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Terças-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

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

ACÓRDÃO TC- 126/2018 – PLENÁRIO
Processos: 07148/2010-1, 07115/2009-2
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes:
Norma Ayub Alves, Simone Beiriz Souza Rocha, Zacarias
Carraretto Filho, Johsua Pontes Alves, Jose Faustino Altoe Agrizzi, Paulo de Souza Junior, Paulo Jose Azevedo
Branco, Lucia Sampaio, Fabiana Pereira Donato, Eder Botelho da Fonseca, Ricardo Vasconcelos Cordeiro, A Z Empreendimentos Urbanos LTDA - EPP, A. F. Leal Promoções
Artísticas - ME, Assessora-Assessoria e Consultoria LTDA - EPP, Assistem - Assessoria, Auditoria e Consultoria
Técnica LTDA. - EPP, CMS – Consultoria e Serviços s/s LTDA, Jose Santiago de Lima, E & L Produções de Software LTDA, Reis Transportes LTDA, Jose Eduardo Silverio Ramos, Joao Batista da Silva, Alessandra Alves Cassoli, Maria Christina de Moraes Rangel, O. M. de Souza Desentuwww.tce.es.gov.br

pidora Unimar - ME, Transportes C R A LTDA - EPP, Meirelles Producoes Artisticas EIRELI - EPP, RJS Comércio e
Negócios LTDA - ME, J de Oliveira Promoções - ME, Globo
Mega Show Empreendimentos Artísticos LTDA - ME, Hospital Maternidade Santa Helena, Mauro Leite
Procuradores: Vitor Rizzo Menechini (OAB: 10918-ES),
Edmilson Gariolli (OAB: 5887-ES)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA
– EXERCÍCIO 2009 – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TCEES AFASTADA – DECRETAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO - ACOLHER RAZÕES DE JUSTIFICATIVA AFASTAR RESSARCIMENTO - RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAMENTO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Versam os autos de Auditoria Ordinária realizada na
Prefeitura Municipal de Itapemirim, referente ao exercício de 2009, em cumprimento ao Plano de Auditoria nº
108/2010 (fls. 01/04), a qual deu origem ao Relatório de
Auditoria RA-O 103/2011 (fls. 5/261) e à Instrução Técnica Inicial ITI 40/12 (fls. 2903/3161), em que se apuraram os seguintes indicativos de irregularidades carecedores de esclarecimentos pelos responsáveis:
Tabela 1
O relator, por meio da Decisão Preliminar TC 111/2012
(fl. 3168/3169) determinou a citação dos responsáveis
para se manifestarem a respeito das irregularidades acima citadas.
Ocorre que, considerando a juntada aos autos da certidão de óbito (fl. 3210) do Sr. José Ildo Goulart, e tendo
em vista que somente poderiam lhe ser atribuídas resSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ponsabilidades que ensejariam a aplicação de sanção
pecuniária (multa), a qual, por sua natureza, não pode
passar da pessoa de seu agente, foi determinado, nos
termos da Decisão TC 3475/2012 (fl. 8022), o arquivamento do processo quanto ao agente JOSÉ ILDO GOULART.
Referida decisão determinou ainda a citação por edital
das pessoas jurídicas: MEIRELLES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, GLOBO MEGA SHOW EMPREENDIMENTOS LTDA e A. F. LEAL PROMOÇÕES ARTÍSTICAS, bem como decretou a revelia das empresas J. DE OLIVEIRA PROMOÇÕES – ME, HOSPITAL MATERNIDADE SANTA HELENA,
MAURO LEITE – ME, O.M. DE SOUZA DESENTUPIDORA –
ME e NIL COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME.
Por sua vez, após serem devidamente citadas por edital
(fl. 8025), as empresas acima citadas não apresentaram
quaisquer justificativas, sendo declaradas revéis na forma da Decisão TC 5291/2012 (fl. 8040).
Apresentadas as justificativas, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC) manifestou-se pela
rejeição da preliminar de incompetência absoluta, pela
decretação da prescrição da pretensão punitiva e pela
manutenção da irregularidade descrita no item 24 da ITI
com ressarcimento no valor de R$ 467.971,60 (quatrocentos e sessenta e sete mil novecentos e setenta e um
reais e sessenta centavos), com a consequente conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, tendo em
vista a existência de dano, conforme se lê na Instrução
Técnica Conclusiva ITC 04424/2017-1 (fl. 8045/8170):
“[...]
4. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1. Levando em consideração as análises aqui procediDiário Oficial de Contas

