pela crítica especializada 2.1.2.7.10.5
ou pela opinião pública

0479/2005

2.1.2.7.15.3

0022/2006

2.1.2.7.19

0855/2006

Ausência de documento fiscal comprobatório da realização da despesa

2.1.2.7.30

5670/2005

Ausência de caracterização do objeto

2.1.2.7.32

3587/2006, 8119/2006, 4429/2006, 4433/2006, 2315/2006, 3565/2006,
4468/2006, 4895/2006, 4126/2006, 5173/2006 e 5175/2006

2.1.2.7.33

3391/2005, 3776/2005, 3793/2005, 4144/2005, 4240/2005, 4315/2005,
4394/2005, 4701/2005, 4938/2005, 4996/2005, 5059/2005, 5061/2005,
5127/2005, 5128/2005, 5133/2005, 5206/2005, 6381/2005, 6497/2005,
6648/2005, 6651/2005, 6683/2005, 7352/2005, 7418/2005, 7521/2005 e
7909/2005
1323/06, 1384/06, 1522/06, 1301/06, 1300/06, 1299/06, 1302/06, 2573/06,
2571/06, 2570/06, 2569/062 e 2922/06

2.1.2.7.34

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
A.D. Pereira Filho
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
TC Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
JM Produção
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Eugênio Rangel Rampinelli ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
RM Promoções
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Rio Mar Eventus Realizações Artísticas
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
RM Promoções
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Abertura Promoções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Banda Banupd Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sthywes Amaro Silva ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva
Cassiane F. de Melo Lindoso
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Di Roger C. Lindoso

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Assis Debiazi G. da Silva
Di Roger C. Lindoso

3. FUNDAMENTAÇÃO.
3.1. DAS PRELIMINARES.
3.1.1- Da prescrição da pretensão punitiva do TCEES.
Diário Oficial de Contas
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A área técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela ocorrência da prescrição quanto à possibilidade de aplicação de penalidade, nos termos do art. 71,
§ 2º, II da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o art. 373,
§ 2º, II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.
Portanto, justo fazer algumas considerações quanto ao
fenômeno prescricional.
O instituto da prescrição consiste na extinção da pretensão punitiva em razão da inércia do titular durante razoável espaço de tempo. Muitas vezes, o tempo atua como fato de grande influência nas relações jurídicas, acarretando a manutenção de situações já consolidadas. Tal
instituto busca, na realidade, preservar a paz social, a ordem jurídica, a estabilidade social e, principalmente, a
segurança jurídica.
Em relação à utilização do instituto da prescrição na função de controle, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo pela possibilidade de incidência em razão do
direito à segurança jurídica, vez que se encontra fortemente relacionada ao Estado Democrático de Direito.
Sob esse aspecto, e por tratarem os autos de Auditoria de Denúncia, como se depreende da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do TCEES) e a Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), a prescrição
punitiva do TCEES exaure-se em 5 (cinco) anos a contar
da ocorrência do fato.
Feitas essas considerações, corroborando entendimento expedido pela área técnica e pelo Ministério Público
de Contas, resta indiscutível a aplicação das disposições
do art. 71, § 2º, II da Lei Complementar nº 621/2012
c/c o art. 373, § 2º, II, do Regimento Interno do TribuDiário Oficial de Contas

nal de Contas do Estado do Espírito Santo, impondo-se
reconhecer a prescrição da ação sancionatória deste Tribunal em relação aos apontamentos de irregularidade
descritos na Tabela 01 da Instrução Técnica Inicial ITI
1049/2012, reproduzida às folhas 10942/10966 dos autos, eximindo os responsáveis da condenação à multa,
tendo em conta o decurso de lapso temporal superior a
cinco anos entre a ocorrência dos fatos e a citação válida
dos responsáveis sem qualquer interrupção ou suspensão do prazo prescricional, mas não obstando – se configurado - o ressarcimento de dano ao erário.
Por sua vez, situando a questão pertinente à prescritibilidade da obrigação de apresentação de documentos fiscais requerida por Di Roger Castelar Lindoso ME e por
MC6 Promoções e Eventos Ltda alicerçados no art. 174 e
195 do Código Tributário Nacional, ratifico entendimento expedido pelo NEC – e incorporado pelo Ministério
Público de Contas - de que tal pleito não deve prosperar tendo em conta que os aludidos dispositivos legais
regulamentam prescrição correlata à cobrança de crédito tributário (matéria tributária), não se aplicando ao
caso presente que trata de processo administrativo em
sede de controle externo, em que se requer a comprovação da correta e regular aplicação de recursos públicos por meio da apresentação de “idôneos documentos
comprobatórios das despesas” em cumprimento ao dever de prestar contas por parte daqueles que recebem
recursos públicos, sejam pessoas físicas ou jurídicas, de
direito público ou de direito privado, em observância ao
princípio da indisponibilidade do interesse público.
Bem observa o NEC, concluindo:
A Administração Pública, como determinam o art. 23, III,
CF e a Lei 8.159/1991, deve regular o prazo e a forma de
www.tce.es.gov.br

armazenamento dos processos, elaborando, ainda, Tabela de Temporalidade dos Documentos, na qual se registra por qual período os documentos devem ser guardados. Decorrido o prazo estabelecido, a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos deve examiná-los
antes do descarte definitivo.
Não havendo tal regulamentação formal, os processos
devem ser arquivados até que norma estabeleça todos
os critérios exigidos em lei. E em razão da imprescritibilidade do ressarcimento, a guarda daqueles documentos
que envolvem o dispêndio de recursos públicos deve se
dar com ainda mais cautela.
3.1.2- Da conversão do feito em Tomada de Contas Especial.
Considerando que a instrução processual em exame
ocorreu sob a égide da Lei Complementar nº 32/1993,
revogada pela Lei Complementar nº 621/2012, foi o processo enquadrado como Auditoria Especial de denúncia, visto que realizada visando apurar denúncia apresentada.
Assim é que, dada à necessidade de adequação da natureza dos processos que transitam neste Tribunal com o
novo sistema de designação fixado pela regulamentação
ora em vigor, converto para fins de julgamento este processo – inicialmente enquadrado como auditoria especial de denúncia - em tomada de contas especial, consoante o art. 57, inciso IV e art. 115 da Lei Complementar Estadual 621/2012, vez que configurados - na fase de
instrução processual - indícios de irregularidades passíveis de causar dano ao erário.
3.2- DO MÉRITO:
3.2.1. Dos indícios de irregularidades que remanescem
Segunda-feira, 14 de maio de 2018

204

ATOS DA 2a CÂMARA

na Instrução Técnica Conclusiva – ITC 4039/2015.
Nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 4039/2015, elaborada pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, remanescem indicativos de irregularidade constantes do Relatório de Auditoria de Denúncia RA-D 11/2011, reafirmados na Instrução Técnica Inicial – ITI 1049/2012.
No tocante aos achados de auditoria elencados na ITI 1049/2012 e relacionados na Tabela 2 abaixo, por serem passíveis de produzir dano ao erário e/ou por não incidir a prescrição punitiva desta Corte, foram objeto de exame mais apurado por parte do NEC – adiante apresentado - a fim de averiguar a eventual ocorrência de dano e a responsabilização dos
seus agentes causadores:
TABELA 2
Irregularidades
Deficiência na instrução dos processos e ausência de controle

2.1.1.1

Inaplicável

Inobservância dos Princípios De Escrituração Contábil

2.1.1.2

Inaplicável

Ofensa ao Princípio do Interesse Público, da Legalidade, Impessoalidade, Publici- 2.1.2.2
dade e Moralidade.

Inaplicável

R$ 295.093,63 equivalente a 174.252,93 VRTE

Pagamento de despesas em valores superiores ao preço de mercado

2.1.2.5.3

3727/2006

R$ 9.777,60, equivalentes a 5.779,40 VRTE

Pagamento irregular de despesas

2.1.2.2

Inaplicável

R$ 295.093,63 equivalente a 174.252,93 VRTE

Item da ITI

Pagamento irregular de despesas, ausência de comprovação da efetiva prestação de 2.1.2.3
serviços, ausência de detalhamento dos serviços prestados e das datas específicas
de prestação dos serviços, nota fiscal sem atestado de recebimento e sem especificação detalhada do serviço prestado ou da sua data.

Diário Oficial de Contas

Processos Adminis.

Possível Dano ao Erário

2507/2005, 3111/2005, 3111/2005, 8095/2005, R$ 221.399,89 equivalentes a 133.279,48 VRTE
7853/2005, 7749/2005, 7261/2005, 7371/2005,
5722/2005, 3901/2005, 3323/2005 e 3323/2005

2.1.2.7.1

0515/2005

R$ 4.250,00 equivalentes a 2.671,77 VRTE

2.1.2.7.2

4479/2005

R$ 3.600,00 equivalentes a 2.263,15 VRTE

2.1.2.4.

5548/2005, 1218/2006 e 0278/2006

R$ 13.500,00 equivalentes a 8.036,02 VRTE

2.1.2.7.4

0479/2005

R$ 3.500,00 equivalentes a 2.200,28 VRTE

2.1.2.7.5

4083/2005 e 4082/2008

R$ 800,00 equivalentes a 502,92 VRTE

www.tce.es.gov.br

Responsáveis
Valter Luiz Potratz
José Ricardo Pereira da Costa Valter Luiz Potratz
José Ricardo Pereira da Costa Valter Luiz Potratz
José Ricardo Pereira da Costa
José Passos Martins Filho
Marco Antônio Rodrigues Diniz
Assis Debiazi G. da Silva
Selma Lucia de A. Nascimento
Nélson Morghetti Junior
Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedroza
Valter Luiz Potratz
José Ricardo Pereira da Costa
José Passos Martins Filho
Marco Antônio Rodrigues Diniz
Assis Debiazi G. da Silva
Selma Lucia de A. Nascimento
Nélson Morghetti Junior
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Viação Sudeste
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Comercial Senafreitas Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
MC6 Produções e Eventos Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
João Batista Cerutti
Carlos Henrique Fonseca Areias
Assis Debiazi G. da Silva
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Ubirajara Figueiredo Alvez ME

Segunda-feira, 14 de maio de 2018

205

ATOS DA 2a CÂMARA

Diário Oficial de Contas

2.1.2.7.6

254/2005

R$ 32.000,00 equivalentes a 20.116,92 VRTE

2.1.2.7.7

1616/2005

R$ 10.000,00 equivalentes a 6.286,54 VRTE

2.1.2.7.8

0734/2005

R$ 1.500,00 equivalentes a 942,98 VRTE

2.1.2.7.9

1586/2005

R$ 5.700,00 equivalentes a 3.583,32 VRTE

2.1.2.7.10.1

0479/2005

R$ 15.000,00 equivalentes a 9.429,81 VRTE

2.1.2.7.10.2

0479/2005

R$ 12.000,00 equivalentes a 7.543,84 VRTE

2.1.2.7.10.3

0479/2005

R$ 25.000,00 equivalentes a 15.716,35 VRTE

2.1.2.7.10.4

0479/2005

R$ 10.000,00 equivalentes a 6.286,54 VRTE

2.1.2.7.10.5

0479/2005

R$ 10.000,00 equivalentes a 6.286,54 VRTE

2.1.2.7.10.6

0479/2005

R$ 6.000,00 equivalentes a 3.546,51 VRTE

2.1.2.7.11

1616/2005

R$ 20.000,00 equivalentes a 12.573,08 VRTE

2.1.2.7.12

4.108/2006

R$ 7.850,00 equivalentes a 4.640,02 VRTE

2.1.2.7.13.1

0546/2006

R$ 77.200,00 equivalentes a 45.631,87 VRTE

2.1.2.7.13.2

0546/2006

R$ 76.516,00 equivalentes a 45.227,56 VRTE

2.1.2.7.14.1

4190/2006

R$ 1.050,00 equivalentes a 620,64 VRTE

2.1.2.7.14.2

4190/2006

R$ 1.560,00 equivalentes a 922,09 VRTE

2.1.2.7.14.3

4190/2006

R$ 880,00 equivalentes a 520,15 VRTE

2.1.2.7.15.1

0022/2006

R$ 39.000,00 equivalentes a 23.052,37 VRTE
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Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
C&K Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Foco de Luz Produções de Vídeo
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Tribal Marketing
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
TC Produções
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
RM Promoções
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
RM Promoções
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
A.D. Pereira Filho
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Vip Sul Transporte e Turismo
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Valdir Kiefer
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Monte Aghá Empreendimentos Turísticos
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Alimenta Comércio e Serviços
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Simões e Costa Produções Musicais
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2.1.2.7.15.2

0022/2006

R$ 90.000,00 equivalentes a 53.197,77 VRTE

2.1.2.7.15.3

0022/2006

R$ 79.760,00 equivalentes a 47.145,05 VRTE

2.1.2.7.15.4

0022/2006

R$ 78.000,00 equivalentes a 54.989,95 VRTE

2.1.2.7.15.5

0022/2006

R$ 16.000,00 equivalentes a 9.457,38 VRTE

2.1.2.7.15.6

0022/2006

R$ 13.300,00 equivalentes a 7.861,44 VRTE

2.1.2.7.16

4903/2006

R$ 6.000,00 equivalentes a 3.546,51 VRTE

2.1.2.7.17

4244/2006

R$ 15.248,26 equivalentes a 9.013,03 VRTE

2.1.2.7.18

3984/2006

R$ 10.000,00 equivalentes a 5.910,86 VRTE

2.1.2.7.19

0855/2006

R$ 27.000,00 equivalentes a 15.959,33 VRTE

2.1.2.7.20

4073/2006

R$ 3.500,00 equivalentes a 2.068,80 VRTE

2.1.2.7.21
2.1.2.7.22

5499/2006
4472/2006

R$ 4.600,00 equivalentes a 2.719,00 VRTE
R$ 4.000,00 equivalentes a 2.364,34 VRTE

2.1.2.7.23

868/2006

R$ 75.600,00 equivalentes a 44.686,13 VRTE

2.1.2.7.24

1203/2005

R$ 4.000,00 equivalentes a 2.514,61 VRTE

2.1.2.7.25

0995/2005

R$ 4.000,00 equivalentes a 2.514,61 VRTE

2.1.2.7.26

5180/2005

R$ 78.000,00 equivalentes a 49.035,01 VRTE

2.1.2.7.27.1

0546/2006

R$ 48.000,00 equivalentes a 28.372,14 VRTE
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Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
TC Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Abertura Promoções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Luzes & Marques Produções de
Marketing e Agendamento Artistístico Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Massete Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
JM Produção
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Simões e Costa Produções Musicais
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Rio Mar Eventus Realizações Artísticas
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Talismã Administradora de Shows
Musicais
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Banda Banupd Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
MC6 Produção e Eventos
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Elo Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Eugênio Rangel Rampinelli ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Bloco Carnavalesco Paz e Amor
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Bloco Carnavalesco do H
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Eco Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Tecnoson ME
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2.1.2.7.27.2

0546/2006

R$ 17.156,03 equivalentes a 10.140,69 VRTE

2.1.2.7.27.3

0546/2006

R$ 42.000,00 equivalentes a 24.825,62 VRTE

2.1.2.7.27.4

0546/2006

R$ 74.000,00 equivalentes a 43.740,39 VRTE

2.1.2.7.27.5

0546/2006

R$ 76.000,00 equivalentes a 44.922,56 VRTE

2.1.2.7.28

0546/2006, 2744/2006, 4393/2006, 4190/2006, R$ 79.990,44 equivalentes a 47.281,26 VRTE
4924/2006, 5059/2006, 4518/2006, 5439/2006
e 8514/2006

2.1.2.7.29

2553/2005

R$ 1.010,79 equivalentes a 635,43 VRTE

2.1.2.7.30

5670/2005

R$ 2.000,00 equivalentes a 1.257,30 VRTE

2.1.2.7.31

0485/2005

R$ 12.000,00 equivalentes a 7.543,84 VRTE

2.1.2.7.32

3587/2006, 8119/2006, 4429/2006, 4433/2006, R$ 12.482,00 equivalentes a 7.377,94 VRTE
2315/2006, 3565/2006, 4468/2006, 4895/2006,
4126/2006, 5173/2006 e 5175/2006

2.1.2.7.33

3391/2005, 3776/2005, 3793/2005, 4144/2005, R$ 15.032,40 equivalentes a 9.450,18 VRTE
4240/2005, 4315/2005, 4394/2005, 4701/2005,
4938/2005, 4996/2005, 5059/2005, 5061/2005,
5127/2005, 5128/2005, 5133/2005, 5206/2005,
6381/2005, 6497/2005, 6648/2005, 6651/2005,
6683/2005, 7352/2005, 7418/2005, 7521/2005
e 7909/2005
1323/06, 1384/06, 1522/06, 1301/06, 1300/06, R$ 17.980,00 equivalentes a 10.627,73 VRTE
1299/06, 1302/06, 2573/06, 2571/06, 2570/06,
2569/062 e 2922/06

2.1.2.7.34

Diário Oficial de Contas

2.1.2.7.35

5922/2006

R$ 200,00 equivalentes a 118,22 VRTE

2.1.2.7.36

3.666/2006

R$ 1.835,00 equivalentes a 1.084,64 VRTE

2.1.2.7.37

0546/2006

R$ 18.000,00 equivalentes a 10.639,55 VRTE

2.1.2.7.38

0988/2005

R$ 7.000,00 equivalentes a 4.400,57 VRTE
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Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Thompson & Mendonça
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Cleudenir Fernando Zini Moreira –
Spaço Livre
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Longue e Cossi Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Longue e Cossi Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva
Miranda & Mulinari Ltda
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Pluma Tur Viagens e Turismo
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sthywes Amaro Silva ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Neves Coelho dos Santos
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva
Cassiane F. de Melo Lindoso
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Di Roger C. Lindoso

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Assis Debiazi G. da Silva
Di Roger C. Lindoso
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Arte Comércio e Representações
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Rádio Marataízes FM Ltda.
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2.1.2.7.39

0989/2005

R$ 7.000,00 equivalentes a 4.400,57 VRTE

2.1.2.7.40

1006/2005

R$ 7.000,00 equivalentes a 4.400,57 VRTE

2.1.2.7.41

1005/2005

R$ 7.000,00 equivalentes a 4.400,57 VRTE

2.1.2.7.44

22043/2005

R$ 865,00 equivalentes a 543,78 VRTE

2.1.2.7.45

5180/2005

R$ 7.490,00 equivalentes a 4.708,61 VRTE

2.1.2.7.48

6672/2006

R$ 450,00 equivalentes 265,98 VRTE

2.1.2.7.49

3796/2006

R$ 57.000,00 equivalentes a 33.691,92

2.1.2.7.50

3472/2006

R$ 3.200,00 equivalentes a 1.891,47 VRTE

0584/2005

R$ 18.400,00 equivalentes a 11.567,23

8749/2005

R$ 68.000,00 equivalentes a 40.193,87 VRTE

Pagamento irregular de despesas, ausência de comprovação da efetiva prestação 2.1.2.7.3
de serviços,
2.1.2.7.51

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Rádio Cultura de Castelo FM
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sombrasil Comunicações Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
S.M. Comunicações
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Sidnei Carlos Dutra ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Coliseu Turismo e Comércio
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
MC6 Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Elo Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Elo Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
João Batista Cerutti
Jhoutro Prod. Artísticas
Valter Luiz Potratz
Longue e Cossi Ltda

Retomando aos achados de auditoria elencados na Tabela 2, originários da Instrução Técnica Inicial ITI 1049/2012 e tendo em conta as justificativas de defesa trazidas aos autos, enfrentou o NEC cada uma das questões no intuito de averiguar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e/ou de dano ao erário, assim se posicionando em sede de análise técnica conclusiva consoante ITC 4039/2015, com aquiescência do Ministério Público de Contas:
4 CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADES
4.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as motivações adotadas nestes autos, que versam sobre Denúncia realizada pelo sr. Valmir Ribeiro Pacheco, sugere-se a
manutenção das seguintes irregularidades:
4.1.1. Deficiência na instrução dos processos e ausência de controle (item 3.1 desta ITC).
Base Legal: inobservância ao Princípio da Eficiência disciplinado no art. 37 da CRFB/88 e aos arts. 4 e 38, da Lei Federal nº 8.666/93
Responsáveis: Valter Luiz Potratz (Prefeito em 01/01/2005 a 19/01/2007)
José Ricardo Pereira da Costa (Prefeito em 20/01/2007 a 31/12/2008)
4.1.2. Inobservância dos Princípios de Escrituração Contábil e da Evidenciação (item 3.2 desta ITC).
Base Legal: inobservância aos artigos 85, 87, 88 e 89 da Lei Federal n° 4.320/64.
Responsáveis: Valter Luiz Potratz (Prefeito em 01/01/2005 a 19/01/2007)
Diário Oficial de Contas
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José Ricardo Pereira da Costa (Prefeito em 20/01/2007 a 31/12/2008)
4.1.3 Pagamento de despesas em valores superiores ao preço de mercado (item 3.4 desta ITC)
Base legal: inobservância ao art. 3 da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Valter Luiz Potratz – Prefeito Municipal
Luciano de Araujo Pedroza – Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Ressarcimento: no valor de R$ 9.777,60 (nove mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), equivalentes a 5.779,40 VRTE.
4.1.4 Pagamento Irregular de Despesa (item 3.5 e subitens desta ITC)
Base legal: Inobservância aos artigos 62 e 63 da Lei Federal n° 4.320/64 c/c art. 74 da Lei Nacional n° 8.666/93.
Responsáveis e ressarcimento (conforme subitens da ITC constante naTabela abaixo):
Subitens da ITC
Responsáveis
3.5.2
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva
Nélson Morghetti Junior
Viação Sudeste Ltda.
3.5.3
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Comercial Senafreitas Ltda.
3.5.4
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
MC6 Produções e Eventos Ltda
3.5.5
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Assis Debiazi G. da Silva
3.5.6
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
3.5.7
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
3.5.8
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
C&K Produções Artísticas
3.5.9
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
3.5.10
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
3.5.11
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Foco de Luz Produções de Vídeo

Diário Oficial de Contas

Ressarcimento
R$ 221.399,89 (duzentos e vinte e um mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), equivalentes a 133.279,48 VRTE

R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais), equivalentes a 2.671,77 VRTE
R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), correspondentes a 2.263,15 VRTE
Dano afastado
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), correspondentes a 2.200,28 VRTE
R$ 800,00 (oitocentos reais), correspondentes a 502,92 VRTE
R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), correspondentes a 20.116,92 VRTE
R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondentes a 6.286,54 VRTE
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), correspondentes a 942,98 VRTE
R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), correspondentes a 3.583,32 VRTE
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3.5.12
3.5.13

3.5.14
3.5.15
3.5.16
3.5.17
3.5.18
3.5.19
3.5.20
3.5.21

3.5.22
3.5.23

3.5.24
3.5.25
3.5.26

Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
A.D Pereira Filho (Tribal Marketing &
Cia Eventos)
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
TC Produções e Eventos Ltda
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
RM Promoções e Eventos Ltda.
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
RM Promoções e Eventos Ltda.
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
A.D. Pereira Filho
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Vip Sul Transporte e Turismo
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Pousada Ilha do Sol Ltda. (Valdir Kiefer ME)
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Monte Aghá Empreendimentos Turísticos
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Alimenta Comércio e Serviços
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Simões e Costa Produções Musicais
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
TC Produções e Eventos

Diário Oficial de Contas

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondentes a 9.429,81 VRTE
R$ 12.000,00 (doze mil reais), correspondentes a 7.543,84 VRTE

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), correspondentes a 15.716,35 VRTE
R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondentes a 6.286,54 VRTE
R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondentes a 6.286,54 VRTE
R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondentes a 3.546,51 VRTE
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondentes a 12.573,08 VRTE
R$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais), correspondentes a 4.640,02 VRTE
R$ 77.200,00 (setenta e sete mil e duzentos reais), correspondentes a 45.631,87 VRTE
R$ 76.516,00 (setenta e seis mil e quinhentos e dezesseis reais), correspondentes a 45.227,56 VRTE

R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), correspondentes a 620,64 VRTE
R$ 1.560,00 (Um mil, quinhentos e sessenta reais), correspondentes a 922,09 VRTE

R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), correspondentes a 520,15 VRTE
R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), correspondentes a 23.052,37 VRTE
R$ 90.000,00 (noventa mil reais), correspondentes a 53.197,77 VRTE
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3.5.27
3.5.28

3.5.29
3.5.30

3.5.31
3.5.32

3.5.33

3.5.34
3.5.35
3.5.36
3.5.37
3.5.38
3.5.39
3.5.40
3.5.41

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Abertura Promoções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Luzes & Marques Produções de
Marketing e Agendamento Artistístico Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Massete Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
J. M. Produção, Eventos e Serviços Ltda.
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Simões e Costa Produções Musicais
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Rio Mar Eventus Realizações Artísticas
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Talismã Administradora de Shows
Musicais
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Banda Banupd Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
MC6 Produção e Eventos
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Elo Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Eugênio Rangel Rampinelli ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Bloco Carnavalesco Paz e Amor
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Bloco Carnavalesco do H
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Eco Produções Artísticas

Diário Oficial de Contas

R$ 79.760,00 (setenta e nove mil, setecentos e sessenta reais), correspondentes a 47.145,05 VRTE
R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), correspondentes a 54.989,95 VRTE

R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), correspondentes a 9.457,38 VRTE
R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), correspondentes a 7.861,44 VRTE

R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondentes a 3.546,51 VRTE
R$ 15.248,26 (quinze mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), equivalentes a 9.013,03 VRTE

R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondentes a 5.910,86 VRTE

R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), correspondentes a 15.959,33 VRTE
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), correspondentes a 2.068,80 VRTE
R$ 4.600,00, correspondente a 2.719,00 VRTE
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondentes a 2.364,34 VRTE
R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil reais), correspondentes a 44.686,13 VRTE
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondentes a 2.514,61 VRTE
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondentes a 2.514,61 VRTE
R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), correspondentes a 49.035,01 VRTE
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3.5.42
3.5.43
3.5.44

3.5.45
3.5.46
3.5.47

3.5.48
3.5.49
3.5.50

3.5.51

3.5.52
3.5.53

3.5.54
3.5.55

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Tecnoson ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Thompson & Mendonça
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Cleudenir Fernando Zini Moreira –
Spaço Livre
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Longue e Cossi Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Longue e Cossi Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Assis Debiazi G. da Silva
José Passos Martins Filho
Miranda & Mulinari Ltda.
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Pluma Tur Viagens e Turismo
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Neves Coelho dos Santos (Presidente da Associação Comunitária Unidos
de Piúma)
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
José Passos Martins Filho
Cassiane F. de Melo Lindoso
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Di Roger C. Lindoso
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Nélson Morghetti Junior
Di Roger C. Lindoso
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Zenaide Bianchi dos Santos ME

Diário Oficial de Contas

R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais), correspondentes a 28.372,14 VRTE
R$ 17.156,03 (dezessete mil, cento e cinquenta e seis reais e três centavos), correspondentes a 10.140,69 VRTE
R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), correspondentes a 24.825,62 VRTE

R$ 74.000,00 (Setenta e quatro mil reais), correspondentes a 43.740,39 VRTE
R$ 76.000,00 (Setenta e seis mil reais), correspondentes a 44.922,56 VRTE
R$ 79.990,44 (setenta e nove mil, novenscentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), equivalentes a 47.281,26 VRTE

R$ 1.010,79 (um mil e dez reais e setenta e nove centavos), correspondentes a 635,43 VRTE
R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondentes a 1.257,30 VRTE
R$ 12.000,00 (doze mil reais), correspondentes a 7.543,84 VRTE

R$ 12.482,00 (doze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais), correspondentes a 7.377,94 VRTE

R$ 15.032,40 (quinze mil, trinta e dois reais e quarenta centavos), correspondentes a 9.450,18 VRTE
R$ 17.980,00 (dezessete mil, novecentos e oitenta reais), correspondentes a 10.627,73 VRTE

R$ 200,00 (duzentos reais), correspondentes a 118,22 VRTE
R$ 1.835,00 (um mil, oitocentos e trinta e cinco reais), correspondentes a 1.084,64 VRTE
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3.5.56
3.5.57
3.5.58
3.5.59
3.5.60
3.5.61
3.5.62
3.5.63
3.5.64

3.5.65
3.5.66
3.5.67
3.5.68
3.5.69

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Arte Comércio e Representações
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Rádio Marataízes FM Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sombrasil Comunicações Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
S.M. Comunicações.
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), correspondentes a 10.639,55 VRTE

Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Sidnei Carlos Dutra ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Zenaide Bianchi dos Santos ME (Coliseu Turismo e Comércio)
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
MC6 Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Elo Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Elo Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Jhoutro Prod. Artísticas
Valter Luiz Potratz
Longue e Cossi Ltda.