das e as motivações adotadas nestes autos, que versam
sobre Fiscalização realizada na Prefeitura Municipal de
Itapemirim/ES, exercício de 2012, sugere-se a manutenção das seguintes irregularidades:
4.1.1. ATO ANTIECONÔMICO (PAGAMENTO DE DESPESAS EM VALORES SUPERIORES AO PREÇO DE MERCADO
– SUPERFATURAMENTO – ITEM 24 DA ITI)
INFRINGÊNCIA: Princípio da legalidade, da Eficiência e do
Interesse Público; art. 37 da CRFB/88, art. 32 da CE/89 e
art. 3.º da Lei n.º 8.666/93.
RESPONSÁVEIS:
NORMA AYUB ALVES (Prefeita Municipal)
SIMONE BEIRIZ DE SOUZA ROCHA (Secretária Municipal
de Educação)
REIS TRANSPORTES LTDA. (Contratada)
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO: R$ 467.971,60 (quatrocentos e
sessenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos), equivalente a 242.797,92 VRTE.
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. Preliminarmente, converter o feito em TOMADA
DE CONTAS ESPECIAL em face da existência de dano ao
erário, presentificado no item 4.1.1, no montante total
de R$ 467.971,60 (quatrocentos e sessenta e sete mil,
novecentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos), equivalente a 242.797,92 VRTE, na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram devidamente citados
quanto à possibilidade de ressarcimento;
4.2.2. REJEITAR a preliminar de incompetência absoluta
e ausência de jurisdição desta Corte de Contas alegada,

www.tce.es.gov.br

pelos fundamentos constantes do item 2.1. desta Instrução Técnica Conclusiva;
4.2.3. Seja declarada a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA desta Corte de Contas, conforme fundamentação
constante no item 2.2. desta ITC, aos respectivos itens
inerentes, sem o embargo do ressarcimento a que estão
obrigados os responsáveis;
4.3. REJEITAR as razões de justificativas e JULGAR IRREGULARES as contas de:
4.3.1. NORMA AYUB ALVES (Prefeita Municipal), em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposta no item 4.1.1. desta peça conclusiva, condenando-a ao ressarcimento solidário com
SIMONE BEIRIZ DE SOUZA ROCHA (Secretária Municipal
de Educação) e REIS TRANSPORTES LTDA. (Contratada),
no montante total de R$ 467.971,60 (quatrocentos e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos), equivalente a 242.797,92 VRTE,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar 621/2012;
4.3.2. SIMONE BEIRIZ DE SOUZA ROCHA (Secretária Municipal de Educação) em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposta no
item 4.1.1. desta peça conclusiva, condenando-a ao ressarcimento solidário com NORMA AYUB ALVES (Prefeita Municipal) e REIS TRANSPORTES LTDA. (Contratada),
no montante total de R$ 467.971,60 (quatrocentos e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos), equivalente a 242.797,92 VRTE,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar 621/2012;
4.4. REJEITAR as razões de justificativas de:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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4.4.1. REIS TRANSPORTES LTDA. (Contratada), em razão
do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposta no item 4.1.1. desta peça conclusiva, condenando-a ao ressarcimento solidário com
NORMA AYUB ALVES (Prefeita Municipal) e SIMONE BEIRIZ DE SOUZA ROCHA (Secretária Municipal de Educação) no montante total de R$ 467.971,60 (quatrocentos
e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais e
noventa e dois centavos), equivalente a 242.797,92 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e
“e” da Lei Complementar 621/2012;
4.5. ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA de NORMA
AYUB ALVES (Prefeita Municipal), RICARDO VASCONCELOS CORDEIRO (Secretário Municipal de Saúde) e HOSPITAL MATERNIDADE SANTA HELENA (Conveniado), quanto à imputação consubstanciada no item 3.1. desta ITC
(pagamento/recebimento indevido decorrente de prestação de contas irregular de despesas de convênio);
4.6. ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA de NORMA AYUB ALVES (Prefeita Municipal), SIMONE BEIRIZ
DE SOUZA ROCHA (Secretária Municipal de Educação) e
TRANSPORTES C. R. A. LTDA (Empresa contratada) quanto à imputação consubstanciada no item 3.2. desta ITC
(ato antieconômico – pagamento de despesas em valores superiores ao preço de mercado – superfaturamento);
4.7. ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA de NORMA
AYUB ALVES (Prefeita Municipal), JOHSUÁ PONTES ALVES (Procurador Municipal), JOÃO BATISTA DA SILVA (Secretário Municipal de Serviços Públicos), ÉDER BOTELHO
DA FONSECA (Secretário Municipal de Finanças), RICARDO VASCONCELOS CORDEIRO (Secretário Municipal de
Saúde - 01/11/2005 a 30/06/2009), FABIANA PEREIRA
Diário Oficial de Contas