R$ 865,00 (oitocentos e sessenta e cinco reais), correspondentes a 543,78 VRTE

R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondentes a 4.400,57 VRTE
Dano afastado
R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondentes a 4.400,57 VRTE
R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondentes a 4.400,57 VRTE
Dano afastado
Dano afastado

R$ 7.490,00 (sete mil, quatrocentos e noventa reais), correspondentes a 4.708,61 VRTE

R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), correspondentes 265,98 VRTE
R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), correspondentes a 33.691,92 VRTE
R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), correspondentes 1.891,47 VRTE
R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), correspondentes a 11.567,23 VRTE
R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais), correspondentes a 40.193,87 VRTE

4.1.5 Ausência de justificativa, motivação e interesse

Responsáveis (conforme subitens da ITC constante na

público, com ofensa aos princípios da Legalidade, da

Tabela abaixo):

Impessoalidade e da Moralidade (item 3.6 desta ITC)

Item da ITC
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6

Base legal: Inobservância aos artigos 2º e 50 da Lei
9.784/99 c/c art. 37 da CRFB/88 e art. 3º, caput, da Lei
nº 8.666/93.
Diário Oficial de Contas

Responsável
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz

www.tce.es.gov.br

3.6.7
3.6.8
3.6.9
3.6.10
3.6.11
3.6.12
3.6.13
3.6.14
3.6.15

Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
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3.6.16
3.6.17
3.6.18
3.6.19
3.6.20
3.6.21
3.6.22
3.6.23
3.6.24
3.6.25
3.6.26
3.6.27
3.6.28
3.6.29
3.6.30
3.6.31
3.6.32
3.6.33
3.6.34
3.6.35
3.6.36
3.6.37
3.6.38
3.6.39
3.6.40
3.6.41
3.6.42
3.6.43
3.6.44
3.6.45
3.6.46
3.6.47
3.6.48
3.6.49
3.6.50
3.6.51
3.6.52
3.6.53

Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz

4.2 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
4.2.1 Declarar a extinção da punibilidade, em razão da
prescrição quinquenal:
4.2.1.1 do sr. Valter Luiz Potratz, quanto as irregularidaDiário Oficial de Contas

des tratadas nos itens 3.1, 3.2, 3.4, 3.5.2 a 3.5.69 e 3.6.2
a 3.6.53 desta ITC.

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

4.2.1.2 do sr. José Passos Martins Filho, quanto as irregularidades tratadas nos itens 3.5.2, 3.5.3, 3.5.6, 3.5.8,
3.5.9, 3.5.11 a 3.5.18, 3.5.31, 3.5.40, 3.5.47, 3.5.48,
3.5.50, 3.5.51, 3.5.54, 3.5.61 a 3.5.63 e 3.5.68 desta ITC.

4.2.5.1 Valter Luiz Potratz – Prefeito de Piúma nos exercícios 2005 a 2007, em razão da prática de ato ilegal, presentificado nos itens 3.1, 3.2, 3.4, 3.5.5, 3.5.58, 3.5.61,
3.5.62 e 3.6.2 a 3.6.53 desta Instrução Técnica Conclusiva, e do cometimento de infração que causou dano
injustificado ao erário disposta nos itens 3.5.2 a 3.5.4,
3.5.6 a 3.5.57, 3.5.59, 3.5.60, 3.5.63 a 3.5.69 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento no total de 1.020.910,61 VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d”
e “e” da Lei Complementar 621/2012, de forma solidária
com os seguintes responsáveis e quantitativos respectivos, na forma que se segue:

4.2.1.3 do sr. Assis Debiazi G. da Silva, quanto as irregularidades tratadas nos itens 3.5.2, 3.5.19, 3.5.22 a
3.5.25, 3.5.32, 3.5.33, 3.5.35, 3.5.37, 3.5.47, 3.5.51,
3.5.53, 3.5.55, 3.5.67 desta ITC.
4.2.1.4 do sr. Nelson Morghetti Junior, quanto as irregularidades tratadas nos itens 3.5.2, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.7,
3.5.10, 3.5.20, 3.5.21, 3.5.26 a 3.5.30, 3.5.34, 3.5.38,
3.5.39, 3.5.41 a 3.5.47, 3.5.49, 3.5.52, 3.5.53, 3.5.56 a
3.5.60, 3.5.64 e 3.5.65 desta ITC.
4.2.1.5 do sr. José Ricardo Pereira da Costa, quanto as
irregularidades tratada nos itens 3.1 e 3.2 desta ITC, de
forma parcial, por estar prescritos somente os atos praticados anteriormente a agosto de 2008.
4.2.1.6 do sr. Luciano de Araújo Pedrosa, quanto a irregularidade tratada no item 3.4 desta ITC.
4.2.1.7 quanto aos responsáveis e às respectivas irregularidades constantes na Tabela 1 do item 1.1 desta ITC.
4.2.2 Acolher, parcialmente, a preliminar aventada no
item 1.1 desta ITC, conforme fundamentação constante naquele item.
4.2.3. Afastar as preliminares aventadas nos itens 1.2,
1.3, 1.4, 1.6 e 1.7 desta ITC, conforme fundamentação
constante naqueles itens.
4.2.4. Acolher a preliminar aventada no item 1.5 desta
ITC, conforme fundamentação constante naquele item.
www.tce.es.gov.br

Responsáveis
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva
Nélson Morghetti Junior
Viação Sudeste Ltda.
José Passos Martins Filho
Comercial Senafreitas Ltda.
Nélson Morghetti Junior
MC6 Produções e Eventos Ltda
José Passos Martins Filho
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Nélson Morghetti Junior
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
José Passos Martins Filho
C&K Produções Artísticas
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
Nélson Morghetti Junior
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
José Passos Martins Filho
Foco de Luz Produções de Vídeo
José Passos Martins Filho
Sthywes Amaro Silva
José Passos Martins Filho
A.D Pereira Filho (Tribal Marketing
& Cia Eventos)
José Passos Martins Filho
TC Produções e Eventos Ltda

Ressarcimento
R$ 221.399,89 (duzentos e vinte e um
mil, trezentos e noventa e nove reais e
oitenta e nove centavos), equivalentes a
133.279,48 VRTE
R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais), equivalentes a 2.671,77
VRTE
R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais),
correspondentes a 2.263,15 VRTE
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
correspondentes a 2.200,28 VRTE
R$ 800,00 (oitocentos reais), correspondentes a 502,92 VRTE
R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), correspondentes a 20.116,92 VRTE
R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondentes a 6.286,54 VRTE
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), correspondentes a 942,98 VRTE
R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais),
correspondentes a 3.583,32 VRTE
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondentes a 9.429,81 VRTE
R$ 12.000,00 (doze mil reais), correspondentes a 7.543,84 VRTE
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), correspondentes a 15.716,35 VRTE
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José Passos Martins Filho
RM Promoções e Eventos Ltda.
José Passos Martins Filho
RM Promoções e Eventos Ltda.
José Passos Martins Filho
A.D. Pereira Filho
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade

R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondentes a 6.286,54 VRTE
R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondentes a 6.286,54 VRTE
R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondentes a 3.546,51 VRTE
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondentes a 12.573,08 VRTE

Assis Debiazi G. da Silva
Vip Sul Transporte e Turismo

R$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e
cinquenta reais), correspondentes a
4.640,02 VRTE

Nélson Morghetti Junior
Sthywes Amaro Silva

R$ 77.200,00 (setenta e sete mil e duzentos reais), correspondentes a 45.631,87
VRTE
Nélson Morghetti Junior
R$ 76.516,00 (setenta e seis mil e quiPousada Ilha do Sol Ltda. (Valdir Kie- nhentos e dezesseis reais), correspondenfer ME)
tes a 45.227,56 VRTE
Assis Debiazi G. da Silva
R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais),
Zenaide Bianchi dos Santos ME
correspondentes a 620,64 VRTE
Assis Debiazi G. da Silva
R$ 1.560,00 (Um mil, quinhentos e sesMonte Aghá Empreendimentos Tu- senta reais), correspondentes a 922,09
rísticos
VRTE
Assis Debiazi G. da Silva
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais),
Alimenta Comércio e Serviços
correspondentes a 520,15 VRTE
Assis Debiazi G. da Silva
R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), corSimões e Costa Produções Musicais respondentes a 23.052,37 VRTE
Nélson Morghetti Junior
R$ 90.000,00 (noventa mil reais), corresTC Produções e Eventos
pondentes a 53.197,77 VRTE
Nélson Morghetti Junior
R$ 79.760,00 (setenta e nove mil, seteAbertura Promoções e Eventos
centos e sessenta reais), correspondentes
a 47.145,05 VRTE

Nélson Morghetti Junior
Banda Banupd Produções Artísticas
Assis Debiazi G. da Silva
MC6 Produção e Eventos
Assis Debiazi G. da Silva
Elo Produções Artísticas

R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), correspondentes a 15.959,33 VRTE
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
correspondentes a 2.068,80 VRTE
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondentes a 2.364,34 VRTE

Nélson Morghetti Junior
Eugênio Rangel Rampinelli ME
Nélson Morghetti Junior
Bloco Carnavalesco Paz e Amor
José Passos Martins Filho
Bloco Carnavalesco do H
Nélson Morghetti Junior
Eco Produções Artísticas
Nélson Morghetti Junior
Tecnoson ME
Nélson Morghetti Junior
Thompson & Mendonça

R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil reais),
correspondentes a 44.686,13 VRTE
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondentes a 2.514,61 VRTE
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondentes a 2.514,61 VRTE
R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais),
correspondentes a 49.035,01 VRTE
R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais),
correspondentes a 28.372,14 VRTE
R$ 17.156,03 (dezessete mil, cento e cinquenta e seis reais e três centavos), correspondentes a 10.140,69 VRTE
Nélson Morghetti Junior
R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais),
Cleudenir Fernando Zini Moreira – correspondentes a 24.825,62 VRTE
Spaço Livre
Nélson Morghetti Junior
R$ 74.000,00 (Setenta e quatro mil reais),
Longue e Cossi Ltda.
correspondentes a 43.740,39 VRTE
Nélson Morghetti Junior
Longue e Cossi Ltda.

R$ 76.000,00 (Setenta e seis mil reais),
correspondentes a 44.922,56 VRTE
R$ 79.990,44 (setenta e nove mil, novenscentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), equivalentes a 47.281,26
VRTE
R$ 1.010,79 (um mil e dez reais e setenta e nove centavos), correspondentes a
635,43 VRTE

José Passos Martins Filho
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Assis Debiazi G. da Silva
Zenaide Bianchi dos Santos ME

R$ 200,00 (duzentos reais), correspondentes a 118,22 VRTE
R$ 1.835,00 (um mil, oitocentos e trinta e
cinco reais), correspondentes a 1.084,64
VRTE

Nélson Morghetti Junior
Arte Comércio e Representações

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), correspondentes a 10.639,55 VRTE

Nélson Morghetti Junior
Rádio Marataízes FM Ltda.
Nélson Morghetti Junior
Sombrasil Comunicações Ltda.

R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondentes a 4.400,57 VRTE
R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondentes a 4.400,57 VRTE

Nélson Morghetti Junior
S.M. Comunicações.
José Passos Martins Filho
Sidnei Carlos Dutra ME
Nélson Morghetti Junior
Zenaide Bianchi dos Santos ME (Coliseu Turismo e Comércio)
Nélson Morghetti Junior
MC6 Produções e Eventos
Elo Produções Artísticas

R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondentes a 4.400,57 VRTE
R$ 865,00 (oitocentos e sessenta e cinco reais), correspondentes a 543,78 VRTE
R$ 7.490,00 (sete mil, quatrocentos e noventa reais), correspondentes a 4.708,61
VRTE
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), correspondentes 265,98 VRTE
R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais),
correspondentes a 33.691,92 VRTE
R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais),
correspondentes 1.891,47 VRTE
R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos
reais), correspondentes a 11.567,23 VRTE
R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais),
correspondentes a 40.193,87 VRTE
R$ 9.777,60 (nove mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos),
equivalentes a 5.779,40 VRTE

Assis Debiazi G. da Silva
Elo Produções Artísticas
José Passos Martins Filho
Jhoutro Prod. Artísticas
Longue e Cossi Ltda.

Nélson Morghetti Junior
Luzes & Marques Produções de
Marketing e Agendamento Artistístico Ltda
Nélson Morghetti Junior
Massete Produções e Eventos

R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais),
correspondentes a 54.989,95 VRTE

Nélson Morghetti Junior
Assis Debiazi G. da Silva
José Passos Martins Filho
Miranda & Mulinari Ltda.
José Passos Martins Filho
Pluma Tur Viagens e Turismo

R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), correspondentes a 9.457,38 VRTE

Nélson Morghetti Junior
Sthywes Amaro Silva

R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondentes a 1.257,30 VRTE

ministração e Finanças (01/01/2005 a 28/02/2005 e

Nélson Morghetti Junior
J. M. Produção, Eventos e Serviços
Ltda.
José Passos Martins Filho
Simões e Costa Produções Musicais

R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais),
correspondentes a 7.861,44 VRTE

José Passos Martins Filho
Neves Coelho dos Santos (Presidente da Associação Comunitária Unidos de Piúma)
Assis Debiazi G. da Silva
José Passos Martins Filho
Cassiane F. de Melo Lindoso
Nélson Morghetti Junior
Di Roger C. Lindoso

R$ 12.000,00 (doze mil reais), correspondentes a 7.543,84 VRTE

ilegal, presentificado nos itens 3.5.5, 3.5.61 e 3.5.62 des-

R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondentes a 3.546,51 VRTE

Assis Debiazi G. da Silva
R$ 15.248,26 (quinze mil, duzentos e quaRio Mar Eventus Realizações Artís- renta e oito reais e vinte e seis centavos),
equivalentes a 9.013,03 VRTE
ticas
Assis Debiazi G. da Silva
R$ 10.000,00 (dez mil reais), corresponTalismã Administradora de Shows dentes a 5.910,86 VRTE
Musicais

Diário Oficial de Contas

Assis Debiazi G. da Silva
Nélson Morghetti Junior
Di Roger C. Lindoso

R$ 12.482,00 (doze mil, quatrocentos e
oitenta e dois reais), correspondentes a
7.377,94 VRTE
R$ 15.032,40 (quinze mil, trinta e dois reais e quarenta centavos), correspondentes a 9.450,18 VRTE
R$ 17.980,00 (dezessete mil, novecentos e oitenta reais), correspondentes a
10.627,73 VRTE

www.tce.es.gov.br

Luciano de Araujo Pedroza

4.2.5.2 José Passos Martins Filho – Secretário de Ad01/09/2006 a 28/02/2007), em razão da prática de ato
ta Instrução Técnica Conclusiva, e do do cometimento de
infração que causou dano injustificado ao erário disposta
nos itens 3.5.2, 3.5.3, 3.5.6, 3.5.8, 3.5.9, 3.5.11 a 3.5.18,
3.5.31, 3.5.40, 3.5.47, 3.5.48, 3.5.50, 3.5.51, 3.5.54,
3.5.63 e 3.5.68 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento no total de 310.649,80 VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
de forma solidária com os seguintes responsáveis e
quantitativos respectivos, na forma que se segue:
Responsáveis
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Nélson Morghetti Junior
Viação Sudeste Ltda.
Valter Luiz Potratz
Comercial Senafreitas Ltda.
Valter Luiz Potratz
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
C&K Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
Foco de Luz Produções de Vídeo
Valter Luiz Potratz
Sthywes Amaro Silva

Ressarcimento
R$ 221.399,89 (duzentos e vinte e um mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), equivalentes a 133.279,48 VRTE

Valter Luiz Potratz
A.D Pereira Filho (Tribal Marketing & Cia Eventos)
Valter Luiz Potratz
TC Produções e Eventos Ltda
Valter Luiz Potratz
RM Promoções e Eventos Ltda.
Valter Luiz Potratz
RM Promoções e Eventos Ltda.
Valter Luiz Potratz
A.D. Pereira Filho
Valter Luiz Potratz
AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
Simões e Costa Produções Musicais
Valter Luiz Potratz
Bloco Carnavalesco do H
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Assis Debiazi G. da Silva
Miranda & Mulinari Ltda.
Valter Luiz Potratz
Pluma Tur Viagens e Turismo

R$ 12.000,00 (doze mil reais), correspondentes a 7.543,84 VRTE

R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais), equivalentes a 2.671,77 VRTE
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), correspondentes a 2.200,28 VRTE
R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), correspondentes a 20.116,92 VRTE
R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondentes
a 6.286,54 VRTE
R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais),
correspondentes a 3.583,32 VRTE
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondentes a 9.429,81 VRTE

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), correspondentes a 15.716,35 VRTE
R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondentes
a 6.286,54 VRTE
R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondentes
a 6.286,54 VRTE
R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondentes
a 3.546,51 VRTE
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondentes a 12.573,08 VRTE
R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondentes
a 3.546,51 VRTE
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondentes a 2.514,61 VRTE
R$ 79.990,44 (setenta e nove mil, novenscentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), equivalentes a 47.281,26 VRTE
R$ 1.010,79 (um mil e dez reais e setenta e
nove centavos), correspondentes a 635,43
VRTE

Valter Luiz Potratz
R$ 12.000,00 (doze mil reais), correspondenNeves Coelho dos Santos (Presi- tes a 7.543,84 VRTE
dente da Associação Comunitária Unidos de Piúma)

Diário Oficial de Contas

Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Cassiane F. de Melo Lindoso
Valter Luiz Potratz
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Sidnei Carlos Dutra ME
Valter Luiz Potratz
Jhoutro Prod. Artísticas

R$ 12.482,00 (doze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais), correspondentes a 7.377,94
VRTE
R$ 200,00 (duzentos reais), correspondentes
a 118,22 VRTE
R$ 865,00 (oitocentos e sessenta e cinco reais), correspondentes a 543,78 VRTE
R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), correspondentes a 11.567,23 VRTE

4.2.5.3 Assis Debiazi G. da Silva – Secretário de Administração e Finanças (01/05/2006 a 31/08/2006), em razão da prática de ato ilegal, presentificado no item 3.5.5
desta Instrução Técnica Conclusiva, e do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário
disposta nos itens 3.5.2, 3.5.19, 3.5.22 a 3.5.25, 3.5.32,
3.5.33, 3.5.35, 3.5.37, 3.5.47, 3.5.51, 3.5.53, 3.5.55 e
3.5.67 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento no total de 250.654,82 VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, de forma
solidária com os seguintes responsáveis e quantitativos
respectivos, na forma que se segue:
Responsáveis
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva
Nélson Morghetti Junior
Viação Sudeste Ltda.
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Vip Sul Transporte e Turismo
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Monte Aghá Empreendimentos Turísticos
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Alimenta Comércio e Serviços

Ressarcimento
R$ 221.399,89 (duzentos e vinte e um mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), equivalentes a 133.279,48 VRTE

Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Simões e Costa Produções
Musicais
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Rio Mar Eventus Realizações Artísticas

R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), correspondentes a 23.052,37 VRTE

Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Talismã Administradora de
Shows Musicais
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
MC6 Produção e Eventos
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Elo Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Assis Debiazi G. da Silva
José Passos Martins Filho
Miranda & Mulinari Ltda.
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
José Passos Martins Filho
Cassiane F. de Melo Lindoso
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Nélson Morghetti Junior
Di Roger C. Lindoso
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Elo Produções Artísticas

R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondentes a
5.910,86 VRTE

R$ 15.248,26 (quinze mil, duzentos e quarenta e
oito reais e vinte e seis centavos), equivalentes a
9.013,03 VRTE

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), correspondentes a 2.068,80 VRTE
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondentes a
2.364,34 VRTE
R$ 79.990,44 (setenta e nove mil, novecentos e
noventa reais e quarenta e quatro centavos), equivalentes a 47.281,26 VRTE
R$ 12.482,00 (doze mil, quatrocentos e oitenta e
dois reais), correspondentes a 7.377,94 VRTE
R$ 17.980,00 (dezessete mil, novecentos e oitenta
reais), correspondentes a 10.627,73 VRTE
R$ 1.835,00 (um mil, oitocentos e trinta e cinco
reais), correspondentes a 1.084,64 VRTE
R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), correspondentes 1.891,47 VRTE

R$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais), correspondentes a 4.640,02 VRTE

4.2.5.4 Nelson Morghetti Junior – Secretário de Admi-

R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), correspondentes a 620,64 VRTE

zão da prática de ato ilegal, presentificado no item 3.5.5

R$ 1.560,00 (Um mil, quinhentos e sessenta reais), correspondentes a 922,09 VRTE
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), correspondentes a 520,15 VRTE

www.tce.es.gov.br

nistração e Finanças (01/03/2005 a 30/04/2006), em rae 3.5.58 desta Instrução Técnica Conclusiva, e do cometimento de infração que causou dano injustificado
ao erário disposta nos itens 3.5.2, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.10,
3.5.20, 3.5.21, 3.5.26 a 3.5.30, 3.5.34, 3.5.38, 3.5.39,
3.5.41 a 3.5.47, 3.5.49, 3.5.52, 3.5.53, 3.5.56, 3.5.57,
3.5.59, 3.5.60, 3.5.64 e 3.5.65 desta Instrução Técnica
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento no total de
762.128,35 VRTE ao erário municipal, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, de forma solidária com os seguintes
responsáveis e quantitativos respectivos, na forma que
se segue:
Responsáveis
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva
Nélson Morghetti Junior
Viação Sudeste Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
MC6 Produções e Eventos Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Pousada Ilha do Sol Ltda. (Valdir Kiefer ME)
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
TC Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Abertura Promoções e Eventos

Ressarcimento
R$ 221.399,89 (duzentos e vinte e um
mil, trezentos e noventa e nove reais e
oitenta e nove centavos), equivalentes a
133.279,48 VRTE

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Luzes & Marques Produções de
Marketing e Agendamento Artistístico Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Massete Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
J. M. Produção, Eventos e Serviços
Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Banda Banupd Produções Artísticas

R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais),
correspondentes a 54.989,95 VRTE

Diário Oficial de Contas

R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais),
correspondentes a 2.263,15 VRTE
R$ 800,00 (oitocentos reais), correspondentes a 502,92 VRTE
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), correspondentes a 942,98 VRTE
R$ 77.200,00 (setenta e sete mil e duzentos reais), correspondentes a 45.631,87
VRTE
R$ 76.516,00 (setenta e seis mil e quinhentos e dezesseis reais), correspondentes a 45.227,56 VRTE
R$ 90.000,00 (noventa mil reais), correspondentes a 53.197,77 VRTE
R$ 79.760,00 (setenta e nove mil, setecentos e sessenta reais), correspondentes a 47.145,05 VRTE

R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), correspondentes a 9.457,38 VRTE
R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais),
correspondentes a 7.861,44 VRTE

Valter Luiz Potratz
R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil reais),
Nélson Morghetti Junior
correspondentes a 44.686,13 VRTE
Eugênio Rangel Rampinelli ME
Valter Luiz Potratz
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corresponNélson Morghetti Junior
dentes a 2.514,61 VRTE
Bloco Carnavalesco Paz e Amor
Valter Luiz Potratz
R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais),
Nélson Morghetti Junior
correspondentes a 49.035,01 VRTE
Eco Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais),
Nélson Morghetti Junior
correspondentes a 28.372,14 VRTE
Tecnoson ME
Valter Luiz Potratz
R$ 17.156,03 (dezessete mil, cento e cinNélson Morghetti Junior
quenta e seis reais e três centavos), corThompson & Mendonça
respondentes a 10.140,69 VRTE
Valter Luiz Potratz
R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais),
Nélson Morghetti Junior
correspondentes a 24.825,62 VRTE
Cleudenir Fernando Zini Moreira –
Spaço Livre
Valter Luiz Potratz
R$ 74.000,00 (Setenta e quatro mil reais),
Nélson Morghetti Junior
correspondentes a 43.740,39 VRTE
Longue e Cossi Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Longue e Cossi Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Assis Debiazi G. da Silva
José Passos Martins Filho
Miranda & Mulinari Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sthywes Amaro Silva

R$ 76.000,00 (Setenta e seis mil reais),
correspondentes a 44.922,56 VRTE

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Di Roger C. Lindoso
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Nélson Morghetti Junior
Di Roger C. Lindoso
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Arte Comércio e Representações

R$ 15.032,40 (quinze mil, trinta e dois reais e quarenta centavos), correspondentes a 9.450,18 VRTE
R$ 17.980,00 (dezessete mil, novecentos e oitenta reais), correspondentes a
10.627,73 VRTE

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Rádio Marataízes FM Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sombrasil Comunicações Ltda.