DONATO (Secretária Municipal de Saúde – 1º de julho a
31 de dezembro/2009 – e Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – 02 de janeiro a 30 de
junho/2009), SIMONE BEIRIZ SOUZA ROCHA (Secretária Municipal de Educação), LUCIÁ SAMPAIO MAINARD
(Secretária Municipal de Ação Social e Secretária Municipal de Turismo e Lazer), ALESSANDRA ALVES CASSOLI
(Secretária Municipal de Ação Social e Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social), JOSÉ SANTIAGO DE LIMA (Secretário Municipal de Obras e Urbanismos – Período de 1º de janeiro a 02 de março/2009),
JOSÉ FAUSTINO ALTOÉ AGRIZZI (Secretária Municipal de
Defesa Social), ASSESSORA ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA. (Empresa contratada), ASSISTEM ASSESSORIA,
AUDITORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA. (Empresa
contratada), CMS CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LTDA.
(Empresa contratada), REIS TRANSPORTES LTDA. (Empresa contratada), E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. (Empresa contratada), O.M. DE SOUZA DESENTUPIDORA UNIMAR – ME (Empresa contratada), TRANSPORTE C.R.A. LTDA. (Empresa contratada), A.Z. EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA. (Empresa contratada), MEIRELLES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. (Empresa contratada), A.F. LEAL PROMOÇÕES ARTÍSTICAS (Empresa contratada), NIL COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
ME (Empresa contratada), J. DE OLIVEIRA PROMOÇÕES
ME (Empresa contratada), GLOBO MEGA SHOW EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA. (Empresa contratada),
e MAURO LEITE – ME (Empresa contratada), quanto à
imputação consubstanciada no item 3.3. desta ITC (pagamentos indevidos decorrentes de liquidação irregular
de despesa);
4.8. Recomendar, com amparo no art. 1º, Inciso XXXVI, da
www.tce.es.gov.br