R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondentes a 4.400,57 VRTE

R$ 79.990,44 (setenta e nove mil, novenscentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), equivalentes a
47.281,26 VRTE
R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondentes a 1.257,30 VRTE

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), correspondentes a 10.639,55 VRTE

R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondentes a 4.400,57 VRTE

R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), correspondentes a 15.959,33 VRTE

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
S.M. Comunicações.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Zenaide Bianchi dos Santos ME (Coliseu Turismo e Comércio)
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
MC6 Produções e Eventos

R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondentes a 4.400,57 VRTE
R$ 7.490,00 (sete mil, quatrocentos e noventa reais), correspondentes a 4.708,61
VRTE
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), correspondentes 265,98 VRTE

4.2.5.5 José Ricardo Pereira da Costa – Prefeito Municipal (20/01/07 a 31/12/08), em razão da prática de ato
ilegal, presentificado no item 3.1 e 3.2 desta ITC desta
Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de
multa com amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96,
inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por se
tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à época dos fatos apurados.
4.2.5.6. Luciano de Araújo Pedrosa – Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposto no item 3.4 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento no total de
5.779,40 VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, de forma solidária com os seguintes
responsáveis e quantitativos respectivos, na forma que
se segue:
4.2.6. Acolher as justificativas e afastar as irregularidades em relação a João Batista Cerutti, Selma Lúcia de A.
Nascimento e Marco Antônio Rodrigues Diniz.
4.2.7. Sugerir o arquivamento do feito em relação aos
responsáveis abaixo relacionados, com fundamento no
art. 330, § 4º do Regimento Interno desta Corte de Contas, em relação:
4.2.7.1 ao sr. Carlos Henrique Fonseca Areias, ante a

www.tce.es.gov.br
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inocorrência de dano ao erário na forma do exposto no
item 3.5.5 desta ITC.

Auditoria RA-D 11/2011 (fls. 346/8707- volumes I a XXX),

4.2.7.2 à empresa Manoel Alves Ferreira – ME, ante a
inocorrência de dano ao erário na forma do exposto no
item 3.5.61 desta ITC.

débito a ser imputado a cada Secretário municipal por

4.2.7.3 à empresa Radio Cultura de Castelo FM Ltda –
EPP, ante a inocorrência de dano ao erário na forma do
exposto no item 3.5.58 desta ITC.
4.2.7.4 à empresa Sayonara G. B. Baptista – ME, ante a
inocorrência de dano ao erário na forma do exposto no
item 3.5.62 desta ITC.
4.3. Cumpre ressaltar que há pedido de SUSTENTAÇÃO
ORAL firmado por João Batista Cerutti (fls.8997/9005 –
Vol. XXXIII), Sociedade Enpresarial Viação Sudeste (fls.
9943/9952 – vol. XXXV), Talismã Administradora de
Shows e Editora Musical Ltda. (10057/10059), Luciano de Araújo Pedrosa (fls. 10061/1070 e 10074/10076
– Vol. XXXVIIII) e José Ricardo Pereira da Costa ( fls.
10116/10129 – Vol. XXXVIII).
Frente a todo o exposto, encampo os posicionamentos
técnico e ministerial, ainda que não na sua integralidade, pois que me permito desmembrar os ressarcimentos
de danos ao erário relativos aos subitens 3.5.2, 3.5.47,
3.5.51 e 3.5.53 da Instrução Técnica Conclusiva ITC
4039/2015 imputados em sua totalidade aos Secretários
de Administração e Finanças que se sucederam no cargo no exercício de 2005 a 2007, tendo em conta que cada um dos mencionados subitens - consubstanciados em
uma obrigação divisível – enfeixa distintos processos administrativos, estabelecendo distintas relações jurídicas
gerando direitos e obrigações para as partes; já tendo a
área técnica deste Tribunal, nos termos do Relatório de
Diário Oficial de Contas

individualizado as condutas irregulares e quantificado o
conta de atos ou omissões lesivas ao erário, de responsabilidade desses agentes, do gestor municipal e do terceiro contratado, que dividem a responsabilidade de forma
solidária conforme sintetizado nas tabelas abaixo:
DESMEMBRAMENTO
DO SUBITEM 3.5.2 (ITC
4039/2015)
objeto: locação de ônibus de transporte escolar
e outros
fornecedor: Viação Sudeste
corresponsável = Valter
Luiz Potratz – Prefeito municipal
Secretários de Administração e Finanças
responsável : José Passos
Martins Filho
Quadro 7 (RA-D 11/2011)doc. 06-IV B – processos
diversos – exercício 2006
(fls. 116/118 – v. I)
subtotal
responsável : Assis Debiazi G. da Silva
Quadro 8 (RA-D 11/2011)doc. 06-IV B – processos
diversos – exercício 2006
(fls. 119 – v. I)
subtotal
responsável :Nélson Morghetti Junior
Quadro 5 (RA-D 11/2011)doc. 06-IV A – processos
diversos – exercício 2005
(fls. 113/114 – v. I)
Quadro 6 (RA-D 11/2011)doc. 06-IV B – processos
diversos – exercício 2006
(fl. 115 – v. I)
subtotal
total item 3.5.2
DESMEMBRAMENTO
DO SUBITEM 3.5.47 (ITC
4039/2015)

valor (R$)

valor (VRTE)

R$ 114.340,00

R$ 114.340,00

67.584,83

R$ 49.590,00

R$ 49.590,00

29.311,97

R$ 48.009,89

R$ 9.460,00

R$ 57.469,89
R$ 221.399,89

www.tce.es.gov.br

35.773,28
132.670,08

objeto: pagamento de
despesas de alimentação
(refeições)- exercício 2006
fornecedor: Miranda &
Mulinari Ltda
corresponsável = Valter
Luiz Potratz - Prefeito municipal
processo
nota empenho
responsável : Nélson Morghetti Junior (Secr. de Administração e Finanças)
0546/2006
691/2006
2744/2006
977/2006
subtotal
responsável : Assis Debiazi G. da Silva (Secr. de Administração e Finanças)
4393/2006
1457/2006
4190/2006
1337/2006
subtotal
responsável :José Passos
Martins Filho (Secr. de Administração e Finanças)
4924/2006
1708/2006
5059/2006
1769/2006
4518/2006
1867/2006
5439/2006
1897/2006
8514/2006
2281/2006
subtotal
total item 3.5.47
R$ 79.990,44
fonte: Quadro IX- RA-D
11/2011 - fl. 265- v.I
DESMEMBRAMENTO
DO SUBITEM 3.5.51 (ITC
4039/2015)
fornecedor: Cassiane F. de
Melo Lindoso
corresponsável = Valter
Luiz Potratz - Prefeito municipal
processo
nota empenho
responsável : Assis Debiazi G. da Silva (Secretário de Administração e Finanças)
3587/2006
1464/2006

8119/2006

1496/2006

valor (R$)

valor (VRTE)

R$ 72.083,00
R$ 380,00
R$ 72.463,00

42.831,89

R$ 4.632,24
R$ 783,20
R$ 5.415,44

3.201,00

R$ 300,00
R$ 192,00
R$ 400,00
R$ 770,00
R$ 450,00
R$ 2.112,00
47.281,26

1.248,37

valor (R$)

objeto

R$ 7.800,00

divulgação
volante da
festa dos
Pescadores
confecção de
faixas

R$ 490,00
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4429/2006

1497/2006

R$ 150,00

4433/2006

1498/2006

R$ 420,00

2315/2006

1499/2006

R$ 250,00

3565/2006

1522/2006

R$ 680,00

4468/2006

1535/2006

R$ 750,00

subtotal

R$ 10.540,00

responsável: José Passos
Martins Filho (Secretário de Administração e Finanças)
4895/2006
1686/2006

R$ 662,00

4126/2006

1630/2006

R$ 990,00

5173/2006

1755/2006

R$ 70,00

5175/2006

1756/2006

R$ 220,00

total item 3.5.51
Fonte:
subitem
VII.1
do RA-D 11/2011 - fls.
274/276 – v.I
DESMEMBRAMENTO
DO SUBITEM 3.5.53 (ITC
4039/2015)
objeto: confecção de placas, painéis, impressos,
banners e faixas; sonorização.
fornecedor: Di Roger C.
Lindoso
corresponsável = Valter
Luiz Potratz - Prefeito municipal
processo
responsável : Nélson Morghetti Junior (Secr. de Administração e Finanças)
1323/2006
1384/2006
1522/2006
1301/2006

subtotal

R$ 1.942,00

R$ 12.482,00

(7.377,94 VRTE)

nota empenho

valor (R$)

443/2006
449/2006
452/2006
494/2006

R$ 280,00
R$ 1.500,00
R$ 70,00
R$ 2.660,00

Diário Oficial de Contas

aluguel de
equipamento
de som
confecção de
faixas
reforma de
placa
confecção de
faixas
confecção de
faixas e grades
(6.230,05
VRTE)

divulgação de
festa
confecção de
placas
confecção de
faixa
campanha
de combate
ao fumodivulgação
(1.147,89
VRTE)

valor (VRTE)

1300/2006
1299/2006
1302/2006
2573/2006
2571/2006
2570/2006
2569/2006

495/2006
496/2006
497/2006
769/2006
770/2006
771/2006
772/2006
subtotal

responsável : Assis Debiazi
G. da Silva (Secr. de Administração e Finanças)
2922/2006
1520/2006
1521/2006
subtotal
total item 3.5.53
R$ 17.980,00
Fonte:
subitem
VII.3
do RA-D 11/2011 - fls.
283/285 - v.I

R$ 200,00
R$ 170,00
R$ 3.880,00
R$ 2.210,00
R$ 1.050,00
R$ 2.080,00
R$ 1.000,00
R$ 15.100,00

R$ 1.070,00
R$ 1.810,00
R$ 2.880,00
10.627,73

servamos alguns traços da indivisibilidade nos artigos
257 a 263 do Código Civil, bem como nos artigos 264 a
285 do mencionado dispositivo legal no que diz respeito
à solidariedade, e destaco:
8.925,40

1.702,33

Explicitando melhor minha posição, cabe tecer brevíssima consideração acerca de obrigações solidárias para estabelecer as premissas em que me fundamentei.
Registre-se, de início, nos exatos termos do art. 265 do
Código Civil, que “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.
Nessa premissa, a análise técnica demonstrou que a imputação das dívidas solidárias aos responsáveis decorre
de fonte legal (solidariedade legal), destacando o preceituado no art. 37, §5º Constituição Federal, que ressalva a
imprescritibilidade das ações de ressarcimento em favor
do erário; bem assim, do disposto no art. 87, incisos I e II
da Lei Complementar 621/2012 e no art. 163, § 6º, incisos I e II da Resolução TC 261/2013, segundo os quais cabe a esta Corte de Contas fixar responsabilidade solidária do agente público que praticar ato ilegítimo ou antieconômico e do terceiro que, como contratante ou parte
interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo
haja concorrido para o cometimento do dano apurado.
Outras premissas podem ser estabelecidas quando obwww.tce.es.gov.br

ART. 264. CÓDIGO CIVIL- Há solidariedade, quando na
mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais
de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.
Ou seja, a solidariedade ocorre quando há:
a. pluralidade das partes, podendo cada um dos credores exigir a totalidade da prestação (art. 267 do Código
Civil), ou devendo cada um dos devedores pagar a dívida
integral (art. 275 do Código Civil);
b. multiplicidade de vínculos entre as partes;
c. unidade da prestação.
No que respeita à “unidade da prestação”, e aqui reside o que ora questiono no tocante aos ressarcimentos
ao erário relativos aos subitens 3.5.2, 3.5.47, 3.5.51 e
3.5.53 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 4039/2015
imputados em sua totalidade aos Secretários de Administração e Finanças, pois julgo necessário considerar a
natureza do objeto da relação obrigacional criada, verificando a possibilidade de fracionamento da prestação
de modo a distinguir as obrigações divisíveis das indivisíveis, uma vez que o Código Civil impõe como regra que,
havendo dois ou mais devedores e a prestação não for
divisível, cada um será obrigado pela dívida toda; por
outo lado, sendo a obrigação divisível, esta se presume
dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos
os credores ou devedores.
Assim, é de se concluir da análise dos dispositivos do Código Civil precitados, que apenas quando a obrigação
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não for suscetível de cumprimento parcial será considerada indivisível, obrigando cada devedor ao pagamento da dívida toda. E, pelo que depreende do relatório de auditoria RA-D
11/2011 (fls. 79/345 – v. I), os subitens 3.5.2, 3.5.47, 3.5.51 e 3.5.53 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 4039/2015 são compostos por agrupamento de processos que - embora reunidos - constituem prestações autônomas, estabelecendo relações jurídicas obrigacionais distintas.
Nessa linha, cabe trazer referência doutrinária da lavra do Prof. Alvaro Villaça Azevedo, que admite existir solidariedade “quando, na mesma relação jurídica obrigacional, concorre
pluralidade de credores e ou de devedores, cada credor com direito e cada devedor obrigado à dívida toda, in solidum” (g.n).
Por fim, trilhando no mesmo caminho, já se posicionou o TCU ao apreciar matéria versando sobre solidariedade:
Todos os que concorrerem para o cometimento de dano ao erário podem ser responsabilizados solidariamente, independentemente da existência de dolo ou má-fé, bastando a presença do elemento culpa, além do nexo de causalidade entre a ação omissivo-comissiva e o dano constatado.
Por todo o exposto, descabe apurar de forma global o ressarcimento ao erário como procedeu a área técnica nos termos da análise conclusiva ITC 4039/2015, especificamente no
concerne aos subitens 3.5.2, 3.5.47, 3.5.51 e 3.5.53 dessa instrução técnica, tendo em conta que a devolução de valores toma por premissa a responsabilidade subjetiva, o que demanda a individualização das condutas ao fixar sanções e ressarcimentos imputados aos secretários municipais por prática de ato ilegítimo ou antieconômico para que, em solidariedade com o gestor municipal e as empresas contratadas que de algum modo concorreram para o cometimento do dano apurado, promovam as respectivas devoluções.
Por esse entendimento, afigura-se legítimo e apropriado o recalculo do ressarcimento por conta de atos ou omissões lesivas ao erário de responsabilidade dos agentes públicos e
privados aqui apontados, compartilhada de forma solidária; tendo assim procedido tomando por base os valores apurados na fase de instrução processual, constantes do Relatório
de Auditoria RA-D 11/201(fls. 346/8707- volumes I a XXX), considerando a individualização das condutas irregulares quando da quantificação do débito a ser imputado aos coobrigados, conforme sintetizado a seguir:
a. VALTER LUIZ POTRATZ – Prefeito de Piúma nos exercícios 2005 a 2007- cometimento de infrações que causaram danos injustificados ao erário descritos nos itens 3.4, 3.5.2 a 3.5.4,
3.5.6 a 3.5.57, 3.5.59, 3.5.60 da ITC 4039/2015, condenando-o ao ressarcimento no total de 1.026.080,61 VRTE ao erário municipal, solidariamente com os responsáveis e quantitativos respectivos na forma que se segue:
ITC 4039/2015

subitem 3.5.2

ANEXO ITI 1049/12

ITI 1049/2012

subitem 2.1.2.3

(fls. 10.490 e ss- vol. (fls. 8722 e ss- vol. XXXI)
XL)

RA-D 11/2011

DOC. 06-IV.A (fls. 6278 e ss- vol. XXIII) e DOC. subitem VI-4
06-IV.B (fls. 6537 e ss- vol. XXIV)
(fls. 110 e ss - vol. I)

devedores solidários

ressarcimento desmembrado
(R$)
(VRTE)
José Passos Martins Filho, solidariamente com Valter Luiz Potratz e Viação Sudes- 114.340,00
67.584,83
te Ltda
Assis Debiazi G. da Silva, solidariamente com Valter Luiz Potratz e Viação Sudes- 49.590,00
29.311,97
te Ltda
Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Potratz e Viação Sudeste 57.469,89
35.773,28
Ltda
soma=
221.399,89
132.670,08

subitem 3.5.3
subitem 2.1.2.7.1
(fls. 10.500 e ss- vol. (fls. 8738 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.1
(fls. 7359 e ss- vol. XXVI)

subitem VI-9.1
(fls. 145 e ss - vol. I)

Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho

4.250,00

2.671,77

subitem 3.5.4
subitem 2.1.2.7.2
(fls. 10.502 e ss- vol. (fls. 8739 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.2
(fls. 7368 e ss- vol. XXVI)

subitem VI-9.2
(fls. 148 e ss - vol. I)

Comercial Senafreitas Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

3.600,00

2.263,15

subitem 3.5.5

#

#

MC6 Produções e Eventos Ltda
Valter Luiz Potratz

0,00

0,00

subitem 2.1.2.4
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Nélson Morghetti Junior

(fls. 10.506 e ss- vol. (fls. 8727 e ss- vol. XXXI)
XL)
subitem 3.5.6
subitem 2.1.2.7.4
(fls. 10.510 e ss- vol. (fls. 8742 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.4
(fls. 7397 e ss- vol. XXVI)

subitem VI-9.4
(fls. 153 e ss - vol. I)

Assis Debiazi G. da Silva
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho

3.500,00

2.200,28

subitem 3.5.7
subitem 2.1.2.7.5
(fls. 10.512 e ss- vol. (fls. 8743 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.5
(fls. 7409 e ss- vol. XXVI)

subitem VI-9.5
(fls. 155 e ss - vol. I)

Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

800,00

502,92

subitem 3.5.8
subitem 2.1.2.7.6
(fls. 10.514 e ss- vol. (fls. 8743 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.6
(fls. 7420 e ss- vol. XXVI)

subitem VI-9.6
(fls. 158 e ss - vol. I)

Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho

32.000,00

20.116,92

subitem 3.5.9
subitem 2.1.2.7.7
(fls. 10.517 e ss- vol. (fls. 8746 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.7
(fls. 7441 e ss- vol. XXVI)

subitem VI-9.7
(fls. 161 e ss - vol. I)

C&K Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho

10.000,00

6.286,54

subitem 3.5.10
subitem 2.1.2.7.8
(fls. 10.519 e ss- vol. (fls. 8747 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.8
(fls. 7448 e ss- vol. XXVI)

subitem VI-9.8
(fls. 164 e ss - vol. I)

AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

1.500,00

942,98

subitem 3.5.11
subitem 2.1.2.7.9
(fls. 10.521 e ss- vol. (fls. 8749 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.9
(fls. 7463 e ss- vol. XXVI)

subitem VI-9.9
(fls. 166 e ss - vol. I)

Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho

5.700,00

3.583,32

subitem 3.5.12
subitem 2.1.2.7.10.1
(fls. 10.523 e ss- vol. (fls. 8750 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.11
(fls. 7485 e ss- vol. XXVI)

subitem VI-9.11
(fls. 171 e ss - vol. I)

Foco de Luz Produções de Vídeo
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho

15.000,00

9.429,81

subitem 3.5.13
subitem 2.1.2.7.10.2
(fls. 10.526 e ss- vol. (fls. 8751 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.12
(fls. 7493 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.12
(fls. 174 e ss - vol. I)

Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho

12.000,00

7.543,84

subitem 3.5.14
subitem 2.1.2.7.10.3
(fls. 10.528 e ss- vol. (fls. 8753 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.13
(fls. 7509 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.13
(fls. 177 e ss - vol. I)

A.D Pereira Filho (Tribal Marketing & Cia Eventos)
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho

25.000,00

15.716,35

subitem 3.5.15
subitem 2.1.2.7.10.4
(fls. 10.531 e ss- vol. (fls. 8754 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.14
(fls. 7525 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.14
(fls. 180 e ss - vol. I)

TC Produções e Eventos Ltda
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho

10.000,00

6.286,54

subitem 3.5.16
subitem 2.1.2.7.10.5
(fls. 10.533 e ss- vol. (fls. 8754 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.15
(fls. 7544 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.15
(fls. 183 e ss - vol. I)

RM Promoções e Eventos Ltda.
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho

10.000,00

6.286,54

subitem 3.5.17
subitem 2.1.2.7.10.6
(fls. 10.536 e ss- vol. (fls. 8757 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.16
(fls. 7560 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.16
(fls. 185 e ss - vol. I)

RM Promoções e Eventos Ltda.
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho

6.000,00

3.546,51

subitem 3.5.18

DOC. 06-IX.17

subitem VI-9.17

A.D. Pereira Filho
Valter Luiz Potratz

subitem 2.1.2.7.11
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(fls. 10.538 e ss- vol. (fls. 8757 e ss- vol. XXXI)
XL)

(fls. 7566 e ss- vol. XXVII)

(fls. 188 e ss - vol. I)

José Passos Martins Filho

20.000,00

12.573,08

subitem 3.5.19
subitem 2.1.2.7.12
(fls. 10.540 e ss- vol. (fls. 8760 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.18
(fls. 7584 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.18
(fls. 192 e ss - vol. I)

AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva

7.850,00

4.640,02

subitem 3.5.20
subitem 2.1.2.7.13.1
(fls. 10.543 e ss- vol. (fls. 8762 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.19
(fls. 7595 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.19
(fls. 195 e ss - vol. I)

Vip Sul Transporte e Turismo
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

77.200,00

45.631,87

subitem 3.5.21
subitem 2.1.2.7.13.2
(fls. 10.546 e ss- vol. (fls. 8763 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.20
(fls. 7605 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.20
(fls. 197 e ss - vol. I)

Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

76.516,00

45.227,56

subitem 3.5.22
subitem 2.1.2.7.14.1
(fls. 10.549 e ss- vol. (fls. 8765 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.21
(fls. 7614 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.21
(fls. 200 e ss - vol. I)

Pousada Ilha do Sol Ltda. (Valdir Kiefer ME)
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva

1.050,00

620,64

subitem 3.5.23
subitem 2.1.2.7.14.2
(fls. 10.551 e ss- vol. (fls. 8766 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.22
(fls. 7625 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.22
(fls. 203 e ss - vol. I)

Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva

1.560,00

922,09

subitem 3.5.24
subitem 2.1.2.7.14.3
(fls. 10.553 e ss- vol. (fls. 8767 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.23
(fls. 7634 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.23
(fls. 205 e ss - vol. I)

Monte Aghá Empreendimentos Turísticos
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva

880,00

520,15

subitem 3.5.25
subitem 2.1.2.7.15.1
(fls. 10.555 e ss- vol. (fls. 8769 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.24
(fls. 7645 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.24
(fls. 208 e ss - vol. I)

Alimenta Comércio e Serviços
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva

39.000,00

23.052,37

subitem 3.5.26
subitem 2.1.2.7.15.2
(fls. 10.558 e ss- vol. (fls. 8770 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.25
(fls. 7653 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.25
(fls. 211 e ss - vol. I)

Simões e Costa Produções Musicais
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

90.000,00

53.197,77

subitem 3.5.27
subitem 2.1.2.7.15.3
(fls. 10.561 e ss- vol. (fls. 8771 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.26
(fls. 7673 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.26
(fls. 214 e ss - vol. I)

TC Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

79.760,00

47.145,05

subitem 3.5.28
subitem 2.1.2.7.15.4
(fls. 10.563 e ss- vol. (fls. 8772 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.27
(fls. 7682 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.27
(fls. 216 e ss - vol. I)

Abertura Promoções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

78.000,00

54.989,95

subitem 3.5.29
subitem 2.1.2.7.15.5
(fls. 10.566 e ss- vol. (fls. 8774 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.28
(fls. 7697 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.28
(fls. 219 e ss - vol. I)

Luzes & Marques Produções de Marketing e Agendamento Artistístico Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

16.000,00

9.457,38

subitem 3.5.30
subitem 2.1.2.7.15.6
(fls. 10.570 e ss- vol. (fls. 8775 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.29
(fls. 7713 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.29
(fls. 222 e ss - vol. I)

Massete Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

13.300,00

7.861,44

subitem 3.5.31

DOC. 06-IX.30

subitem VI-9.30

J. M. Produção, Eventos e Serviços Ltda.
Valter Luiz Potratz

subitem 2.1.2.7.16
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(fls. 10.573 e ss- vol. (fls. 8776 e ss- vol. XXXI)
XL)

(fls. 7726 e ss- vol. XXVII)

(fls. 225 e ss - vol. I)

José Passos Martins Filho

6.000,00

3.546,51

subitem 3.5.32
subitem 2.1.2.7.17
(fls. 10.575 e ss- vol. (fls. 8777 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.31
(fls. 7734 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.31
(fls. 228 e ss - vol. I)

Simões e Costa Produções Musicais
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva

15.248,26

9.013,03

subitem 3.5.33
subitem 2.1.2.7.18
(fls. 10.578 e ss- vol. (fls. 8778 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.32
(fls. 7766 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.32
(fls. 230 e ss - vol. I)

Rio Mar Eventus Realizações Artísticas
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva

10.000,00

5.910,86

subitem 3.5.34
subitem 2.1.2.7.19
(fls. 10.581 e ss- vol. (fls. 8779 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.33
(fls. 7798 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.33
(fls. 233 e ss - vol. I)

Talismã Administradora de Shows Musicais
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

27.000,00

15.959,33

subitem 3.5.35
subitem 2.1.2.7.20
(fls. 10.585 e ss- vol. (fls. 8781 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.34
(fls. 7814 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.34
(fls. 236 e ss - vol. I)

Banda Banupd Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva

3.500,00

2.068,80

subitem 3.5.36
subitem 2.1.2.7.21
(fls. 10.587 e ss- vol. (fls. 8782 e ss- vol. XXXI)
XL)
subitem 3.5.37
subitem 2.1.2.7.22
(fls. 10.589 e ss- vol. (fls. 8782 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.35
(fls. 7827 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.35
(fls. 238e ss - vol. I)

MC6 Produção e Eventos
Valter Luiz Potratz

4.600,00

2.719,00

DOC. 06-IX.36
(fls. 7829 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.36
(fls. 239 e ss - vol. I)

Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva

4.000,00

2.364,34

subitem 3.5.38
subitem 2.1.2.7.23
(fls. 10.591 e ss- vol. (fls. 8783 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.37
(fls. 7837 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.37
(fls. 241 e ss - vol. I)

Elo Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

75.600,00

44.686,13

subitem 3.5.39
subitem 2.1.2.7.24
(fls. 10.594 e ss- vol. (fls. 8785 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.38
(fls. 7851 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.38
(fls. 244 e ss - vol. I)

Eugênio Rangel Rampinelli ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

4.000,00

2.514,61

subitem 3.5.40
subitem 2.1.2.7.25
(fls. 10.596 e ss- vol. (fls. 8786 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.39
(fls. 7868 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.39
(fls. 245 e ss - vol. I)

Bloco Carnavalesco Paz e Amor
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho

4.000,00

2.514,61

subitem 3.5.41
subitem 2.1.2.7.26
(fls. 10.598 e ss- vol. (fls. 8787 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.40
(fls. 7890 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.40
(fls. 247 e ss - vol. I)

Bloco Carnavalesco do H
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

78.000,00

49.035,01

subitem 3.5.42
subitem 2.1.2.7.27.1
(fls. 10.601 e ss- vol. (fls. 8788 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.41
(fls. 7902 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.41
(fls. 250 e ss - vol. I)

Eco Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

48.000,00

28.372,14

subitem 3.5.43
subitem 2.1.2.7.27.2
(fls. 10.605 e ss- vol. (fls. 8789 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.42
(fls. 7912 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.42
(fls. 252 e ss - vol. I)

Tecnoson ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

17.156,03

10.140,69

subitem 3.5.44

DOC. 06-IX.43

subitem VI-9.43

Thompson & Mendonça
Valter Luiz Potratz

subitem 2.1.2.7.27.3
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(fls. 10.607 e ss- vol. (fls. 8790 e ss- vol. XXXI)
XL)

(fls. 7922 e ss- vol. XXVIII)

(fls. 255 e ss - vol. I)

Nélson Morghetti Junior

42.000,00

24.825,62

subitem 3.5.45
subitem 2.1.2.7.27.4
(fls. 10.610 e ss- vol. (fls. 8790 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.44
(fls. 7932 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.44
(fls. 258 e ss - vol. I)

Cleudenir Fernando Zini Moreira – Spaço Livre
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

74.000,00

43.740,39

subitem 3.5.46
subitem 2.1.2.7.27.5
(fls. 10.613 e ss- vol. (fls. 8793 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.45
(fls. 7941 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.45
(fls. 261 e ss - vol. I)

Longue e Cossi Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

76.000,00

44.922,56

subitem 3.5.47

DOC. 06-IX.46

subitem VI-9.46

72.463,00

42.831,89

(fls. 7950 e ss- vol. XXVIII)

(fls. 263 e ss - vol. I)

5.415,44

3.201,00

2.112,00

1.248,37

79.990,44

47.281,26

1.010,79

635,43

subitem 3.5.48
subitem 2.1.2.7.29
(fls. 10.620 e ss- vol. (fls. 8796 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.47
(fls. 8032 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.47
(fls. 267 e ss - vol. I)

Longue e Cossi Ltda.
Nélson Morghetti Junior em solidariedade com Valter Luiz Potratz e Miranda & Mulinari Ltda
Assis Debiazi G. da Silva em solidariedade com Valter Luiz Potratz e Miranda & Mulinari Ltda
José Passos Martins Filho em solidariedade com Valter Luiz Potratz e Miranda &
Mulinari Ltda
soma
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho

subitem 3.5.49
subitem 2.1.2.7.30
(fls. 10.622 e ss- vol. (fls. 8797 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.48
(fls. 8043 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.48
(fls. 269 e ss - vol. I)

Pluma Tur Viagens e Turismo
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

2.000,00

1.257,30

subitem 3.5.50
subitem 2.1.2.7.31
(fls. 10.624 e ss- vol. (fls. 8798 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.49
(fls. 8054 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.49
(fls. 271 e ss - vol. I)

Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho

12.000,00

7.543,84

subitem 3.5.51
subitem 2.1.2.7.32
(fls. 10.627 e ss- vol. (fls. 8799 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 7-I
(fls. 8101 e ss- vol. XXIX)

subitem VII-1
(fls. 274 e ss - vol. I)

Assis Debiazi G. da Silva em solidariedade com Valter Luiz Potratz e Cassiane F. de 10.540,00
Melo Lindoso

6.230,05

José Passos Martins Filho em solidariedade com Valter Luiz Potratz e Cassiane F. 1.942,00
de Melo Lindoso
soma
12.482,00
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
15.032,40

1.147,89

subitem 2.1.2.7.28

(fls. 10.616 e ss- vol. (fls. 8794 e ss- vol. XXXI)
XL)

Neves Coelho dos Santos (Presidente da Associação Comunitária Unidos de Piúma)

subitem 3.5.52
subitem 2.1.2.7.33
(fls. 10.630 e ss- vol. (fls. 8801 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 7-II
(fls. 8204 e ss- vol. XXIX)

subitem VII-2
(fls. 277 e ss - vol. I)

subitem 3.5.53
subitem 2.1.2.7.34
(fls. 10.633 e ss- vol. (fls. 8804 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 7-III
(fls. 8426 e ss- vol. XXX)

subitem VII-3
(fls. 283 e ss - vol. I)

7.377,94
9.450,18

Di Roger C. Lindoso

subitem 3.5.54
subitem 2.1.2.7.35
(fls. 10.636 e ss- vol. (fls. 8806 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 7-IV
(fls. 8551e ss- vol. XXX)

subitem VII-4
(fls. 286 e ss - vol. I)

Assis Debiazi G. da Silva em solidariedade com Valter Luiz Potratz e Di Roger C. Lindoso
Nélson Morghetti Junior em solidariedade com Valter Luiz Potratz e Di Roger C.
Lindoso
soma
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho

subitem 3.5.55

DOC. 7-V

subitem VII-5

Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz

subitem 2.1.2.7.36
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(fls. 10.639 e ss- vol. (fls. 8807 e ss- vol. XXXI)
XL)

(fls. 8561 e ss- vol. XXX)

(fls. 289 e ss - vol. I)

Assis Debiazi G. da Silva

1.835,00

1.084,64

subitem 3.5.56
subitem 2.1.2.7.37
(fls. 10.642 e ss- vol. (fls. 8808 e ss- vol. XXXI)
XLI)

DOC. 7-VI
(fls. 8576 e ss- vol. XXX)

subitem VII-6
(fls. 292 e ss - vol. I)

Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

18.000,00

10.639,55

subitem 3.5.57
subitem 2.1.2.7.38
(fls. 10.644 e ss- vol. (fls. 8809 e ss- vol. XXXI)
XLI)

DOC. 7-VII
(fls. 8583 e ss- vol. XXX)

subitem VII-7
(fls. 294 e ss - vol. I)

Arte Comércio e Representações
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

7.000,00

4.400,57

subitem 3.5.58
subitem 2.1.2.7.39
(fls. 10.648 e ss- vol. (fls. 8811 e ss- vol. XXXI)
XLI)
subitem 3.5.59
subitem 2.1.2.7.40
(fls. 10.651 e ss- vol. (fls. 8812 e ss- vol. XXXI)
XLI)

DOC. 7-VIII
(fls. 8589 e ss- vol. XXX)

subitem VII-8
(fls. 297 e ss - vol. I)

Rádio Marataízes FM Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

0,00

0,00

DOC. 7-IX
(fls. 8595 e ss- vol. XXX)

subitem VII-9
(fls. 299 e ss - vol. I)

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

7.000,00

4.400,57

subitem 3.5.60
subitem 2.1.2.7.41
(fls. 10.653 e ss- vol. (fls. 8814 e ss- vol. XXXI)
XLI)

DOC. 7-X
(fls. 8603 e ss- vol. XXX)

subitem VII-10
(fls. 302 e ss - vol. I)

Sombrasil Comunicações Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

7.000,00

4.400,57

subitem 3.5.61
subitem 2.1.2.7.42
(fls. 10.656 e ss- vol. (fls. 8815 e ss- vol. XXXI)
XLI)
subitem 3.5.62
subitem 2.1.2.7.43
(fls. 10.659 e ss- vol. (fls. 8816 e ss- vol. XXXI)
XLI)

DOC. 7-XI
(fls. 8616 e ss- vol. XXX)

subitem VII-11
(fls. 305 e ss - vol. I)

S.M. Comunicações.
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho

0,00

0,00

DOC. 7-XII
(fls. 8627 e ss- vol. XXX)

subitem VII-12
(fls. 307 e ss - vol. I)

Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho

0,00

0,00

subitem 3.5.63
subitem 2.1.2.7.44
(fls. 10.661 e ss- vol. (fls. 8817 e ss- vol. XXXI)
XLI)

DOC. 7-XIII
(fls. 8636 e ss- vol. XXX)

subitem VII-13
(fls. 308 e ss - vol. I)

Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho

865,00

543,78

subitem 3.5.64
subitem 2.1.2.7.45
(fls. 10.663 e ss- vol. (fls. 8818 e ss- vol. XXXI)
XLI)

DOC. 7-XIV
(fls. 8644 e ss- vol. XXX)

subitem VII-14
(fls. 310 e ss - vol. I)

Sidnei Carlos Dutra ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

7.490,00

4.708,61

subitem 3.5.65
subitem 2.1.2.7.48
(fls. 10.666 e ss- vol. (fls. 8821 e ss- vol. XXXI)
XLI)

DOC. 7-XVII
(fls. 8676 e ss- vol. XXX)

subitem VII-14
(fls. 310 e ss - vol. I)

Zenaide Bianchi dos Santos ME (Coliseu Turismo e Comércio)
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

450,00

265,98

subitem 3.5.66
subitem 2.1.2.7.49
(fls. 10.668 e ss- vol. (fls. 8822 e ss- vol. XXXI)
XLI)
subitem 3.5.67
subitem 2.1.2.7.50
(fls. 10.670 e ss- vol. (fls. 8823 e ss- vol. XXXI)
XLI)

DOC. 7-XVIII
(fls. 8686 e ss- vol. XXX)

subitem VII-18
(fls. 317 e ss - vol. I)

MC6 Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Elo Produções Artísticas

57.000,00

33.691,92

DOC. 7-XIX
(fls. 8688 e ss- vol. XXX)

subitem VII-19
(fls. 318 e ss - vol. I)

Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva

3.200,00

1.891,47

subitem 3.5.68
subitem 2.1.2.7.3
(fls. 10.673 e ss- vol. (fls. 8741 e ss- vol. XXXI)
XLI)

DOC. 6-IX.3
(fls.7378e ss- vol. XXVI)

subitem VI.9.3
(fls151 e ss - vol. I)

Elo Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho

18.400,00

11.567,23

Jhoutro Prod. Artísticas
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subitem 3.5.69
subitem 2.1.2.7.51
(fls. 10.676 e ss- vol. (fls. 8824 e ss- vol. XXXI)
XLI)

subitem 3.4
subitem 2.1.2.5.3
(fls. 10.480 e ss- vol. (fls. 8734 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 7-XX
(fls.8700 e ss- vol. XXX)

DOC. 6-VIII.I a DOC. 6-VIII.P

subitem VII-20
(fls. 320 e ss - vol. I)

subitem VI-8.2
(fls. 129 e ss - vol. I)

Valter Luiz Potratz
Longue e Cossi Ltda.

68.000,00

40.193,87

SUBTOTAL

1.687.905,81

1.020.301,21

Valter Luiz Potratz
Luciano de Araújo Pedrosa

9.777,60

5.779,40

VALOR TOTAL

1.697.683,41

1.026.080,61

Nota 1: no subitem 3.5.2 desta planilha há divergência no montante de 609,40 VRTE entre o valor apontado no relatório técnico e reproduzido na instrução técnica conclusiva
(133.279,48 VRTE) em relação ao valor fixado nesta tabela (132.670,08 VRTE), decorrente de equívoco no somatório dos ressarcimentos atribuídos a cada gestor-devedor constante
do item VI-4 do Relatório de Auditoria 11/2011 (fls. 110 e ss).
Nota 2: divergência entre o valor global a ser ressarcido pelo Sr. Valter Luiz Potratz apurado pela área técnica (subitem 4.2.5.1 – ITC 4039/2015 – valor = 1.020.910,61 VRTE) e o constante desta tabela decorre do equívoco mencionado na Nota 1; bem assim, da inclusão do item 3.4 (coobrigado: Sr. Luciano de Araujo Pedroza), que apesar de constar na planilha
elaborada pela área técnica (tabela às fls.10816 a 10820 – ultima linha da tabela), não foi considerado no somatório para obtenção do valor total a ser ressarcido.
a. JOSÉ PASSOS MARTINS FILHO – Secretário de Administração e Finanças (01/01/2005 a 28/02/2005 e 12/08/2006 a 28/02/2007), em razão do cometimento de infração que causaram danos injustificados ao erário narrados nos itens 3.5.2, 3.5.3, 3.5.6, 3.5.8, 3.5.9, 3.5.11 a 3.5.18, 3.5.31, 3.5.40, 3.5.47, 3.5.48, 3.5.50, 3.5.51, 3.5.54, 3.5.63 e 3.5.68 da ITC
4039/2015, condenando-o ao ressarcimento no total de 192.692,21 VRTE ao erário municipal, de forma solidária com os responsáveis e quantitativos respectivos na forma que se
segue:
ITC 4039/2015

ITI 1049/2012

ANEXO ITI 1049/12

RA-D 11/2011

subitem 3.5.2

subitem 2.1.2.3

(fls. 10.490 e ss- vol. XL)
subitem 3.5.3
(fls. 10.500 e ss- vol. XL)

(fls. 8722 e ss- vol. XXXI)
subitem 2.1.2.7.1
(fls. 8738 e ss- vol. XXXI)

DOC. 06-IV.A (fls. 6278 e ss- vol. XXIII) subitem VI-4
e DOC. 06-IV.B (fls. 6537 e ss- vol.
XXIV)
(fls. 110 e ss - vol. I)
DOC. 06-IX.1
subitem VI-9.1
(fls. 7359 e ss- vol. XXVI)
(fls. 145 e ss - vol. I)

subitem 3.5.6
(fls. 10.510 e ss- vol. XL)

subitem 2.1.2.7.4
(fls. 8742 e ss- vol. XXXI)

DOC. 06-IX.4
(fls. 7397 e ss- vol. XXVI)

subitem VI-9.4
(fls. 153 e ss - vol. I)

subitem 3.5.8
(fls. 10.514 e ss- vol. XL)

subitem 2.1.2.7.6
(fls. 8743 e ss- vol. XXXI)

DOC. 06-IX.6
(fls. 7420 e ss- vol. XXVI)

subitem VI-9.6
(fls. 158 e ss - vol. I)

subitem 3.5.9
(fls. 10.517 e ss- vol. XL)

subitem 2.1.2.7.7
(fls. 8746 e ss- vol. XXXI)

DOC. 06-IX.7
(fls. 7441 e ss- vol. XXVI)

subitem VI-9.7
(fls. 161 e ss - vol. I)

subitem 3.5.11
(fls. 10.521 e ss- vol. XL)

subitem 2.1.2.7.9
(fls. 8749 e ss- vol. XXXI)

DOC. 06-IX.9
(fls. 7463 e ss- vol. XXVI)

subitem VI-9.9
(fls. 166 e ss - vol. I)

subitem 3.5.12
(fls. 10.523 e ss- vol. XL)

subitem 2.1.2.7.10.1
(fls. 8750 e ss- vol. XXXI)

DOC. 06-IX.11
(fls. 7485 e ss- vol. XXVI)

subitem VI-9.11
(fls. 171 e ss - vol. I)
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devedores solidários

ressarcimento
(R$)

desmembrado
(VRTE)

José Passos Martins Filho, solidariamente com Valter Luiz Potratz e Viação Sudeste Ltda

114.340,00

67.584,83

José Passos Martins Filho, solidariamente com Valter Luiz Potratz e
Comercial Senafreitas Ltda.

4.250,00

2.671,77

José Passos Martins Filho, solidariamente com Valter Luiz Potratz e
Ubirajara Figueiredo Alvez ME

3.500,00

2.200,28

José Passos Martins Filho, solidariamente com Valter Luiz Potratz e
C&K Produções Artísticas

32.000,00

20.116,92

José Passos Martins Filho, solidariamente com Valter Luiz Potratz e
AC Promoções e Publicidade

10.000,00

6.286,54

José Passos Martins Filho, solidariamente com Valter Luiz Potratz e
Foco de Luz Produções de Vídeo

5.700,00

3.583,32

José Passos Martins Filho, solidariamente com Valter Luiz Potratz e

15.000,00

9.429,81
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Sthywes Amaro Silva
subitem 3.5.13
(fls. 10.526 e ss- vol. XL)

subitem 2.1.2.7.10.2
(fls. 8751 e ss- vol. XXXI)

DOC. 06-IX.12
(fls. 7493 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.12
(fls. 174 e ss - vol. I)

subitem 3.5.14
(fls. 10.528 e ss- vol. XL)

subitem 2.1.2.7.10.3
(fls. 8753 e ss- vol. XXXI)

DOC. 06-IX.13
(fls. 7509 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.13
(fls. 177 e ss - vol. I)

subitem 3.5.15
(fls. 10.531 e ss- vol. XL)

subitem 2.1.2.7.10.4
(fls. 8754 e ss- vol. XXXI)

DOC. 06-IX.14
(fls. 7525 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.14
(fls. 180 e ss - vol. I)

subitem 3.5.16
(fls. 10.533 e ss- vol. XL)

subitem 2.1.2.7.10.5
(fls. 8754 e ss- vol. XXXI)

DOC. 06-IX.15
(fls. 7544 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.15
(fls. 183 e ss - vol. I)

subitem 3.5.17
(fls. 10.536 e ss- vol. XL)

subitem 2.1.2.7.10.6
(fls. 8757 e ss- vol. XXXI)

DOC. 06-IX.16
(fls. 7560 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.16
(fls. 185 e ss - vol. I)

subitem 3.5.18
(fls. 10.538 e ss- vol. XL)

subitem 2.1.2.7.11
(fls. 8757 e ss- vol. XXXI)

DOC. 06-IX.17
(fls. 7566 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.17
(fls. 188 e ss - vol. I)

subitem 3.5.31
(fls. 10.573 e ss- vol. XL)

subitem 2.1.2.7.16
(fls. 8776 e ss- vol. XXXI)

DOC. 06-IX.30
(fls. 7726 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.30
(fls. 225 e ss - vol. I)

subitem 3.5.40
(fls. 10.596 e ss- vol. XL)

subitem 2.1.2.7.25
(fls. 8786 e ss- vol. XXXI)

DOC. 06-IX.39
(fls. 7868 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.39
(fls. 245 e ss - vol. I)

subitem 3.5.47
(fls. 10.616 e ss- vol. XL)

subitem 2.1.2.7.28
(fls. 8794 e ss- vol. XXXI)

DOC. 06-IX.46
(fls. 7950 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.46
(fls. 263 e ss - vol. I)

subitem 3.5.48
(fls. 10.620 e ss- vol. XL)

subitem 2.1.2.7.29
(fls. 8796 e ss- vol. XXXI)

DOC. 06-IX.47
(fls. 8032 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.47
(fls. 267 e ss - vol. I)

subitem 3.5.50
(fls. 10.624 e ss- vol. XL)

subitem 2.1.2.7.31
(fls. 8798 e ss- vol. XXXI)

DOC. 06-IX.49
(fls. 8054 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.49
(fls. 271 e ss - vol. I)

subitem 3.5.51
(fls. 10.627 e ss- vol. XL)

subitem 2.1.2.7.32
(fls. 8799 e ss- vol. XXXI)

DOC. 7-I
(fls. 8101 e ss- vol. XXIX)

subitem VII-1
(fls. 274 e ss - vol. I)

subitem 3.5.54
(fls. 10.636 e ss- vol. XL)

subitem 2.1.2.7.35
(fls. 8806 e ss- vol. XXXI)

DOC. 7-IV
(fls. 8551e ss- vol. XXX)

subitem VII-4
(fls. 286 e ss - vol. I)

subitem 3.5.63
(fls. 10.661 e ss- vol. XLI)

subitem 2.1.2.7.44
(fls. 8817 e ss- vol. XXXI)

DOC. 7-XIII
(fls. 8636 e ss- vol. XXX)

subitem VII-13
(fls. 308 e ss - vol. I)

subitem 3.5.68
(fls. 10.673 e ss- vol. XLI)

subitem 2.1.2.7.3
(fls. 8741 e ss- vol. XXXI)

DOC. 6-IX.3
(fls.7378e ss- vol. XXVI)

subitem VI.9.3
(fls151 e ss - vol. I)

Diário Oficial de Contas

José Passos Martins Filho, solidariamente com Valter Luiz Potratz e
A.D Pereira Filho (Tribal Marketing & Cia Eventos)

12.000,00

7.543,84

José Passos Martins Filho, solidariamente com Valter Luiz Potratz e
TC Produções e Eventos Ltda

25.000,00

15.716,35

José Passos Martins Filho, solidariamente com Valter Luiz Potratz e
RM Promoções e Eventos Ltda.

10.000,00

6.286,54

José Passos Martins Filho, solidariamente com Valter Luiz Potratz e
RM Promoções e Eventos Ltda.

10.000,00

6.286,54

José Passos Martins Filho, solidariamente com Valter Luiz Potratz e
A.D. Pereira Filho

6.000,00

3.546,51

José Passos Martins Filho, solidariamente com Valter Luiz Potratz e
AC Promoções e Publicidade

20.000,00

12.573,08

José Passos Martins Filho, solidariamente com Valter Luiz Potratz e
Simões e Costa Produções Musicais

6.000,00

3.546,51

José Passos Martins Filho, solidariamente com Valter Luiz Potratz e
Bloco Carnavalesco do H

4.000,00

2.514,61

José Passos Martins Filho em solidariedade com Valter Luiz Potratz e Miranda & Mulina- 2.112,00
ri Ltda

1.248,37

José Passos Martins Filho, solidariamente com Valter Luiz Potratz e
Pluma Tur Viagens e Turismo

1.010,79

635,43

José Passos Martins Filho, solidariamente com Valter Luiz Potratz e
Neves Coelho dos Santos (Presidente da Associação Comunitária Unidos de Piúma)

12.000,00

7.543,84

José Passos Martins Filho em solidariedade com Valter Luiz Potratz e Cassiane F. de Me- 1.942,00
lo Lindoso

1.147,89

José Passos Martins Filho em solidariedade com Valter Luiz Potratz e
Zenaide Bianchi dos Santos ME

200,00

118,22

José Passos Martins Filho em solidariedade com Valter Luiz Potratz e
Sidnei Carlos Dutra ME

865,00

543,78

José Passos Martins Filho em solidariedade com Valter Luiz Potratz e
Jhoutro Prod. Artísticas
valor global

18.400,00

11.567,23

314.319,79

192.692,21

www.tce.es.gov.br
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Nota 3: divergência entre o valor global a ser ressarcido pelo Sr. José Passos Martins Filho apurado pela área técnica (subitem 4.2.5.2 – ITC 4039/2015 – valor = 310.649,80 VRTE) e
o constante desta tabela (192.692,21 VRTE) decorre do desmembramento dos subitens 3.5.2, 3.5.47 e 3.5.51 em razão da apuração das responsabilidades individuais dos secretários municipais procedida pela área técnica no RA-D 11/2011.
a. ASSIS DEBIAZI G. DA SILVA – Secretário de Administração e Finanças (02/05/2006 a 11/08/2006) - cometimento de infrações que causaram danos injustificados ao erário dispostos nos itens 3.5.2, 3.5.19, 3.5.22 a 3.5.25, 3.5.32, 3.5.33, 3.5.35, 3.5.37, 3.5.47, 3.5.51, 3.5.53, 3.5.55 e 3.5.67 da ITC 4039/2015, condenando-o ao ressarcimento no total de
92.533,76 VRTE ao erário municipal, de forma solidária com os responsáveis e quantitativos respectivos na forma que se segue:
ITC 4039/2015

ITI 1049/2012

ANEXO ITI 1049/12

RA-D 11/2011

devedores solidários

ressarcimento
(R$)

subitem 3.5.2

subitem 2.1.2.3

DOC. 06-IV.A (fls. 6278 e ss- vol. XXIII) e DOC. 06-IV.B subitem VI-4
(fls. 6537 e ss- vol. XXIV)
(fls. 10.490 e ss- vol. (fls. 8722 e ss- vol.
(fls. 110 e ss - vol. I)
XL)
XXXI)
subitem 3.5.19
subitem 2.1.2.7.12
DOC. 06-IX.18
(fls. 10.540 e ss- vol. (fls. 8760 e ss- vol. (fls. 7584 e ss- vol. XXVII)
XL)
XXXI)

subitem VI-9.18
(fls. 192 e ss - vol. I)

subitem 3.5.22
subitem 2.1.2.7.14.1 DOC. 06-IX.21
(fls. 10.549 e ss- vol. (fls. 8765 e ss- vol. (fls. 7614 e ss- vol. XXVII)
XL)
XXXI)

subitem VI-9.21
(fls. 200 e ss - vol. I)

subitem 3.5.23
subitem 2.1.2.7.14.2 DOC. 06-IX.22
(fls. 10.551 e ss- vol. (fls. 8766 e ss- vol. (fls. 7625 e ss- vol. XXVII)
XL)
XXXI)

subitem VI-9.22
(fls. 203 e ss - vol. I)

subitem 3.5.24
subitem 2.1.2.7.14.3 DOC. 06-IX.23
(fls. 10.553 e ss- vol. (fls. 8767 e ss- vol. (fls. 7634 e ss- vol. XXVII)
XL)
XXXI)

subitem VI-9.23
(fls. 205 e ss - vol. I)

subitem 3.5.25
subitem 2.1.2.7.15.1 DOC. 06-IX.24
(fls. 10.555 e ss- vol. (fls. 8769 e ss- vol. (fls. 7645 e ss- vol. XXVII)
XL)
XXXI)

subitem VI-9.24
(fls. 208 e ss - vol. I)

subitem 3.5.32
subitem 2.1.2.7.17
DOC. 06-IX.31
(fls. 10.575 e ss- vol. (fls. 8777 e ss- vol. (fls. 7734 e ss- vol. XXVII)
XL)
XXXI)

subitem VI-9.31
(fls. 228 e ss - vol. I)

subitem 3.5.33
subitem 2.1.2.7.18
DOC. 06-IX.32
(fls. 10.578 e ss- vol. (fls. 8778 e ss- vol. (fls. 7766 e ss- vol. XXVIII)
XL)
XXXI)

subitem VI-9.32
(fls. 230 e ss - vol. I)

subitem 3.5.35

subitem VI-9.34

subitem 2.1.2.7.20

Diário Oficial de Contas

DOC. 06-IX.34

www.tce.es.gov.br

desmembrado
(VRTE)

Assis Debiazi G. da Silva, solidariamente com Valter Luiz Potratz 49.590,00
e Viação Sudeste Ltda

29.311,97

Assis Debiazi G. da Silva, solidariamente com Valter Luiz Potratz e 7.850,00

4.640,02

Vip Sul Transporte e Turismo
Assis Debiazi G. da Silva, solidariamente com Valter Luiz Potratz e 1.050,00

620,64

Zenaide Bianchi dos Santos ME
Assis Debiazi G. da Silva, solidariamente com Valter Luiz Potratz e 1.560,00

922,09

Monte Aghá Empreendimentos Turísticos
Assis Debiazi G. da Silva, solidariamente com Valter Luiz Potratz e 880,00

520,15

Alimenta Comércio e Serviços
Assis Debiazi G. da Silva, solidariamente com Valter Luiz Potratz e 39.000,00

23.052,37

Simões e Costa Produções Musicais
Assis Debiazi G. da Silva, solidariamente com Valter Luiz Potratz e 15.248,26

9.013,03

Rio Mar Eventus Realizações Artísticas
Assis Debiazi G. da Silva, solidariamente com Valter Luiz Potratz e 10.000,00

5.910,86

Talismã Administradora de Shows Musicais
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(fls. 10.585 e ss- vol. (fls. 8781 e ss- vol. (fls. 7814 e ss- vol. XXVIII)
XL)
XXXI)

(fls. 236 e ss - vol. I)

subitem 3.5.37
subitem 2.1.2.7.22
DOC. 06-IX.36
(fls. 10.589 e ss- vol. (fls. 8782 e ss- vol. (fls. 7829 e ss- vol. XXVIII)
XL)
XXXI)

subitem VI-9.36
(fls. 239 e ss - vol. I)

subitem 3.5.47
subitem 2.1.2.7.28
DOC. 06-IX.46
(fls. 10.616 e ss- vol. (fls. 8794 e ss- vol. (fls. 7950 e ss- vol. XXVIII)
XL)
XXXI)

subitem VI-9.46
(fls. 263 e ss - vol. I)

subitem 3.5.51
subitem 2.1.2.7.32
DOC. 7-I
(fls. 10.627 e ss- vol. (fls. 8799 e ss- vol. (fls. 8101 e ss- vol. XXIX)
XL)
XXXI)

subitem VII-1
(fls. 274 e ss - vol. I)

subitem 3.5.53
subitem 2.1.2.7.34
DOC. 7-III
(fls. 10.633 e ss- vol. (fls. 8804 e ss- vol. (fls. 8426 e ss- vol. XXX)
XL)
XXXI)

subitem VII-3
(fls. 283 e ss - vol. I)

subitem 3.5.55
subitem 2.1.2.7.36
DOC. 7-V
(fls. 10.639 e ss- vol. (fls. 8807 e ss- vol. (fls. 8561 e ss- vol. XXX)
XL)
XXXI)

subitem VII-5
(fls. 289 e ss - vol. I)

subitem 3.5.67
subitem 2.1.2.7.50
DOC. 7-XIX
(fls. 10.670 e ss- vol. (fls. 8823 e ss- vol. (fls. 8688 e ss- vol. XXX)
XLI)
XXXI)

subitem VII-19
(fls. 318 e ss - vol. I)

Assis Debiazi G. da Silva, solidariamente com Valter Luiz Potratz e 3.500,00

2.068,80

MC6 Produção e Eventos
Assis Debiazi G. da Silva, solidariamente com Valter Luiz Potratz e 4.000,00

2.364,34

Elo Produções Artísticas
Assis Debiazi G. da Silva em solidariedade com Valter Luiz Potratz 5.415,44
e Miranda & Mulinari Ltda

3.201,00

Assis Debiazi G. da Silva em solidariedade com Valter Luiz Potratz 10.540,00
e Cassiane F. de Melo Lindoso

6.230,05

Assis Debiazi G. da Silva em solidariedade com Valter Luiz Potratz 2.880,00
e Di Roger C. Lindoso

1.702,33

Assis Debiazi G. da Silva em solidariedade com Valter Luiz Po- 1.835,00
tratz e
Zenaide Bianchi dos Santos ME

1.084,64

Assis Debiazi G. da Silva em solidariedade com Valter Luiz Po- 3.200,00
tratz e
Elo Produções Artísticas
valor global
156.548,70

1.891,47
92.533,76

Nota 4: divergência entre o valor global a ser ressarcido pelo Sr. Assis Debiazi G. da Silva apurado pela área técnica (subitem 4.2.5.3 – ITC 4039/2015 – valor = 250.654,82 VRTE) e o
constante desta tabela (92.533,76 VRTE) decorre do desmembramento dos subitens 3.5.2, 3.5.47, 3.5.51 e 3.5.53 em razão da apuração das responsabilidades individuais dos secretários municipais procedida pela área técnica no RA-D 11/2011.
a. NELSON MORGHETTI JUNIOR – Secretário de Administração e Finanças (01/03/2005 a 30/04/2006) - cometimento de infrações que causaram danos injustificados ao erário dispostos nos itens 3.5.2, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.10, 3.5.20, 3.5.21, 3.5.26 a 3.5.30, 3.5.34, 3.5.38, 3.5.39, 3.5.41 a 3.5.47, 3.5.49, 3.5.52, 3.5.53, 3.5.56, 3.5.57, 3.5.59, 3.5.60, 3.5.64 e 3.5.65
da ITC 4039/2015, condenando-o ao ressarcimento no total de 658.470.45 VRTE ao erário municipal, de forma solidária com os responsáveis e quantitativos respectivos na forma
que se segue:
ITC 4039/2015

ITI 1049/2012

ANEXO ITI 1049/12

subitem 3.5.2

subitem 2.1.2.3

DOC. 06-IV.A (fls. 6278 e ss- vol. XXIII) e DOC. 06-IV.B (fls. 6537 e ss- subitem VI-4
vol. XXIV)
(fls. 110 e ss - vol. I)

(fls. 10.490 e ss- vol. (fls. 8722 e ss- vol. XXXI)
XL)

Diário Oficial de Contas

RA-D 11/2011

www.tce.es.gov.br

devedores solidários

ressarcimento
(R$)

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 57.469,89
tratz e Viação Sudeste Ltda

Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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subitem 3.5.4
subitem 2.1.2.7.2
(fls. 10.502 e ss- vol. (fls. 8739 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.2
(fls. 7368 e ss- vol. XXVI)

subitem VI-9.2
(fls. 148 e ss - vol. I)

subitem 3.5.7
subitem 2.1.2.7.5
(fls. 10.512 e ss- vol. (fls. 8743 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.5
(fls. 7409 e ss- vol. XXVI)

subitem VI-9.5
(fls. 155 e ss - vol. I)

subitem 3.5.10
subitem 2.1.2.7.8
(fls. 10.519 e ss- vol. (fls. 8747 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.8
(fls. 7448 e ss- vol. XXVI)

subitem VI-9.8
(fls. 164 e ss - vol. I)

subitem 3.5.20
subitem 2.1.2.7.13.1
(fls. 10.543 e ss- vol. (fls. 8762 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.19
(fls. 7595 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.19
(fls. 195 e ss - vol. I)

subitem 3.5.21
subitem 2.1.2.7.13.2
(fls. 10.546 e ss- vol. (fls. 8763 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.20
(fls. 7605 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.20
(fls. 197 e ss - vol. I)

subitem 3.5.26
subitem 2.1.2.7.15.2
(fls. 10.558 e ss- vol. (fls. 8770 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.25
(fls. 7653 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.25
(fls. 211 e ss - vol. I)

subitem 3.5.27
subitem 2.1.2.7.15.3
(fls. 10.561 e ss- vol. (fls. 8771 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.26
(fls. 7673 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.26
(fls. 214 e ss - vol. I)

subitem 3.5.28
subitem 2.1.2.7.15.4
(fls. 10.563 e ss- vol. (fls. 8772 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.27
(fls. 7682 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.27
(fls. 216 e ss - vol. I)

subitem 3.5.29
subitem 2.1.2.7.15.5
(fls. 10.566 e ss- vol. (fls. 8774 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.28
(fls. 7697 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.28
(fls. 219 e ss - vol. I)

subitem 3.5.30
subitem 2.1.2.7.15.6
(fls. 10.570 e ss- vol. (fls. 8775 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.29
(fls. 7713 e ss- vol. XXVII)

subitem VI-9.29
(fls. 222 e ss - vol. I)

subitem 3.5.34
subitem 2.1.2.7.19
(fls. 10.581 e ss- vol. (fls. 8779 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.33
(fls. 7798 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.33
(fls. 233 e ss - vol. I)

subitem 3.5.38
subitem 2.1.2.7.23
(fls. 10.591 e ss- vol. (fls. 8783 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.37
(fls. 7837 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.37
(fls. 241 e ss - vol. I)

subitem 3.5.39

DOC. 06-IX.38

subitem VI-9.38

subitem 2.1.2.7.24

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 3.600,00
tratz e
MC6 Produções e Eventos Ltda

2.263,15

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 800,00
tratz e
Ubirajara Figueiredo Alvez ME

502,92

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 1.500,00
tratz e
Ubirajara Figueiredo Alvez ME

942,98

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 77.200,00
tratz e
Sthywes Amaro Silva

45.631,87

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 76.516,00
tratz e
Pousada Ilha do Sol Ltda. (Valdir Kiefer ME)

45.227,56

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 90.000,00
tratz e
TC Produções e Eventos

53.197,77

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 79.760,00
tratz e
Abertura Promoções e Eventos

47.145,05

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 78.000,00
tratz e
Luzes & Marques Produções de Marketing e Agendamento Artistístico Ltda

54.989,95

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 16.000,00
tratz e
Massete Produções e Eventos

9.457,38

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 13.300,00
tratz e
J. M. Produção, Eventos e Serviços Ltda.

7.861,44

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 27.000,00
tratz e
Banda Banupd Produções Artísticas

15.959,33

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 75.600,00
tratz e
Eugênio Rangel Rampinelli ME

44.686,13
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(fls. 10.594 e ss- vol. (fls. 8785 e ss- vol. XXXI)
XL)

(fls. 7851 e ss- vol. XXVIII)

(fls. 244 e ss - vol. I)

subitem 3.5.41
subitem 2.1.2.7.26
(fls. 10.598 e ss- vol. (fls. 8787 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.40
(fls. 7890 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.40
(fls. 247 e ss - vol. I)

subitem 3.5.42
subitem 2.1.2.7.27.1
(fls. 10.601 e ss- vol. (fls. 8788 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.41
(fls. 7902 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.41
(fls. 250 e ss - vol. I)

subitem 3.5.43
subitem 2.1.2.7.27.2
(fls. 10.605 e ss- vol. (fls. 8789 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.42
(fls. 7912 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.42
(fls. 252 e ss - vol. I)

subitem 3.5.44
subitem 2.1.2.7.27.3
(fls. 10.607 e ss- vol. (fls. 8790 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.43
(fls. 7922 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.43
(fls. 255 e ss - vol. I)

subitem 3.5.45
subitem 2.1.2.7.27.4
(fls. 10.610 e ss- vol. (fls. 8790 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.44
(fls. 7932 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.44
(fls. 258 e ss - vol. I)

subitem 3.5.46
subitem 2.1.2.7.27.5
(fls. 10.613 e ss- vol. (fls. 8793 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.45
(fls. 7941 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.45
(fls. 261 e ss - vol. I)

subitem 3.5.47

DOC. 06-IX.46

subitem VI-9.46

(fls. 10.616 e ss- vol. (fls. 8794 e ss- vol. XXXI)
XL)

(fls. 7950 e ss- vol. XXVIII)

(fls. 263 e ss - vol. I)

subitem 3.5.49
subitem 2.1.2.7.30
(fls. 10.622 e ss- vol. (fls. 8797 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 06-IX.48
(fls. 8043 e ss- vol. XXVIII)

subitem VI-9.48
(fls. 269 e ss - vol. I)

subitem 3.5.52
subitem 2.1.2.7.33
(fls. 10.630 e ss- vol. (fls. 8801 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 7-II
(fls. 8204 e ss- vol. XXIX)

subitem VII-2
(fls. 277 e ss - vol. I)

subitem 3.5.53
subitem 2.1.2.7.34
(fls. 10.633 e ss- vol. (fls. 8804 e ss- vol. XXXI)
XL)

DOC. 7-III
(fls. 8426 e ss- vol. XXX)

subitem VII-3
(fls. 283 e ss - vol. I)

subitem 3.5.56
subitem 2.1.2.7.37
(fls. 10.642 e ss- vol. (fls. 8808 e ss- vol. XXXI)
XLI)

DOC. 7-VI
(fls. 8576 e ss- vol. XXX)

subitem VII-6
(fls. 292 e ss - vol. I)

subitem 3.5.57
subitem 2.1.2.7.38
(fls. 10.644 e ss- vol. (fls. 8809 e ss- vol. XXXI)
XLI)

DOC. 7-VII
(fls. 8583 e ss- vol. XXX)

subitem VII-7
(fls. 294 e ss - vol. I)

subitem 2.1.2.7.28
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Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 4.000,00
tratz e
Bloco Carnavalesco Paz e Amor

2.514,61

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 78.000,00
tratz e
Eco Produções Artísticas

49.035,01

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 48.000,00
tratz e
Tecnoson ME

28.372,14

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 17.156,03
tratz e
Thompson & Mendonça

10.140,69

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 42.000,00
tratz e
Cleudenir Fernando Zini Moreira – Spaço Livre

24.825,62

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 74.000,00
tratz e
Longue e Cossi Ltda.

43.740,39

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 76.000,00
tratz e
Longue e Cossi Ltda.
Nélson Morghetti Junior em solidariedade com Valter Luiz Po- 72.463,00
tratz e Miranda & Mulinari Ltda

44.922,56

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 2.000,00
tratz e
Sthywes Amaro Silva

1.257,30

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 15.032,40
tratz e
Di Roger C. Lindoso

9.450,18

Nélson Morghetti Junior em solidariedade com Valter Luiz Po- 15.100,00
tratz e Di Roger C. Lindoso

8.925,40

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 18.000,00
tratz e
Arte Comércio e Representações

10.639,55

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 7.000,00
tratz e

4.400,57

Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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Rádio Marataízes FM Ltda.
subitem 3.5.59
subitem 2.1.2.7.40
(fls. 10.651 e ss- vol. (fls. 8812 e ss- vol. XXXI)
XLI)

DOC. 7-IX
(fls. 8595 e ss- vol. XXX)

subitem VII-9
(fls. 299 e ss - vol. I)

subitem 3.5.60
subitem 2.1.2.7.41
(fls. 10.653 e ss- vol. (fls. 8814 e ss- vol. XXXI)
XLI)

DOC. 7-X
(fls. 8603 e ss- vol. XXX)

subitem VII-10
(fls. 302 e ss - vol. I)

subitem 3.5.64
subitem 2.1.2.7.45
(fls. 10.663 e ss- vol. (fls. 8818 e ss- vol. XXXI)
XLI)

DOC. 7-XIV
(fls. 8644 e ss- vol. XXX)

subitem VII-14
(fls. 310 e ss - vol. I)

subitem 3.5.65
subitem 2.1.2.7.48
(fls. 10.666 e ss- vol. (fls. 8821 e ss- vol. XXXI)
XLI)

DOC. 7-XVII
(fls. 8676 e ss- vol. XXX)

subitem VII-14
(fls. 310 e ss - vol. I)

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 7.000,00
tratz e
Sombrasil Comunicações Ltda.

4.400,57

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 7.000,00
tratz e
S.M. Comunicações.

4.400,57

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 7.490,00
tratz e
Zenaide Bianchi dos Santos ME (Coliseu Turismo e Comércio)

4.708,61

Nélson Morghetti Junior, solidariamente com Valter Luiz Po- 450,00
tratz e
MC6 Produções e Eventos
valor global
1.087.437,32

265,98

658.470,45

Nota 5: divergência entre o valor global a ser ressarcido pelo Sr. Nelson Morghetti Junior apurado pela área técnica (subitem 4.2.5.4 – ITC 4039/2015 – valor = 762.128,35 VRTE) e o
constante desta tabela (658.470,45 VRTE) decorre do desmembramento dos subitens 3.5.2, 3.5.47 e 3.5.53 em razão da apuração das responsabilidades individuais dos secretários
municipais procedida pela área técnica no RA-D 11/2011.
Prosseguindo, aparto-me ainda do posicionamento técnico e ministerial no concerne à proposição pela irregularidade das contas do Sr.José Ricardo Pereira da Costa – Prefeito municipal (período: 20/1/2007 a 31/12/2008) e aplicação de multa, em face das irregularidades apontadas nos itens 3.1 e 3.2 da ITC 4039/2015, pelas razões a seguir explanadas.
As irregularidades destacadas versam especificamente sobre:
a. Deficiência na instrução dos processos e ausência de controle (item 3.1 da ITC 4039/2015):
A instrução técnica inicial atribui ao Sr. José Ricardo Pereira da Costa (em solidariamente com o Sr. Valter Luiz Potratz) responsabilidade por impropriedades de natureza formal – sem
configuração de dano ao erário - no âmbito da gestão municipal, concernentes à “deficiência na instrução processual” e à “ausência de controle dos procedimentos licitatórios e dos
processos de despesas de forma geral”, no período de 2005 a 2008, assinalando infringência ao disposto no art. 4º e no art. 38 da Lei Federal 8.666/1993 e afronta ao Princípio da Eficiência (art. 37 da CF) da gestão pública.
Em sua defesa, suscita o Sr. José Ricardo preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade de citação, não acolhidas pelos fundamentos constantes às folhas 10457/10459 (item
1.4 – ITC 4039/2015).
No mérito, sustenta que as irregularidades foram apuradas em processos anteriores à sua gestão; e, no intuito de comprovar que desempenha adequadamente sua função, informa
que adotou diversas ações para reestruturar a Prefeitura de Piúma, dentre as quais: realização de concurso para analista de controle interno e criação da Controladoria Municipal.
Por entender insatisfatórios os esclarecimentos, salientando que processos de contratação, licitatórios e de despesas podem abarcar diferentes exercícios e considerando que o gestor não agiu de modo a corrigir as falhas apuradas; em manifestação conclusiva - nos termos da ITC 4039/2015 - opinou a área técnica pela manutenção da irregularidade, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva apenas no tocante aos feitos anteriores a 6/8/2008, permanecendo a possibilidade de imputação de multa quanto às impropriedades relativas ao período de 7/8/2008 a 31/12/2008.
Diário Oficial de Contas
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Possibilitada a defesa oral e juntada de memorial, alegou o gestor defendente – em síntese - que não foram
apuradas irregularidades nos processos atinentes à sua
gestão (exercício 2007/2008), mas tão somente em processos administrativos iniciados e encerrados na gestão
anterior (2005/2006); ressaltando que os processos auditados por esta Corte – assinalados nas instruções técnicas – foram encerrados em 2006, não havendo desdobramento destes nos exercícios de 2007/2008.
Pontua, ainda, com o propósito de demonstrar a veracidade dos fatos suscitados, que embora os processos auditados - em sua maioria - apontem infrações ensejadoras de dano ao erário, nenhum ressarcimento lhe foi atribuído, evidenciando que os processos eivados de vícios
não se propagaram ao longo de sua gestão.
Demais disso, requer que a extinção da punibilidade em
razão da prescrição quinquenal, acatada de forma parcial, seja declarada na sua totalidade, alegando transcurso de prazo superior a 5 anos entre o encerramento dos
contratos auditados (2006) e a concretização da citação
em 6/8/2013.
Prosseguindo, o NEC/TCEES e o Ministério Público de
Contas se manifestaram, concluindo que a sustentação
oral não alterou o entendimento técnico firmado, ratificando os termos da ITC 4039/2015.
Ante todo o exposto, face à plausibilidade dos argumentos expedidos pelo gestor defendente e considerando
a existência de atenuantes que justificam o relevamento das transgressões legais suscitadas pela área técnica,
dentre os quais a adoção de providências objetivando a
reorganização da precária estrutura administrativa municipal, afasto as irregularidades apontadas neste item,
contrariando a área técnica e o Ministério Público de
Diário Oficial de Contas

Contas.

despesa efetuada. (gn)

b. Inobservância dos princípios de escrituração contábil
(item 3.2 da ITC 4039/2015):

Diante do exposto, observo que a lista de contratos e os
relatórios contábeis solicitados pelos auditores referentes ao biênio 2007/2008 foram satisfatoriamente atendidos, conforme documentação juntada aos autos às folhas 381/390 e às folhas 10.276/10.285, respectivamente.

A instrução técnica inicial atribui ao Sr. José Ricardo Pereira da Costa (ainda em solidariedade com o Sr. Valter
Luiz Potratz) responsabilidade por impropriedades de
natureza formal, concernente à “inobservância dos princípios de escrituração contábil e da evidenciação”, no período de 2005 a 2008, assinalando infringência ao disposto no art. 85, 87, 88 e 89 da Lei Federal 4.320/1964.
Em sua defesa, suscita o Sr. José Ricardo preliminares
de cerceamento de defesa e de nulidade de citação,
não acolhidas pelos fundamentos constantes às folhas
10457/10459 (item 1.4 – ITC 4039/2015).
Adentrando ao mérito da questão, alega o gestor defendente que os relatórios contábeis segregados por elementos de despesa referentes a combustível, medicamentos e material médico foram corretamente disponibilizados à equipe de auditoria no que tangem ao exercício de 2007/2008, conforme demonstrativos juntados às
folhas 10.276/10.285.
Em sede de manifestação conclusiva, reconhece a
área técnica observância dos princípios de escrituração contábil e da evidenciação da despesa no que tange à documentação juntada aos autos, relativa ao biênio
2007/2008, ao admitir:
O que se intentava era a obtenção de registros contábeis
em que os subelementos combustível e medicamentos,
dentre outros, viessem devidamente discriminados com
seus valores, nos moldes do trazido pelo sr. José Ricardo
em sua defesa, no Anexo II (fls. 10276/10285), respeitando-se a correta escrituração contábil e a evidenciação da
www.tce.es.gov.br

Prosseguindo, justifica o defendente a impossibilidade de atender ao pleito da equipe de auditoria no tocante aos demonstrativos contábeis relativos ao biênio
2005/2006 – de responsabilidade do gestor anterior – informando que as despesas eram contabilizadas de forma
agrupada no elemento de despesa “materiais de consumo”, impossibilitando a segregação das despesas nos
moldes solicitados pela equipe técnica desta Corte, por
não dispor o município das informações discriminadas
por subelemento da despesa.
Demais disso, sustenta o gestor que não há de se considerar os efeitos desses erros da gestão estendidos para
final de 2008, visto que encerraram em 2006; e requer o
reconhecimento da prescrição quinquenal do feito.
Ante ao exposto, entendo que os esclarecimentos prestados são satisfatórios; e, contrariando pareceres técnico e ministerial, afasto as falhas apuradas neste tópico,
já que as constatações obtidas demonstram que as medidas adotadas pelo gestor defendente foram suficientes para impedir a repetição no biênio 2007/2008 das falhas administrativas ocorridas no biênio 2005/2006, cuja
regularização - dentro das formalidades exigidas - ficou
impossibilitada por razões alheias à gestão em análise.
Cumpre registrar que a preliminar de prescrição quinquenal suscitada pelo Sr Valter Luiz Potratz, relativa às
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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falhas administrativas apuradas no biênio 2005/2006 e
relatadas nos subitens 3.1 e 3.2 da ITC 4039/2015, foram acolhidas pelos fundamentos constantes às folhas
10403/10413 – vol. XL (item 1.1 – ITC 4039/2015), acarretando a extinção da pretensão punitiva desta Corte,
conforme disposto no art. 71 da Lei Lei Complementar
621/2012.
3.2.2 – Da defesa oral apresentada pelo Sr. Assis Debiazi G. da Silva – Secretário de Administração e Finanças
(02/05/2006 a 11/08/2006):
Nos termos da análise conclusiva ITC 4039/2015, foi o Sr.
Assis Debiazi G. da Silva responsabilizado por prática de
atos ilegais, que causaram danos injustificados ao erário
descritos nos itens 3.5.2, 3.5.19, 3.5.22 a 3.5.25, 3.5.32,
3.5.33, 3.5.35, 3.5.37, 3.5.47, 3.5.51, 3.5.53, 3.5.55 e
3.5.67 da mencionada Instrução Técnica Conclusiva; não
cabendo imputação de multa em face da prescrição da
ação punitiva desta Corte em relação aos fatos ensejadores de sanção administrativa, mas sugerindo a área
técnica ressarcimento do dano ao erário decorrente de
pagamentos irregulares de despesas no período em que
ocupou o cargo de Secretário de Administração e Finanças de Piúma.
Quando da exposição apresentada, em sede de defesa
oral realizada na 17ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 1º/6/2008, conforme notas taquigráficas juntadas
às folhas 10876/10877 (vol. XLI), como bem observou a
área técnica na Manifestação Técnica 00722/2016-3, não
enfrentou o defendente, de forma específica, as irregularidades que lhe foram imputadas, limitando-se abordar em termos vagos sua atuação como secretário municipal: redução de gastos administrativos (consumo de
combustível, energia, telefone), negociação do IPTU em
Diário Oficial de Contas

atraso, ampliação da rede de eletrificação rural, suspensão (interrupção temporária) de pagamentos com suspeita de irregularidade.
Diante disso, acompanho entendimento técnico e ministerial, por considerar que os argumentos apresentados
não servem para elidir a responsabilidade do servidor
pelas ocorrências tidas por irregulares, razão pela qual
mantenho as irregularidades descritas nos itens 3.5.2,
3.5.19, 3.5.22 a 3.5.25, 3.5.32, 3.5.33, 3.5.35, 3.5.37,
3.5.47, 3.5.51, 3.5.53, 3.5.55 e 3.5.67 da ITC 4039/2015.
Por fim, importa destacar que, ainda que extemporaneamente, fez o Sr. Assis Debiazi juntada aos autos de documentos atestando que ocupou o cargo de Secretário
de Administração e Finanças de 2/5/2006 a 11/8/2006,
corrigindo equivoco em que incorreu a área técnica ao
considerar, nos termos da ITC 4039/2015, que o servidor permaneceu à frente dessa secretaria no período de
1º/5/2006 a 31/8/2006.
Ainda, às folhas 10927/10929, anexa ofício requerendo a
decretação de prescrição punitiva quinquenal dessa Corte em relação aos fatos inquinados.
Esclareço que, tendo efetuado o recalculo do ressarcimento por conta de atos lesivos ao erário de responsabilidade dos agentes públicos e privados aqui apontados,
tomei por base os valores apurados na fase de instrução
processual, constantes do Relatório de Auditoria RA-D 11/201(fls. 346/8707- volumes I a XXX), considerando a individualização das condutas irregulares quando
da quantificação do débito a ser imputado aos coobrigados, não tendo sido atribuído ao defendente responsabilidade por irregularidades ocorridas fora do período de
2/5/2006 a 11/8/2006, conforme tabela constante das
folhas 11.025/11.028.
www.tce.es.gov.br

Quanto à prescrição quinquenal da ação punitiva desta
Corte em relação aos fatos ensejadores de sanção administrativa de responsabilidade do servidor, já requerida
na defesa inicial, foi acolhida pelos fundamentos constantes às folhas 10403/10413 – vol. XL (item 1.1 – ITC
4039/2015) pelo Ministério Público de Contas, subsistindo o dever de ressarcimento ao erário; posicionamento
este do qual compartilho.
DISPOSITIVO
Ante a todo 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 Substituto
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Acompanhar integralmente o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, por DECRETAR
a prescrição da pretensão sancionatória desta Corte
em relação aos fatos atribuídos à responsabilidade dos
agentes públicos a seguir arrolados, em razão da prescrição quinquenal, ao que preceitua o art. 71, § 2º, II da
Lei Complementar nº 621/2012 c/c o art. 373, § 2º, II do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo (Resolução TC 261/2013), eximindo-os de
condenação à multa:
1.1.1 Sr. Valter Luiz Potratz, quanto às irregularidades
tratadas nos itens 3.1, 3.2, 3.4, 3.5.2 a 3.5.69 e 3.6.2 a
3.6.53 da ITC 4039/2015-4.
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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1.1.2 Sr. José Passos Martins Filho, quanto às irregularidades tratadas nos itens 3.5.2, 3.5.3, 3.5.6, 3.5.8,
3.5.9, 3.5.11 a 3.5.18, 3.5.31, 3.5.40, 3.5.47, 3.5.48,
3.5.50, 3.5.51, 3.5.54, 3.5.61 a 3.5.63 e 3.5.68 da ITC.
4039/2015-4.
1.1.3 Sr. Assis Debiazi G. da Silva, quanto as irregularidades tratadas nos itens 3.5.2, 3.5.19, 3.5.22 a 3.5.25,
3.5.32, 3.5.33, 3.5.35, 3.5.37, 3.5.47, 3.5.51, 3.5.53,
3.5.55, 3.5.67 da ITC 4039/2015-4.
1.1.4 Sr. Nelson Morghetti Junior, quanto às irregularidades tratadas nos itens 3.5.2, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.7, 3.5.10,
3.5.20, 3.5.21, 3.5.26 a 3.5.30, 3.5.34, 3.5.38, 3.5.39,
3.5.41 a 3.5.47, 3.5.49, 3.5.52, 3.5.53, 3.5.56 a 3.5.60,
3.5.64 e 3.5.65 da ITC 4039/2015-4.
1.1.5 Sr. José Ricardo Pereira da Costa, quanto às irregularidades tratadas nos itens 3.1 e 3.2 desta ITC, de forma
parcial, por estarem prescritos somente os atos praticados anteriormente a agosto de 2008.
1.1.6 Sr. Luciano de Araújo Pedrosa, quanto a irregularidade tratada no item 3.4 da ITC 4039/2015-4.
1.1.7 quanto aos responsáveis e às respectivas irregularidades constantes na Tabela 1 do item 1.1 da ITC
4039/2015 (fls. 10.413 a 10.447) e reproduzida no corpo
desta resolução às folhas 10942 e 10966.

lo Sr. João Batista Cerutti Pinto – Procurador Municipal
- aventada no item 1.2 da ITC 4039/2015-4 (fls. 10.448
a 10.456), conforme fundamentação constante no mencionado item.

da ITI 1049/2012 suscitada pelo Sr. José Ricardo Pereira
da Costa, aventada no item 1.5 da ITC 4039/2015-4 (fls.
10.459 a 10.462), conforme fundamentação constante
no mencionado item.

1.4. Acompanhar integralmente o entendimento técnico
e ministerial, por NÃO ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Sr. Carlos Henrique Fonseca Areias aventada no item 1.3 da ITC 4039/2015-4 (fls.
10.456 a 10.457), conforme fundamentação constante
no mencionado item.

1.9. Acompanhar integralmente o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, por considerar
PROCEDENTE a DENÚNCIA veiculada no presente processo, tendo em vista o reconhecimento das irregularidades descritas nos itens abaixo:

1.5. Acompanhar integralmente o entendimento técnico
e ministerial, por NÃO ACOLHER as preliminares de cerceamento de defesa e nulidade de citação suscitadas pelo Sr. José Ricardo Pereira da Costa e pelo Sr. Valter Luiz
Potratz aventadas no item 1.4 da ITC 4039/2015-4 (fls.
10.457 a 10.459), conforme fundamentação constante
no mencionado item.
1.6. Acompanhar integralmente o entendimento técnico
e ministerial, por NÃO ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa por frustração do contraditório suscitada pela Viação Sudeste Ltda aventada no item 1.6 da
ITC 4039/2015-4 (fls. 10.462 a 10.463), conforme fundamentação constante no mencionado item.

1.2. Acompanhar integralmente o entendimento técnico e ministerial, por ACOLHER parcialmente a preliminar
aventada no item 1.1 da ITC 4039/2015-4 (fls. 10.403 a
10.435), conforme fundamentação constante no mencionado item.

1.7. Acompanhar integralmente o entendimento técnico
e ministerial, por NÃO ACOLHER a preliminar de violação
à ampla defesa, contraditório e à segurança jurídica suscitada por SM Comunicações Ltda, aventada no item 1.7
da ITC 4039/2015-4 (fls. 10.463 a 10.467), conforme fundamentação constante no mencionado item.

1.3. Acompanhar integralmente o entendimento técnico e ministerial, por NÃO ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva do parecerista jurídico suscitada pe-

1.8. Acompanhar integralmente o entendimento técnico
e ministerial, por ACOLHER a preliminar de cerceamento
de defesa e nulidade de citação quanto ao item 2.1.2.2
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1.9.1 Deficiência na instrução dos processos e ausência de controle (item 3.1 da ITC 4039/2015-4 ). Base Legal: inobservância ao Princípio da Eficiência disciplinado no art. 37 da CRFB/88 e aos arts. 4 e 38, da Lei Federal nº 8.666/93. Responsáveis: Valter Luiz Potratz (Prefeito em 1º/1/2005 a 19/1/2007) e José Ricardo Pereira
da Costa (Prefeito em 20/1/2007 a 31/12/2008).
1.9.2 Inobservância dos Princípios de Escrituração Contábil e da Evidenciação (item 3.2 da ITC 4039/2015-4).
Base Legal: inobservância aos artigos 85, 87, 88 e 89 da
Lei Federal n° 4.320/64. Responsáveis: Valter Luiz Potratz (Prefeito em 1º/1/2005 a 19/1/2007) e José Ricardo
Pereira da Costa (Prefeito em 20/1/2007 a 31/12/2008).
1.9.3 Pagamento de despesas em valores superiores ao
preço de mercado (item 3.4 da ITC 4039/2015-4). Base
legal: inobservância ao art. 3 da Lei 8.666/93. Responsáveis: Valter Luiz Potratz – Prefeito Municipal e Luciano
de Araujo Pedroza – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Ressarcimento: no valor de R$ 9.777,60
(nove mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta
centavos), equivalentes a 5.779,40 VRTE.
1.9.4 Pagamento Irregular de Despesa (item 3.5 e subitens da ITC 4039/2015-4). Base legal: Inobservância aos
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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artigos 62 e 63 da Lei Federal n° 4.320/64 c/c art. 74 da

3.5.15

Lei Nacional n° 8.666/93. Responsáveis e ressarcimento
(conforme subitens da ITC constante na Tabela abaixo):
Subitens
Responsáveis
da ITC
4039/2015
3.5.2
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Assis Debiazi G. da Silva
Nélson Morghetti Junior
Viação Sudeste Ltda.
3.5.3
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Comercial Senafreitas Ltda.
3.5.4
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
MC6 Produções e Eventos
Ltda
3.5.5
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Assis Debiazi G. da Silva
3.5.6
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Ubirajara Figueiredo Alvez
ME
3.5.7
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Ubirajara Figueiredo Alvez
ME
3.5.8
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
C&K Produções Artísticas
3.5.9
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
3.5.10
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Ubirajara Figueiredo Alvez
ME
3.5.11
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Foco de Luz Produções de
Vídeo
3.5.12
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Sthywes Amaro Silva
3.5.13
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
A.D Pereira Filho (Tribal
Marketing & Cia Eventos)
3.5.14
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
TC Produções e Eventos Ltda

Diário Oficial de Contas

3.5.16

Ressarcimento (valor global)
R$ 221.399,89 (duzentos e vinte e um mil, trezentos e noventa
e nove reais e oitenta e nove centavos), equivalentes a 132.670,08
VRTE
R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais), equivalentes a 2.671,77 VRTE
R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), correspondentes a
2.263,15 VRTE
Dano afastado
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), correspondentes a
2.200,28 VRTE
R$ 800,00 (oitocentos reais), correspondentes a 502,92 VRTE
R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), correspondentes a 20.116,92
VRTE
R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondentes a 6.286,54 VRTE
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), correspondentes a 942,98
VRTE
R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), correspondentes a
3.583,32 VRTE

3.5.17
3.5.18
3.5.19

3.5.20
3.5.21

3.5.22

3.5.23

3.5.24

3.5.25

3.5.26
3.5.27

R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
correspondentes a 9.429,81 VRTE
R$ 12.000,00 (doze mil reais), correspondentes a 7.543,84 VRTE
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), correspondentes a 15.716,35
VRTE

3.5.28

Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
RM Promoções e Eventos Ltda.
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
RM Promoções e Eventos Ltda.
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
A.D. Pereira Filho
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Vip Sul Transporte e Turismo

R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondentes a 6.286,54 VRTE

3.5.29

R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondentes a 6.286,54 VRTE

3.5.30

R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondentes a 3.546,51 VRTE

3.5.31

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Pousada Ilha do Sol Ltda.
(Valdir Kiefer ME)
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Monte Aghá Empreendimentos Turísticos
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Alimenta Comércio e Serviços
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Simões e Costa Produções
Musicais
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
TC Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Abertura Promoções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Luzes & Marques Produções
de Marketing e Agendamento Artistístico Ltda

R$ 77.200,00 (setenta e sete mil e
duzentos reais), correspondentes
a 45.631,87 VRTE
R$ 76.516,00 (setenta e seis mil e
quinhentos e dezesseis reais), correspondentes a 45.227,56 VRTE

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondentes a 12.573,08 VRTE

3.5.32

R$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e
cinquenta reais), correspondentes
a 4.640,02 VRTE

R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta
reais), correspondentes a 620,64
VRTE
R$ 1.560,00 (Um mil, quinhentos
e sessenta reais), correspondentes a 922,09 VRTE

3.5.33

3.5.34

3.5.35
3.5.36
3.5.37

R$ 880,00 (oitocentos e oitenta
reais), correspondentes a 520,15
VRTE

3.5.38

R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), correspondentes a 23.052,37
VRTE

3.5.39

R$ 90.000,00 (noventa mil reais),
correspondentes a 53.197,77 VRTE
R$ 79.760,00 (setenta e nove mil,
setecentos e sessenta reais), correspondentes a 47.145,05 VRTE
R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), correspondentes a
54.989,95 VRTE

www.tce.es.gov.br

3.5.40
3.5.41
3.5.42
3.5.43

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Massete Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
J. M. Produção, Eventos e
Serviços Ltda.
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Simões e Costa Produções
Musicais
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Rio Mar Eventus Realizações
Artísticas

R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais),
correspondentes a 9.457,38 VRTE

Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Talismã Administradora de
Shows Musicais
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Banda Banupd Produções
Artísticas
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
MC6 Produção e Eventos
Valter Luiz Potratz

R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondentes a 5.910,86 VRTE

Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Elo Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Eugênio Rangel Rampinelli
ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Bloco Carnavalesco Paz e
Amor
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Bloco Carnavalesco do H
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Eco Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Tecnoson ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Thompson & Mendonça

R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), correspondentes a
7.861,44 VRTE
R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondentes a 3.546,51 VRTE
R$ 15.248,26 (quinze mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), equivalentes a
9.013,03 VRTE

R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), correspondentes a 15.959,33
VRTE
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), correspondentes a
2.068,80 VRTE
R$ 4.600,00, correspondente a
2.719,00 VRTE
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
correspondentes a 2.364,34 VRTE
R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil reais), correspondentes a
44.686,13 VRTE
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
correspondentes a 2.514,61 VRTE
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
correspondentes a 2.514,61 VRTE
R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), correspondentes a
49.035,01 VRTE
R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais), correspondentes a
28.372,14 VRTE
R$ 17.156,03 (dezessete mil, cento e cinquenta e seis reais e três
centavos), correspondentes a
10.140,69 VRTE
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3.5.44

3.5.45

3.5.46

3.5.47

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Cleudenir Fernando Zini Moreira – Spaço Livre
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Longue e Cossi Ltda.

R$ 42.000,00 (quarenta e dois
mil reais), correspondentes a
24.825,62 VRTE

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Longue e Cossi Ltda.

R$ 76.000,00 (Setenta e seis
mil reais), correspondentes a
44.922,56 VRTE

R$ 74.000,00 (Setenta e quatro mil reais), correspondentes a
43.740,39 VRTE

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Assis Debiazi G. da Silva
José Passos Martins Filho
Miranda & Mulinari Ltda.
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Pluma Tur Viagens e Turismo

R$ 79.990,44 (setenta e nove
mil, novenscentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos),
equivalentes a 47.281,26 VRTE

3.5.49

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sthywes Amaro Silva

R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondentes a 1.257,30 VRTE

3.5.50

Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Neves Coelho dos Santos
(Presidente da Associação
Comunitária Unidos de Piúma)
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
José Passos Martins Filho
Cassiane F. de Melo Lindoso
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Di Roger C. Lindoso
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Nélson Morghetti Junior
Di Roger C. Lindoso
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Arte Comércio e Representações

R$ 12.000,00 (doze mil reais), correspondentes a 7.543,84 VRTE

3.5.48

3.5.51

3.5.52
3.5.53

3.5.54

3.5.55

3.5.56

Diário Oficial de Contas

R$ 1.010,79 (um mil e dez reais e
setenta e nove centavos), correspondentes a 635,43 VRTE

3.5.57
3.5.58
3.5.59

3.5.60
3.5.61
3.5.62
3.5.63
3.5.64

3.5.65
3.5.66

R$ 12.482,00 (doze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais), correspondentes a 7.377,94 VRTE
R$ 15.032,40 (quinze mil, trinta e
dois reais e quarenta centavos),
correspondentes a 9.450,18 VRTE
R$ 17.980,00 (dezessete mil, novecentos e oitenta reais), correspondentes a 10.627,73 VRTE
R$ 200,00 (duzentos reais), correspondentes a 118,22 VRTE
R$ 1.835,00 (um mil, oitocentos
e trinta e cinco reais), correspondentes a 1.084,64 VRTE
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais),
correspondentes a 10.639,55 VRTE

3.5.67
3.5.68
3.5.69

Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Rádio Marataízes FM Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sombrasil Comunicações Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
S.M. Comunicações.
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho

R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondentes a 4.400,57 VRTE

Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Sidnei Carlos Dutra ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Zenaide Bianchi dos Santos
ME (Coliseu Turismo e Comércio)
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
MC6 Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Elo Produções Artísticas

R$ 865,00 (oitocentos e sessenta
e cinco reais), correspondentes a
543,78 VRTE
R$ 7.490,00 (sete mil, quatrocentos e noventa reais), correspondentes a 4.708,61 VRTE

Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Elo Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Jhoutro Prod. Artísticas
Valter Luiz Potratz
Longue e Cossi Ltda.

Dano afastado
R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondentes a 4.400,57 VRTE
R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondentes a 4.400,57 VRTE
Dano afastado
Dano afastado

R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), correspondentes
265,98 VRTE
R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), correspondentes a
33.691,92 VRTE
R$ 3.200,00 (três mil e duzentos
reais), correspondentes 1.891,47
VRTE
R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), correspondentes
a 11.567,23 VRTE
R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais), correspondentes a
40.193,87 VRTE

1.9.5. Ausência de justificativa, motivação e interesse público, com ofensa aos princípios da Legalidade,
da Impessoalidade e da Moralidade (item 3.6 da ITC
4039/2015-4). Base legal: Inobservância aos artigos 2º
e 50 da Lei 9.784/1999 c/c art. 37 da CRFB/1988 e art.
3º, caput, da Lei nº 8.666/1993. Responsável: Valter Luiz
Potratz. Itens da ITC 4039/2015-4: 3.6.2 a 3.6.53 da ITC
4039/2015-4.
www.tce.es.gov.br

1.10. CONVERTER o feito em TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, nos termos do art.57, inciso IV e do art. 115, ambos da Lei Complementar Estadual 621/2012.
1.11. Acompanhar parcialmente o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, por REJEITAR
as alegações de defesa e julgar irregulares as contas de:
1.11.1 - VALTER LUIZ POTRATZ – Prefeito de Piúma nos
exercícios 2005 a 2007, em razão da prática de atos
ilegais descritos nos itens 3.1, 3.2, 3.4, 3.5.5, 3.5.58,
3.5.61, 3.5.62 e 3.6.2 a 3.6.53 da Instrução Técnica Conclusiva 4039/2015; ainda, do cometimento de infrações
que causaram danos injustificados ao erário narrados
nos itens 3.4, 3.5.2 a 3.5.4, 3.5.6 a 3.5.57, 3.5.59, 3.5.60
da mencionada instrução conclusiva, condenando-o ao
ressarcimento no total de 1.026.080,61 VRTE ao erário
municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, solidariamente com os responsáveis e quantitativos respectivos,
na forma que se segue; não cabendo imputação de multa em face da prescrição da ação punitiva desta Corte em
relação aos fatos ensejadores de sanção administrativa:
ITC 4039/2015

subitem 3.5.2

subitem 3.5.3

devedores solidários

ressarcimen- desmembrado
to
(R$)
(VRTE)
José Passos Martins Filho, 114.340,00
67.584,83
solidariamente com Valter
Luiz Potratz e Viação Sudeste Ltda
Assis Debiazi G. da Silva, 49.590,00
29.311,97
solidariamente com Valter Luiz Potratz e Viação
Sudeste Ltda
Nélson Morghetti Junior, 57.469,89
35.773,28
solidariamente com Valter Luiz Potratz e Viação
Sudeste Ltda
soma=
221.399,89
132.670,08
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho 4.250,00
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subitem 3.5.4

subitem 3.5.5

subitem 3.5.6

subitem 3.5.7

subitem 3.5.8

subitem 3.5.9

subitem 3.5.10

subitem 3.5.11

subitem 3.5.12

subitem 3.5.13

subitem 3.5.14

subitem 3.5.15

subitem 3.5.16

subitem 3.5.17

Comercial Senafreitas Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
MC6 Produções e Eventos Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Assis Debiazi G. da Silva
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
C&K Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Foco de Luz Produções de
Vídeo
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
A.D Pereira Filho (Tribal
Marketing & Cia Eventos)
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
TC Produções e Eventos
Ltda
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
RM Promoções e Eventos Ltda.
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
RM Promoções e Eventos Ltda.
Valter Luiz Potratz

Diário Oficial de Contas

3.600,00

0,00

3.500,00

800,00

32.000,00

10.000,00

1.500,00

5.700,00

15.000,00

12.000,00

25.000,00

10.000,00

2.263,15

0,00

2.200,28

502,92

20.116,92

6.286,54

942,98

3.583,32

9.429,81

7.543,84

15.716,35

subitem 3.5.18

subitem 3.5.19

subitem 3.5.20

subitem 3.5.21

subitem 3.5.22

subitem 3.5.23

subitem 3.5.24

subitem 3.5.25

subitem 3.5.26

subitem 3.5.27

subitem 3.5.28

6.286,54
subitem 3.5.29

10.000,00

6.286,54
subitem 3.5.30

José Passos Martins Filho
A.D. Pereira Filho
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
AC Promoções e Publicidade
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Vip Sul Transporte e Turismo
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Pousada Ilha do Sol Ltda.
(Valdir Kiefer ME)
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Monte Aghá Empreendimentos Turísticos
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Alimenta Comércio e Serviços
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Simões e Costa Produções
Musicais
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
TC Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Abertura Promoções e
Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Luzes & Marques Produções de Marketing e
Agendamento Artistístico Ltda
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Massete Produções e
Eventos
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

www.tce.es.gov.br

6.000,00

3.546,51

20.000,00

12.573,08

7.850,00

4.640,02

77.200,00

45.631,87

76.516,00

45.227,56

subitem 3.5.34

1.050,00

620,64

subitem 3.5.35

1.560,00

922,09

subitem 3.5.36
subitem 3.5.37

880,00

520,15

39.000,00

23.052,37

90.000,00

53.197,77

79.760,00

47.145,05

subitem 3.5.31

subitem 3.5.32

subitem 3.5.33

subitem 3.5.38

subitem 3.5.39

subitem 3.5.40

subitem 3.5.41

subitem 3.5.42
78.000,00

54.989,95
subitem 3.5.43

subitem 3.5.44
16.000,00

9.457,38

13.300,00

7.861,44

subitem 3.5.45

J. M. Produção, Eventos e
Serviços Ltda.
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Simões e Costa Produções
Musicais
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Rio Mar Eventus Realizações Artísticas
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Talismã Administradora
de Shows Musicais
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Banda Banupd Produções
Artísticas
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
MC6 Produção e Eventos
Valter Luiz Potratz
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Elo Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Eugênio Rangel Rampinelli ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Bloco Carnavalesco Paz e
Amor
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Bloco Carnavalesco do H
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Eco Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Tecnoson ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Thompson & Mendonça
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Cleudenir Fernando Zini
Moreira – Spaço Livre
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior

6.000,00

3.546,51

15.248,26

9.013,03

10.000,00

5.910,86

27.000,00

15.959,33

3.500,00

2.068,80

4.600,00

2.719,00

4.000,00

2.364,34

75.600,00

44.686,13

4.000,00

2.514,61

4.000,00

2.514,61

78.000,00

49.035,01

48.000,00

28.372,14

17.156,03

10.140,69

42.000,00

24.825,62

74.000,00

43.740,39
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subitem 3.5.46

subitem 3.5.47

subitem 3.5.48

subitem 3.5.49

subitem 3.5.50

Longue e Cossi Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Longue e Cossi Ltda.
Nélson Morghetti Junior
em solidariedade com
Valter Luiz Potratz e Miranda & Mulinari Ltda
Assis Debiazi G. da Silva em solidariedade com
Valter Luiz Potratz e Miranda & Mulinari Ltda
José Passos Martins Filho em solidariedade com
Valter Luiz Potratz e Miranda & Mulinari Ltda
soma
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Pluma Tur Viagens e Turismo
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sthywes Amaro Silva
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Neves Coelho dos Santos
(Presidente da Associação Comunitária Unidos
de Piúma)

subitem 3.5.54
76.000,00

44.922,56

72.463,00

42.831,89

5.415,44

subitem 3.5.55

3.201,00
subitem 3.5.56

2.112,00

1.248,37
subitem 3.5.57

79.990,44

47.281,26

1.010,79

635,43

2.000,00

1.257,30

12.000,00

7.543,84

subitem 3.5.58
subitem 3.5.59

subitem 3.5.60

subitem 3.5.61
subitem 3.5.62

subitem 3.5.51

subitem 3.5.52

Assis Debiazi G. da Sil- 10.540,00
va em solidariedade com
Valter Luiz Potratz e Cassiane F. de Melo Lindoso

6.230,05

José Passos Martins Fi- 1.942,00
lho em solidariedade com
Valter Luiz Potratz e Cassiane F. de Melo Lindoso
soma
12.482,00
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior 15.032,40
Di Roger C. Lindoso

1.147,89

Assis Debiazi G. da Sil- 2.880,00
va em solidariedade com
Valter Luiz Potratz e Di
Roger C. Lindoso
Nélson Morghetti Junior 15.100,00
em solidariedade com
Valter Luiz Potratz e Di
Roger C. Lindoso

1.702,33

subitem 3.5.64

7.377,94
9.450,18

subitem 3.5.53
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subitem 3.5.63

8.925,40

subitem 3.5.65

subitem 3.5.66
subitem 3.5.67

subitem 3.5.68

subitem 3.5.69

soma
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Zenaide Bianchi dos Santos ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Arte Comércio e Representações
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Rádio Marataízes FM Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Sombrasil Comunicações
Ltda.
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
S.M. Comunicações.
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Sidnei Carlos Dutra ME
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
Zenaide Bianchi dos Santos ME (Coliseu Turismo e
Comércio)
Valter Luiz Potratz
Nélson Morghetti Junior
MC6 Produções e Eventos
Valter Luiz Potratz
Elo Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
Assis Debiazi G. da Silva
Elo Produções Artísticas
Valter Luiz Potratz
José Passos Martins Filho
Jhoutro Prod. Artísticas
Valter Luiz Potratz
Longue e Cossi Ltda.

www.tce.es.gov.br

17.980,00

10.627,73
subitem 3.4

200,00

118,22

1.835,00

1.084,64

18.000,00

10.639,55

7.000,00

4.400,57

0,00

0,00

7.000,00

4.400,57

7.000,00

4.400,57

0,00

0,00

0,00

0,00

865,00

543,78

7.490,00

4.708,61

450,00

265,98

57.000,00

33.691,92

3.200,00

1.891,47

18.400,00

11.567,23

68.000,00

40.193,87

SUBTOTAL
1.687.905,81 1.020.301,21
Valter Luiz Potratz
9.777,60
5.779,40
Luciano de Araújo Pedrosa
VALOR TOTAL
1.697.683,41 1.026.080,61

1.11.2 - JOSÉ PASSOS MARTINS FILHO – Secretário de
Administração e Finanças (01/01/2005 a 28/02/2005 e
12/08/2006 a 28/02/2007), em razão da prática de atos
ilegais descritos nos itens 3.5.5, 3.5.61 e 3.5.62 da Instrução Técnica Conclusiva 4039/2015-4; ainda, do cometimento de infração que causaram danos injustificados ao
erário narrados nos itens 3.5.2, 3.5.3, 3.5.6, 3.5.8, 3.5.9,
3.5.11 a 3.5.18, 3.5.31, 3.5.40, 3.5.47, 3.5.48, 3.5.50,
3.5.51, 3.5.54, 3.5.63 e 3.5.68 da mencionada Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento no total de 192.692,21 VRTE ao erário municipal, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da
Lei Complementar 621/2012, de forma solidária com os
responsáveis e quantitativos respectivos, na forma que
se segue; não cabendo imputação de multa em face da
prescrição da ação punitiva desta Corte em relação aos
fatos ensejadores de sanção administrativa:
ITC 4039/2015 devedores solidários

ressarcimento
(R$)
subitem 3.5.2 José Passos Martins Filho, 114.340,00
solidariamente com Valter
Luiz Potratz e Viação Sudeste Ltda
subitem 3.5.3 José Passos Martins Filho, 4.250,00
solidariamente com Valter
Luiz Potratz e
Comercial Senafreitas Ltda.
subitem 3.5.6 José Passos Martins Filho, 3.500,00
solidariamente com Valter
Luiz Potratz e
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
subitem 3.5.8 José Passos Martins Filho, 32.000,00
solidariamente com Valter
Luiz Potratz e
C&K Produções Artísticas
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desmembrado
(VRTE)
67.584,83

2.671,77

2.200,28

20.116,92
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subitem 3.5.9

subitem 3.5.11

subitem 3.5.12

subitem 3.5.13

subitem 3.5.14

subitem 3.5.15

subitem 3.5.16

subitem 3.5.17

subitem 3.5.18

subitem 3.5.31

subitem 3.5.40

José Passos Martins Filho,
solidariamente com Valter
Luiz Potratz e
AC Promoções e Publicidade
José Passos Martins Filho,
solidariamente com Valter
Luiz Potratz e
Foco de Luz Produções de
Vídeo
José Passos Martins Filho,
solidariamente com Valter
Luiz Potratz e
Sthywes Amaro Silva
José Passos Martins Filho,
solidariamente com Valter
Luiz Potratz e
A.D Pereira Filho (Tribal
Marketing & Cia Eventos)
José Passos Martins Filho,
solidariamente com Valter
Luiz Potratz e
TC Produções e Eventos Ltda
José Passos Martins Filho,
solidariamente com Valter
Luiz Potratz e
RM Promoções e Eventos
Ltda.
José Passos Martins Filho,
solidariamente com Valter
Luiz Potratz e
RM Promoções e Eventos
Ltda.
José Passos Martins Filho,
solidariamente com Valter
Luiz Potratz e
A.D. Pereira Filho
José Passos Martins Filho,
solidariamente com Valter
Luiz Potratz e
AC Promoções e Publicidade
José Passos Martins Filho,
solidariamente com Valter
Luiz Potratz e
Simões e Costa Produções
Musicais
José Passos Martins Filho,
solidariamente com Valter
Luiz Potratz e
Bloco Carnavalesco do H

Diário Oficial de Contas

10.000,00

5.700,00

15.000,00

12.000,00

6.286,54

3.583,32

9.429,81

7.543,84

25.000,00

15.716,35

10.000,00

6.286,54

10.000,00

6.286,54

6.000,00

3.546,51

20.000,00

12.573,08

6.000,00

3.546,51

4.000,00

2.514,61

subitem 3.5.47 José Passos Martins Filho
em solidariedade com Valter Luiz Potratz e Miranda &
Mulinari Ltda
subitem 3.5.48 José Passos Martins Filho,
solidariamente com Valter
Luiz Potratz e
Pluma Tur Viagens e Turismo
subitem 3.5.50 José Passos Martins Filho,
solidariamente com Valter
Luiz Potratz e
Neves Coelho dos Santos
(Presidente da Associação
Comunitária Unidos de Piúma)
subitem 3.5.51 José Passos Martins Filho
em solidariedade com Valter Luiz Potratz e Cassiane
F. de Melo Lindoso
subitem 3.5.54 José Passos Martins Filho
em solidariedade com Valter Luiz Potratz e
Zenaide Bianchi dos Santos ME
subitem 3.5.63 José Passos Martins Filho
em solidariedade com Valter Luiz Potratz e
Sidnei Carlos Dutra ME
subitem 3.5.68 José Passos Martins Filho
em solidariedade com Valter Luiz Potratz e
Jhoutro Prod. Artísticas
valor global

2.112,00

1.248,37

veis e quantitativos respectivos, na forma que se segue;
não cabendo imputação de multa em face da prescrição

1.010,79

635,43

da ação punitiva desta Corte em relação aos fatos ensejadores de sanção administrativa:

12.000,00

7.543,84

1.942,00

1.147,89

200,00

118,22

865,00

543,78

18.400,00

11.567,23

314.319,79

192.692,21

1.11.3 - ASSIS DEBIAZI G. DA SILVA – Secretário de Administração e Finanças (02/05/2006 a 11/08/2006), em
razão da prática de atos ilegais descritos no item 3.5.5
da Instrução Técnica Conclusiva 4039/2015; ainda, do
cometimento de infrações que causaram danos injustificados ao erário dispostos nos itens 3.5.2, 3.5.19, 3.5.22
a 3.5.25, 3.5.32, 3.5.33, 3.5.35, 3.5.37, 3.5.47, 3.5.51,
3.5.53, 3.5.55 e 3.5.67 da mencionada Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento no total
de 92.533,76 VRTE ao erário municipal, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, de forma solidária com os responsáwww.tce.es.gov.br

ITC 4039/2015

devedores solidários

subitem 3.5.2 Assis Debiazi G. da Silva, solidariamente com Valter Luiz Potratz e Viação Sudeste Ltda
s u b i t e m Assis Debiazi G. da Silva, soli3.5.19
dariamente com Valter Luiz Potratz e
Vip Sul Transporte e Turismo
s u b i t e m Assis Debiazi G. da Silva, soli3.5.22
dariamente com Valter Luiz Potratz e
Zenaide Bianchi dos Santos ME
s u b i t e m Assis Debiazi G. da Silva, soli3.5.23
dariamente com Valter Luiz Potratz e
Monte Aghá Empreendimentos Turísticos
s u b i t e m Assis Debiazi G. da Silva, soli3.5.24
dariamente com Valter Luiz Potratz e
Alimenta Comércio e Serviços
s u b i t e m Assis Debiazi G. da Silva, soli3.5.25
dariamente com Valter Luiz Potratz e
Simões e Costa Produções Musicais
s u b i t e m Assis Debiazi G. da Silva, soli3.5.32
dariamente com Valter Luiz Potratz e
Rio Mar Eventus Realizações
Artísticas
s u b i t e m Assis Debiazi G. da Silva, soli3.5.33
dariamente com Valter Luiz Potratz e
Talismã Administradora de
Shows Musicais
s u b i t e m Assis Debiazi G. da Silva, soli3.5.35
dariamente com Valter Luiz Potratz e
MC6 Produção e Eventos
s u b i t e m Assis Debiazi G. da Silva, soli3.5.37
dariamente com Valter Luiz Potratz e
Elo Produções Artísticas

ressarcimento
(R$)
49.590,00

desmembrado
(VRTE)
29.311,97

7.850,00

4.640,02

1.050,00

620,64

1.560,00

922,09

880,00

520,15

39.000,00

23.052,37

15.248,26

9.013,03

10.000,00

5.910,86

3.500,00

2.068,80

4.000,00

2.364,34

Segunda-feira, 14 de maio de 2018

241

ATOS DA 2a CÂMARA
s u b i t e m Assis Debiazi G. da Silva em
3.5.47
solidariedade com Valter Luiz
Potratz e Miranda & Mulinari Ltda
s u b i t e m Assis Debiazi G. da Silva em
3.5.51
solidariedade com Valter Luiz
Potratz e Cassiane F. de Melo
Lindoso
s u b i t e m Assis Debiazi G. da Silva em
3.5.53
solidariedade com Valter Luiz
Potratz e Di Roger C. Lindoso
s u b i t e m Assis Debiazi G. da Silva em
3.5.55
solidariedade com Valter Luiz
Potratz e
Zenaide Bianchi dos Santos ME
s u b i t e m Assis Debiazi G. da Silva em
3.5.67
solidariedade com Valter Luiz
Potratz e
Elo Produções Artísticas
valor global

5.415,44

3.201,00

10.540,00

6.230,05

2.880,00

1.702,33

1.835,00

1.084,64

3.200,00

1.891,47

156.548,70

92.533,76

1.11.4 - NELSON MORGHETTI JUNIOR – Secretário de Administração e Finanças (01/03/2005 a 30/04/2006), em
razão da prática de atos ilegais descritos nos itens 3.5.5 e
3.5.58 da Instrução Técnica Conclusiva 4039/2015; ainda, do cometimento de infrações que causaram danos
injustificados ao erário dispostos nos itens 3.5.2, 3.5.4,
3.5.7, 3.5.10, 3.5.20, 3.5.21, 3.5.26 a 3.5.30, 3.5.34,
3.5.38, 3.5.39, 3.5.41 a 3.5.47, 3.5.49, 3.5.52, 3.5.53,
3.5.56, 3.5.57, 3.5.59, 3.5.60, 3.5.64 e 3.5.65 da mencionada Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o
ao ressarcimento no total de 658.470,45 VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, de forma solidária com os responsáveis e quantitativos respectivos, na forma que se segue; não cabendo imputação
de multa em face da prescrição da ação punitiva desta
Corte em relação aos fatos ensejadores de sanção administrativa:
ITC
4039/2015

devedores solidários

Diário Oficial de Contas

ressarcimento

desmembrado

s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.2
riamente com Valter Luiz Potratz e
Viação Sudeste Ltda
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.4
riamente com Valter Luiz Potratz e
MC6 Produções e Eventos Ltda
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.7
riamente com Valter Luiz Potratz e
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.10
riamente com Valter Luiz Potratz e
Ubirajara Figueiredo Alvez ME
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.20
riamente com Valter Luiz Potratz e
Sthywes Amaro Silva
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.21
riamente com Valter Luiz Potratz e
Pousada Ilha do Sol Ltda. (Valdir
Kiefer ME)
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.26
riamente com Valter Luiz Potratz e
TC Produções e Eventos
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.27
riamente com Valter Luiz Potratz e
Abertura Promoções e Eventos
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.28
riamente com Valter Luiz Potratz e
Luzes & Marques Produções de
Marketing e Agendamento Artistístico Ltda
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.29
riamente com Valter Luiz Potratz e
Massete Produções e Eventos
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.30
riamente com Valter Luiz Potratz e
J. M. Produção, Eventos e Serviços Ltda.
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.34
riamente com Valter Luiz Potratz e
Banda Banupd Produções Artísticas
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.38
riamente com Valter Luiz Potratz e
Eugênio Rangel Rampinelli ME
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.39
riamente com Valter Luiz Potratz e
Bloco Carnavalesco Paz e Amor
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.41
riamente com Valter Luiz Potratz e
Eco Produções Artísticas
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.42
riamente com Valter Luiz Potratz e

www.tce.es.gov.br

(R$)
57.469,89

(VRTE)
35.773,28

3.600,00

2.263,15

800,00

502,92

1.500,00

77.200,00

942,98

45.631,87

76.516,00

45.227,56

90.000,00

53.197,77

79.760,00

47.145,05

78.000,00

54.989,95

16.000,00

9.457,38

13.300,00

7.861,44

27.000,00

75.600,00

4.000,00

15.959,33

44.686,13

2.514,61

78.000,00

49.035,01

48.000,00

28.372,14

Tecnoson ME
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.43
riamente com Valter Luiz Potratz e
Thompson & Mendonça
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.44
riamente com Valter Luiz Potratz e
Cleudenir Fernando Zini Moreira –
Spaço Livre
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.45
riamente com Valter Luiz Potratz e
Longue e Cossi Ltda.
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.46
riamente com Valter Luiz Potratz e
Longue e Cossi Ltda.
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior em soli3.5.47
dariedade com Valter Luiz Potratz
e Miranda & Mulinari Ltda
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.49
riamente com Valter Luiz Potratz e
Sthywes Amaro Silva
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.52
riamente com Valter Luiz Potratz e
Di Roger C. Lindoso
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior em soli3.5.53
dariedade com Valter Luiz Potratz
e Di Roger C. Lindoso
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.56
riamente com Valter Luiz Potratz e
Arte Comércio e Representações
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.57
riamente com Valter Luiz Potratz e
Rádio Marataízes FM Ltda.
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.59
riamente com Valter Luiz Potratz e
Sombrasil Comunicações Ltda.
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.60
riamente com Valter Luiz Potratz e
S.M. Comunicações.
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.64
riamente com Valter Luiz Potratz e
Zenaide Bianchi dos Santos ME
(Coliseu Turismo e Comércio)
s u b i t e m Nélson Morghetti Junior, solida3.5.65
riamente com Valter Luiz Potratz e
MC6 Produções e Eventos
valor global

17.156,03

10.140,69

42.000,00

24.825,62

74.000,00

43.740,39

76.000,00

44.922,56

72.463,00

42.831,89

2.000,00

1.257,30

15.032,40

9.450,18

15.100,00

8.925,40

18.000,00

10.639,55

7.000,00

4.400,57

7.000,00

4.400,57

7.000,00

4.400,57

7.490,00

4.708,61

450,00

265,98

1.087.437,32 658.470,45

1.11.5 Sr. LUCIANO DE ARAÚJO PEDROSA – Presidente
da Comissão Permanente de Licitação, em razão do coSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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metimento de infrações que causaram danos injustificados
ao erário dispostos no item 3.4 da Instrução Técnica Conclusiva 4039/2015 (correspondente ao item 2.1.2.5.3 da
ITI 1049/2012 e ao subitem VI.8.2 do RA-D 11/2011), condenando-o ao ressarcimento no total de 5.779,40 VRTE ao
erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, de forma
solidária com o Sr. Valter Luiz Potratz; não cabendo imputação de multa em face da prescrição da ação punitiva desta Corte em relação aos fatos ensejadores de sanção administrativa.
1.12. Contrariar o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, por ACOLHER as alegações
de defesa e julgar regulares as contas de Sr. JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA – Prefeito Municipal (20/01/07 a
31/12/08), com amparo no artigo 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012, em razão de não ter sido registrada
nos autos a ocorrência de ato ou fato que pudesse comprometer, de forma substancial, a Administração sob análise.
1.13. Acompanhar integralmente o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, por ACOLHER
as justificativas e AFASTAR as irregularidades em relação a
João Batista Cerutti, Selma Lúcia de A. Nascimento e Marco Antônio Rodrigues Diniz.
1.14. Acompanhar integralmente o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, pelo ARQUIVAMENTO do feito em relação aos responsáveis abaixo relacionados, com fundamento no art. 330, IV do Regimento
Interno desta Corte de Contas (Resolução TC 261/2013):
1.14.1 - Sr. Carlos Henrique Fonseca Areias, ante a inocorrência de dano ao erário na forma do exposto no item
3.5.5 da Instrução Técnica Conclusiva 4039/2015;
1.14.2 - empresa Manoel Alves Ferreira ME, ante a inoDiário Oficial de Contas

corrência de dano ao erário na forma do exposto no item
3.5.61 da Instrução Técnica Conclusiva 4039/2015;
1.14.3 - empresa Radio Cultura de Castelo FM Ltda –EPP,
ante a inocorrência de dano ao erário na forma do exposto
no item 3.5.58 da Instrução Técnica Conclusiva 4039/2015;.
1.14.4 - empresa Sayonara G. B. Baptista – ME, ante a inocorrência de dano ao erário na forma do exposto no item
3.5.62 da Instrução Técnica Conclusiva 4039/2015.
1.15. Dar CIÊNCIA aos interessados do teor da decisão final
a ser proferida por este Egrégio TCEES, conforme preconiza
o art. 307, § 7º, da Resolução TC 261/2013.
1.16. TRANSITADO EM JULGADO. Arquivem-se.
2. Unânime.

Hoje é dia de
São Gabriel da Palha
comemorar sua
emancipação política.
Parabéns!

3. Data da Sessão: 07/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária da 2ª
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
www.tce.es.gov.br
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RELATORES

Atos dos Relatores
DECISÃO MONOCRÁTICA: 00672/2018-5
PROCESSO TC: 02791/2018-1

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.

CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
PARTES: GENILSON RAINHA DA COSTA, LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, ERLITON DE MELLO BRAZ, SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, formulada
pela empresa SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA - ME, por
seu representante legal, perante este Egrégio Tribunal de
Contas, em face de supostas irregularidades contidas no
Edital Pregão Presencial nº 006/2018, no âmbito do Município de São Gabriel da Palha, cujo objeto é a contratação
de empresa para prestação de serviços para limpeza pública urbana, manutenção e limpeza de próprios e fabricação
de artefatos, com previsão de abertura dos envelopes para
a data de 28 de março de 2018, às 13h.
Inicialmente, cabe salientar que o presente expediente foi
protocolizado perante esta Corte de Contas, na qualidade
de denúncia, entretanto, deve ser observado o disposto no
art. 184, do Regimento Interno, Resolução 261/2013, que
prevê a espécie como representação, contudo, por força
do princípio da fungibilidade não há prejuízo para o seu regular processamento.
Em apertada síntese, alega a representante que o objeto

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

do referido edital foi fracionado em 03 lotes, contudo, prevê a prestação de serviços a quatro unidades administrativas, assim, dificultando a compreensão e elaboração da
proposta, já que os quantitativos demonstrados no item
3.3 do edital divergem dos quantitativos demonstrados no
anexo III (Planilha).
Aduziu que o subitem 9.1.6 do Edital (Qualificação Técnico-Operacional), cuja base legal utilizada foi o Decreto
Municipal 040/2018, andou na contramão da Lei Federal
8.666/93, pois traz requisitos que frustram a competitividade com exigências exacerbadas para um objeto eminentemente simples.
Por fim, requer a concessão de medida cautelar para que
seja suspenso o Edital do Pregão Presencial 06/2018, e,
no mérito, para que seja recomendado que o edital seja
revisto para que os quantitativos indicados no item 3.3 do
referido edital seja parcelado em quatro lotes ou que melhor seja explicado a que quantidades se referem o referido item, uma vez que o quantitativo indicado no edital é
igual a 85, já o resultado encontrado no anexo lII dá o total de 82.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação da medida cautelar pleiteada, tendo
em vista a urgência do caso em apreço, nos termos em que
preceituados pelo parágrafo único do artigo 376 do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº
261/2013, cabendo, posteriormente, o encaminhamento
da decisão proferida para apreciação do Colegiado competente.
É o sucinto Relatório.
Decido.
Trata-se de representação em face do Edital de ConcorrênSegunda-feira, 14 de maio de 2018
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cia Pública nº 006/2018 promovido pelo Município de São
Gabriel da Palha. Assim, initio causae, cabe a este Relator a
análise dos requisitos de admissibilidade, bem como o pleito de concessão de medida cautelar dada à urgência que
permeia o caso em apreço.
1. DA ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO:

Em sendo assim, resta evidente que a presente Representação preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos dispositivos supracitados, com destaque para
a presença de informações sobre os fatos, elementos de
convicção, indício de provas e qualificação do representado, sendo identificado o interesse público, motivo pelo
qual se verifica a competência desta Egrégia Corte de Contas para analisá-la, sendo este o foro adequado.

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

Tratando-se de procedimento licitatório, a representação
apresenta peculiaridades quanto ao rol de legitimados para a sua apresentação nesta Corte de Contas, conforme se
verifica da análise do artigo 184 do Regimento Interno, verbis:

[...]

[...]

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

Art. 184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades na
aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos. - g.n.

I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
[...]
Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia. - g.n.
Diário Oficial de Contas

Ademais, o Excelso Pretório já pacificou o entendimento
quanto à competência dos Tribunais de Contas para concessão de medidas cautelares, vez que se mostra atividade intrínseca à consecução da competência constitucionalmente estabelecida aos Tribunais de Contas, vejamos:
[...]
CAUTELA. LEGITIMIDADE. DOUTRINA DOS PODERES IMPLÍCITOS. PRECEDENTE (STF). CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL DE CONTAS EXPEDIR PROVIMENTOS CAUTELARES, MESMO SEM AUDIÊNCIA DA PARTE
CONTRÁRIA, DESDE QUE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA. DELIBERAÇÃO DO TCU, QUE, AO DEFERIR A
MEDIDA CAUTELAR, JUSTIFICOU, EXTENSAMENTE, A OUTORGA DESSE PROVIMENTO DE URGÊNCIA. PREOCUPAwww.tce.es.gov.br

ÇÃO DA CORTE DE CONTAS EM ATENDER, COM TAL CONDUTA, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL PERTINENTE À NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ESTATAIS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CUJO ÂMBITO TERIAM
SIDO OBSERVADAS AS GARANTIAS INERENTES À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS OF LAW”. DELIBERAÇÃO FINAL DO TCU QUE SE LIMITOU A DETERMINAR,
AO DIRETOR-PRESIDENTE DA CODEBA (SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA), A INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO E DO CONTRATO CELEBRADO COM A EMPRESA A QUEM SE ADJUDICOU O OBJETO DA LICITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA NORMA INSCRITA NO ART. 71, INCISO IX,
DA CONSTITUIÇÃO. APARENTE OBSERVÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NO CASO EM EXAME, DO
PRECEDENTE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU A RESPEITO DO SENTIDO E DO ALCANCE DESSE PRECEITO CONSTITUCIONAL (MS 23.550/DF, REL. P/ ACÓRDÃO
O MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE). INVIABILIDADE DA CONCESSÃO, NO CASO, DA MEDIDA LIMINAR PRETENDIDA, EIS
QUE NÃO ATENDIDOS, CUMULATIVAMENTE, OS PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DE SEU DEFERIMENTO. MEDIDA
CAUTELAR INDEFERIDA. DECISÃO: Trata-se de mandado
de segurança, com pedido de medida cautelar, impetrado
contra deliberação, que, emanada do E. Tribunal de Contas
da União (Processo TC-008.538/2006-0), acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado (fls. 35/36EMENTA:
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PODER GERAL DE) – g.n.
Desse modo, extrai-se que a representante é legitimada
para apresentar representação perante esta Corte de Contas, vez que é pessoa jurídica e licitante no certame em
análise, motivo pelo qual deve ser conhecida a presente
representação por estarem presentes todos os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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2. DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA:
Acerca do tema cautelar, a Lei Complementar Estadual n°
621/2012, em seu artigo 124 estabelece, verbis:
[...]
Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão de mérito, o
Tribunal de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas
cautelares.
Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, as medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão
do Relator, devendo ser submetidas à ratificação do Tribunal de Contas na primeira sessão subsequente, sob pena de perda da eficácia, nos termos do Regimento Interno. – g.n.
Outrossim, o Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013, tratando da competência do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, assim prescreveu em seu artigo 1º, verbis:
[...]
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos
termos da Constituição Federal e da Constituição Estadual e na forma estabelecida na sua Lei Orgânica, compete:
XV - expedir medidas cautelares, a fim de prevenir a ocorrência de lesão ao Erário ou a direito alheio, objetivando
a efetividade das suas decisões;
XXXV - expedir medidas cautelares nos processos de sua
competência; - g.n.
Nesse sentido, compete a esta Corte de Contas expedir
Diário Oficial de Contas

medidas cautelares com o objetivo de prevenir a ocorrência de lesão ao erário, resguardando efetividade das suas
decisões, sendo observados os requisitos legais.
Os requisitos que autorizam a concessão da medida cautelar são denominados pela doutrina como fumus boni iuris,
medidas estas reconhecidas como de urgência pelo Novo
Código de Processo Civil, que é a plausibilidade do direito
substancial invocado por quem pretende a medida, e o periculum in mora, onde se deve observar um dano potencial, um risco que decorre da delonga do processo, sob pena de se tornar inútil o provimento final do interesse demonstrado pela parte interessada.
A análise do periculum in mora em sede cautelar não se reveste na certeza jurídica, situação que se verifica na decisão de mérito, de outro modo, o momento processual atual se traduz na necessidade de se averiguar, em cognição
sumária, se a situação objetivamente concreta, trazida nos
autos, enseja a necessidade de ser acobertada pela proteção do bem jurídico ameaçado em face do dano iminente.
Para tanto, reveste-se como condição sine qua non para
acolhimento da pretensão requerida que a relevância dos
motivos alegados pela representante configure grave lesão à ordem pública e ao interesse público indisponível,
fazendo emergir a necessidade de proteção jurídica ao direito tutelado, sob pena de que o decurso do tempo torne
o processo sem qualquer utilidade, evidenciado um dano
irreversível ao patrimônio público.
Outrossim, a comprovação da efetiva existência do fumus
boni iuris é requisito essencial para a concessão da medida
cautelar, sendo necessário averiguar a provável existência
do direito alegado em um exercício de juízo de probabilidade e verossimilhança do direito a ser acautelado.
www.tce.es.gov.br

In casu, observa-se a ocorrência de irregularidade elencada na peça inaugural, no que tange à exigência de capacidade técnico-operacional, prevista no item 9.1.6 do aludido edital, notadamente ao descrito nos subitens 9.1.6.1,
9.1.6.2 e 9.1.6.3, vejamos:
9.1.6.1 - Atestado de Capacidade Técnica Operacional que
comprove 3 (três) anos de experiência na execução de
serviços semelhantes ao objeto da licitação, comprovados por meio de atestados ou declarações de capacidade
técnica, cópias de contratos, registros em órgãos oficiais,
ou outros documentos idôneos (Art. 11, 1, ‘a’, do Decreto
nº. 40/20 18).
9.1.6.2 - O Atestado de Capacidade Técnica deverá comprovar que o licitante gerenciou ou gerencia contratos em
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do número de em pregados terceirizados previstos no lote 02 ,
e, no mínimo, 20 (vinte) empregados terceirizados para os
lotes 01 e 03, no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária especificada no seu contrato social registrado na junta comercial competente , bem como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil (R
FB) (Art. 11 , 1, ‘b’ e ‘d’, do Decreto nº. 40/20 18).
9.1.6.3 - Deverão, também, ser apresentados atestados
ou declarações de capacidade que comprovem que o licitante gerenciou ou gerencia contratos de, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) do valor total estimado para
materiais e/ou equipamentos (Art. 11, 1, ‘b’, 1, do Decreto nº 40/2018).” - g.n.
Sobre o assunto em pauta, percebe-se que a qualificação
técnica visa à verificação de aptidão para a execução da
pretensão contratual, contudo, tal exigência deve ser pautada nos ditames da proporcionalidade e razoabilidade,
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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evitando uma restrição à competitividade com a justificativa de se estar buscando a melhor qualificação técnica
para o serviço ou obra.
Não é por outro motivo que a própria Constituição Federal
impõe que a sua exigência seja proporcional ao objeto a ser
contratado, como transcrita, verbis:
Art. 37 – ...
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações. - g.n.
Na visão da doutrina pátria, a qualificação técnica divide-se em qualificação técnico-operacional, que é uma exigência referente capacidade da empresa para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, em
qualificação técnico-profissional, que é uma exigência referente aos profissionais que participem do quadro da empresa, conforme se observa pelos ensinamentos do renomado Prof. Marçal Justen Filho, litteris:
[...] A qualificação técnica operacional consiste em qualidade pertinente às empresas que participam da licitação.
Envolve a comprovação de que a empresa, como unidade
jurídica e econômica, participara anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratação almejada pela Administração Pública. Por outro lado, utilizaDiário Oficial de Contas

se a expressão ‘qualificação técnica profissional’ para indicar a existência, nos quadros (permanentes) de uma empresa, de profissionais em cujo acervo técnico contasse
a responsabilidade pela execução de obra similar àquela pretendida pela Administração. A questão da qualificação técnica profissional somente pode ser compreendida
em face de obras e serviços de engenharia. (...) Em síntese, a qualificação técnica operacional é um requisito referente a empresa que pretende executar a obra ou serviços
licitados. Já a qualificação técnica profissional é requisito
referente às pessoas físicas que prestam serviços à empresa licitante (ou contratada pela Administração Pública).” (Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações
e Contratos Administrativos, ed. São Paulo: Editora Dialética) - g.n.
Cumpre destacar que as duas espécies de qualificação técnica (qualificação técnico-operacional e qualificação técnico-profissional) eram previstas na redação original da lei de
licitações, cujo veto se deu exatamente no que dispunha a
alínea “b” do § 1º e § 7º do Artigo 30 da Lei n º 8.666/93,
sendo que apenas a exigência da qualificação técnico operacional sofre veto Presidencial pelas seguintes razões argumentativas da Advocacia Geral da União, litteris:
“Reconhecidamente, a competição entre possíveis interessados é princípio ínsito às licitações, pois somente ao viabilizá-la o Poder Público pode obter a proposta economicamente mais vantajosa, barateando, assim, os preços de suas obras e serviços”.
Ora, a exigência de “capacidade técnico-operacional”,
nos termos definitivos no primeiro dos dispositivos supra, praticamente inviabiliza a consecução desse objetivo, pois segmenta, de forma incontornável, o universo
dos prováveis competidores, na medida em que, embowww.tce.es.gov.br

ra possuindo corpo técnico de comprovada experiência,
uma empresa somente se habilita a concorrer se comprovar já haver realizado obra ou serviço de complexidade
técnica idêntica à que estiver sendo licitada.
Ademais, dependendo do vulto da obra ou serviço, essa
exigência pode afastar pequenos e médios competidores,
já que pode chegar até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo”,
conceitos, aliás, sequer definido objetivamente no projeto.
Impõe-se, assim, expungir do texto os dispositivos em foco, que, por possibilitarem possíveis, direcionamentos em
proveito de empresas de maior porte, se mostram flagrantemente contrários ao interesse público.
A não serem suficientes tais razões, basta verificar ainda
a redação dúbia e imprecisa da referida alínea “b”, a gerar
previsíveis dificuldades na sua correta aplicação.” (Mensagem de Veto nº 335) – g.n.
Nesse contexto, o veto presidencial ao dispositivo que exigia a comprovação de capacidade técnico operacional teve o intuito de evitar que a competição licitatória ficasse
restrita a um pequeno número de empresas, infringindo
o interesse público primário relativo à seleção da proposta mais vantajosa.
Assim sendo, em que pese o entendimento extraído pelas razões do veto presidencial e do contexto histórico acima descrito, o que prevalece no campo doutrinário e jurisprudencial é que o veto retirou a exigência obrigatória
da comprovação da capacidade técnico operacional sem,
contudo, extirpar a sua exigência dentro dos processos licitatórios, podendo haver tal exigência desde que devidamente motivada.
Desse modo, a capacidade técnico-operacional deixa de
Segunda-feira, 14 de maio de 2018
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ser um requisito obrigatório e passa a ser uma opção discricionária da administração pública, pautada pela razoabilidade e proporcionalidade, versando sobre as características, quantidades e prazos pertinentes ao objeto licitado com a finalidade de salvaguardar o próprio interesse
público de que a empresa vencedora do certame terá plenas condições de cumprir com as obrigações assumidas
nos exatos termos que contratado, conforme os parâmetros fixados pelo artigo 30, II, da Lei nº 8.666/93:
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á:
[...]
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;
- g.n.
A possibilidade da administração exigir dos licitantes a
comprovação da capacidade técnico-operacional não se
esgota com os dizeres do dispositivo supracitado, de forma adicional podemos cotejar outros dispositivos que autorizam a possibilidade de se fazer tal exigência, conforme
se observa da leitura do § 3º e § 10 do artigo 30, da Lei nº
8.666/93, verbis:
§ 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.
[...]
Diário Oficial de Contas

§ 10.  Os profissionais indicados pelo licitante para fins de
comprovação da capacitação técnico-profissional de que
trata o inciso I do § 1o deste artigo deverão participar da
obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. (Incluído
pela Lei nº 8.883, de 1994) - g.n.
Logo, ainda que tenha ocorrido o veto presidencial ao dispositivo que previa de forma expressa a exigência de qualificação técnico-operacional para os fins de habilitação, é
possível inferir, por meio de uma análise mais exaustiva
da lei de licitações que a exigência de capacitação técnico-operacional em relação às empresas licitantes é plenamente possível no ordenamento jurídico.
Cumpre destacar que a exigência de capacidade técnico-operacional não poderá ser exigida sem parâmetros razoáveis e proporcionais por parte da administração pública, sob pena de incorrer em restrição ao caráter competitivo da licitação.
Nessa esteira, a inclusão dessa exigência pela administração deverá estar em perfeita consonância com o princípio
da proporcionalidade, devendo ser exigida de forma adequada, necessária e proporcional, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
[...]
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. EDITAL. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. PROVA DE EXPERIÊNCIA
PRÉVIA NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES SIMILARES OU
CONGÊNERES AO OBJETO LICITADO.
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança com o
objetivo, entre outros, de reconhecer a ilegalidade de cláusula editalícia que prevê, a título de demonstração de quawww.tce.es.gov.br

lificação técnica em procedimento licitatório, a comprovação de experiência anterior em exercício de atividades congêneres ou similares ao objeto da licitação.
[...]
4. Não fere a igualdade entre os licitantes, nem tampouco a ampla competitividade entre eles, o condicionamento editalício referente à experiência prévia dos concorrentes no âmbito do objeto licitado, a pretexto de demonstração de qualificação técnica, nos termos do art. 30, inc. II,
da Lei n. 8.666/93.
5. Os princípios da igualdade entre os concorrentes e da
ampla competitividade não são absolutos, devendo ser
ponderados com outros princípios próprios do campo das
licitações, entre eles o da garantia da seleção da melhor
proposta e o da segurança do serviço/produto licitado.
6. Tem-se aí exigência plenamente proporcional pois (i)
adequada (a prévia experiência em atividades congêneres ou similares ao objeto licitado é medida que faz presumir, como meio, a qualificação técnica - o fim visado),
(ii) necessária (a prévia experiência em atividades congêneres ou similares ao objeto licitado é medida de fácil demonstração, autorizando a sumarização das exigências legais) e (iii) proporcional em sentido estrito (facilita a escolha da Administração Pública, porque nivela os
competidores uma vez que parte de uma qualificação mínima, permitindo, inclusive, o destaque objetivo das melhores propostas com base no background dos licitantes).
(REsp 1257886/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe
11/11/2011) – g.n.
Destaca-se, ainda, que a exigência de capacidade técnico-operacional deve se limitar estritamente à complexidade
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do objeto envolvido e desde que relacionadas às parcelas
de maior relevância e de valor mais significativo.
A possibilidade da administração pública exigir comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa licitante, desde que respeitados os limites e condições acima expostas, já se encontra, inclusive, sumulada pelo Tribunal de
Contas da União, verbis:
Súmula nº 263 do TCU: Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e
valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. g.n.
Outrossim, também na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se encontra consolidada a posição de que
respeitados os limites referentes à dimensão e a complexidade do objeto a ser executado, a exigência de capacidade
técnica não implica em restrição à competitividade ou ilegalidade, conforme transcrição, verbis:
[...]
DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE GRANDE PORTE. EDITAL. REQUISITOS DE
CAPACITAÇÃO TÉCNICA. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR. POSSIBILIDADE.
1. As exigências tendentes a comprovar a capacitação técnica do interessado em contratar com o ente público devem ser concebidas dentro das nuanças e particularidades que caracterizam o contrato a ser formalizado, sendo
apenas de rigor que estejam pautadas nos princípios que
Diário Oficial de Contas

norteiam o interesse público.
2. Em se tratando de licitação de serviços de engenharia
de grande porte, não há por que cogitar de ilegalidade da
norma editalícia que exige a comprovação de experiência anterior em obra similar à licitada, porquanto concebida com propósito de permitir à Administração Pública
avaliar a capacidade técnica dos interessados em com ela
contratar nos exatos termos do que prescreve a primeira
parte do inciso II do art. 30 da Lei n. 8.666/93: “comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente
e compatível em características, quantidades e prazos com
o objeto da licitação (...)”.
3. Há situações em que as exigências de experiência anterior com a fixação de quantitativos mínimos são plenamente razoáveis e justificáveis, porquanto traduzem modo de
aferir se as empresas licitantes preenchem, além dos pressupostos operacionais propriamente ditos – vinculados ao
aparelhamento e pessoal em número adequado e suficiente à realização da obra –, requisitos não menos importantes, de ordem imaterial, relacionados com a organização e
logística empresarial.
4. A ampliação do universo de participantes não pode ser
implementada indiscriminadamente de modo a comprometer a segurança dos contratos, o que pode gerar graves
prejuízos para o Poder Público. (REsp 295.806/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 06/03/2006, p. 275)
DIREITO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EM LICITAÇÃO.
É lícita cláusula em edital de licitação exigindo que o licitante, além de contar, em seu acervo técnico, com um
profissional que tenha conduzido serviço de engenhawww.tce.es.gov.br

ria similar àquele em licitação, já tenha atuado em serviço similar. Esse entendimento está em consonância com
a doutrina especializada que distingue a qualidade técnica
profissional da qualidade técnica operacional e com a jurisprudência do STJ, cuja Segunda Turma firmou o entendimento de que “não fere a igualdade entre os licitantes,
tampouco a ampla competitividade entre eles, o condicionamento editalício referente à experiência prévia dos concorrentes no âmbito do objeto licitado, a pretexto de demonstração de qualificação técnica, nos termos do art. 30,
inc. II, da Lei n. 8.666/93” (REsp 1.257.886-PE, julgado em
3/11/2011). Além disso, outros dispositivos do mesmo art.
30 permitem essa inferência. Dessa forma, o § 3º do art. 30
da Lei 8.666/1993 estatui que existe a possibilidade de que
a comprovação de qualificação técnica se dê por meio de
serviços similares, com complexidade técnica e operacional idêntica ou superior. Ainda, o § 10 do art. 30 da mesma
lei frisa ser a indicação dos profissionais técnicos responsáveis pelos serviços de engenharia uma garantia da administração. (RMS 39.883-MT, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 17/12/2013.) - g.n.
Em parcial sintonia com o posicionamento da jurisprudência acima transcrita, esta Corte de Contas, já se pronunciou
no sentido de impossibilidade de exigência de atestado de
capacidade técnico operacional, litteris:
Acórdão nº 64/2014: Determinar ao atual gestor que:
[...]
Abstenha-se de exigir atestado de capacidade técnico-operacional como requisito para habilitação.
Acórdão nº 265/2014: Determinar à
[...]
Que se abstenha de inserir no instrumento convocatório
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exigências que não sejam razoáveis como a de comprovação de capacidade técnico-operacional, sob pena de restrição ao caráter competitivo do certame. -g.n.
In casu, considerando o objeto licitatório, qual seja, a contratação de empresa para prestação de serviços para limpeza pública urbana, manutenção e limpeza de próprios e
fabricação de artefatos, me parece que pode haver a exigência contida nos referidos item e subitens do Edital, que
respectivamente exigem a comprovação de 03 (três) anos
de experiência na execução de serviços semelhantes ao
objeto da licitação; a comprovação de que o licitante gerenciou ou gerencia contratos em atividades pertinentes
e compatíveis com o objeto da licitação de, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) do número de empregados
terceirizados previstos no lote 02, e, no mínimo, 20 (vinte) empregados terceirizados para os lotes 01 e 03, e, ainda, a comprovação de que o licitante gerenciou ou gerencia contratos de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)
do valor total estimado para materiais e/ou equipamentos, porquanto, neste momento processual, não restou
demonstrada a complexidade do objeto licitado, muito
menos limitaram tal exigência apenas às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto.
Ademais, ainda que de um juízo perfunctório, não resta justificada a inclusão das exigências técnico-operacional, contidas no referido edital, conforme ensinamento da
doutrina e remansosa jurisprudência, com a devida motivação a este respeito.
Isto por que, os serviços licitados possuem margem de
complexidade, tratando-se de serviços usuais referentes a
empresas que atuam na execução de limpeza pública urbana e manutenção, não tendo sido infirmada a motivação
que resguarde tal exigência.
Diário Oficial de Contas

Nesse sentido, em que pese a possibilidade de se incluir
em edital de licitação a exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional, essa exigência deve ser realizada nas hipóteses delineadas pela jurisprudência pátria,
devendo ocorrer de forma pontual, precisa e fundamentada, sempre atendendo aos limites impostos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situação essa
que não se verifica nos presentes autos, razão pela qual
prevalece em sede de análise superficial a mácula ao caráter competitivo do certame em apreço.
Em sendo assim, entendo que as exigências contidas no
item 9.1.6 e subitens 9.1.6.1, 9.1.6.2 e 9.1.6.3 do edital,
inerente a capacidade técnico-operacional, restringem o
caráter competitivo do procedimento licitatório, pois em
não guardando compatibilidade com o objeto licitatório,
NÃO RESTOU DEVIDAMENTE MOTIVADA a sua exigência no certame, razão pela qual, neste particular, deve ser
concedida a medida cautelar, suspendendo-se a homologação do certame.
Ademais, não se verifica a ocorrência de perigo inverso até
a resolução de mérito, pois a suspensão do procedimento licitatório, em tese, não implica na suspensão dos serviços de limpeza pública urbana, posto que tais serviços
possuem caráter contínuo, podendo, se for o caso, ser executado provisoriamente pelos servidores que integram o
quadro de pessoal do Município designados para tal mister.
3. DISPOSITIVO:
Desse modo, CONHEÇO da representação intentada, na
forma do art. 177 c/c 184 do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013, e CONCEDO o provimento cautelar,
a fim de prevenir a ocorrência de dano ao erário municipal,
na forma prevista no art. 1ª, XV da Lei Complementar Eswww.tce.es.gov.br

tadual nº 621/2012, para com isso DETERMINAR a Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, Sra. Lucélia Pim Ferreira da Fonseca e ao Pregoeiro Oficial, Sr. Erliton de Mello
Braz que, em face da concessão da presente medida, suspenda a homologação do procedimento licitatório, referente ao Edital do Pregão Presencial nº 006/2018 e se, caso tenha assinado contrato, que suspenda a sua execução, em razão da ausência de motivação necessária e suficiente, até a análise final de mérito da presente representação, de modo a preservar o interesse público indisponível subjacente, devendo o presente processo seguir o rito
sumário, nos termos do art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, comprovando-se nos autos o cumprimento desta decisão;
DETERMINO, ainda, a NOTIFICAÇÃO da Prefeita Municipal
de São Gabriel da Palha, Sra. Lucélia Pim Ferreira da Fonseca, bem como do Pregoeiro Oficial, Sr. Erliton de Mello
Braz, para que, no prazo de 10 (dez dias) dias, apresentem a esta Corte de contas cópia integral do procedimento licitatório relativo ao Edital do Pregão Presencial nº
006/2018, podendo ser através de mídia digital, bem como outros elementos que entenda pertinentes, indicando
as razões que entenda necessárias, também, na forma do
art. 307, § 1º do Regimento Interno desta Corte de Contas.
À Secretaria Geral das Sessões para comunicação urgente,
mediante comunicação eletrônica, com a devida confirmação e certificação, promovendo-se todos os demais impulsos necessários, dando-se, também, ciência a representante e ao Ministério Público Especial de Contas acerca dos
termos desta Decisão.
Vitória, 10 de maio de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição
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