LC 621/2012 e Art. 206, § 2º, da Resolução TC 261/2013,
ao atual Prefeito Municipal de Itapemirim que faça constar dos processos de dispensa de licitação a justificativa
de preço, nos termos do art. 26, parágrafo único, inciso
III, da Lei 8.666/93, como parâmetro para aferir a razoabilidade do valor contratual e de seus itens de custo;
4.9. Sejam os autos ENCAMINHADOS À H. PROCURADORIA ESPECIAL DE CONTAS, para ilustríssima e necessária
promoção ministerial;
Encerrando a tramitação regimental, a Procuradoria Especial de Contas acolheu na íntegra a ITC, conforme registrado no parecer ministerial de fl. 8174/8177 e assim
instruídos, vieram os autos à minha conclusão.
É o relatório. Passo à análise.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Observados todos os trâmites legais e regimentais, verifico que o processo está devidamente instruído, apto a
ser apreciado por este Plenário. Passo, portanto, à análise da questão preliminar e da prescrição.
II.1 – PRELIMINAR
II.1.1 – DA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E
AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO DO TCEES:
Como questão preliminar, suscitada pelas empresas CMS
Consultoria e Serviços S/S Ltda., Assistem Assessoria, Auditoria e Consultoria Técnica Ltda., E & L Produções de
Software Ltda. e Assessoria Assessoria e Consultoria Ltda., tem-se a arguição de incompetência absoluta e ausência de jurisdição
desta Corte de Contas, sob a alegação de que este Tribunal não poderia julgar e processar solidariamente pessoa
jurídica de Direito Privado.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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O NEC, após análise, opinou pela rejeição da preliminar, pelo fato de que “estes defendentes foram contratados pela Administração Pública, e, nessa condição, foram chamados aos autos para se defenderem acerca de
anomalias referentes aos acordos celebrados que implicaram em suposto dano ao erário”.
Convém registrar que a figura dos Tribunais de Contas se
apresenta nos arts. 70 e seguintes, da CF, atribuindo ao
Poder Legislativo o controle externo e pelo sistema de
controle interno de cada Poder, a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da
Administração Pública Direta, Indireta e das entidades,
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.
E, na forma do texto constitucional, o art. 70, parágrafo único é claro ao dispor que “prestará contas qualquer
pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda,
ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária”. A saber, referida regra é reproduzida no art.
70, parágrafo único da Constituição Estadual.
Contudo, importante ressaltar que a simples ocorrência
de prejuízo ao erário não constitui condição suficiente
para que se submeta o caso à jurisdição especial de contas do Tribunal, sendo que, conforme fundamento disposto no Acórdão 006.310/2006-0 do Tribunal de Contas da União (TCU) “é necessário, ainda, que o prejuízo
tenha decorrido de um ilícito causado pela conduta irregular de um gestor público, a qual compreende o agente
público gestor, integrante dos quadros do Estado, e também qualquer pessoa (física ou jurídica) a quem o Estado tenha, ainda que em caráter eventual, atribuído um
Diário Oficial de Contas

múnus público”.
A Lei Orgânica desta Corte de Contas (LC 621/2012), em
regulamentação à previsão constitucional assim dispõe:
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 nesta Lei Complementar, compete:
[...] IV - julgar as contas dos administradores e dos demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos
da Administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, incluídas as fundações e as sociedades por eles
instituídas ou mantidas, bem como as contas daqueles
que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário;
[...]
Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:
[...] I - qualquer pessoa física, órgão ou entidade a que
se refere o artigo lº, inciso IV, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou os Municípios respondam, ou que, em nome deles, assuma obrigação de natureza pecuniária;
II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte dano ao erário;
[...] XVI - todos aqueles que lhe devam prestar contas ou
cujos atos estejam sujeitos à sua fiscalização por expressa disposição de lei.
[...]
Dessa forma, resta evidenciado que não assiste razão
aos defendentes, pois as empresas foram contratadas
www.tce.es.gov.br

pelo Poder Público, e nessa condição que foram chamadas aos autos.
Por sua vez, o Conselheiro do Tribunal de Contas do Rio
Grande do Sul, Hélio Saul Mileski, também ressalta a amplitude da competência dos tribunais de Contas:
Assim, pela nova regra constitucional, amplia-se também o universo de responsabilidades do Administrador
Público que se sujeita ao julgamento do Tribunal de Contas. Não é mais somente aquele administrador que ordena despesas, de cujos atos resultem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio público que fica sujeito ao julgamento do Tribunal de
Contas. Agora, toda autoridade ou responsável que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos submete-se ao processo de tomada de contas. Portanto, o exame das contas dos agentes públicos não abrange mais somente os atos de realização de despesa, quanto à regularidade de aplicação
de recursos públicos, mas todos os atos de gerenciamento público, envolvendo a arrecadação da receita, a realização da despesa e a administração dos dinheiros, bens
e valores públicos (art. 71, II, CF).
(MILESKI, Helio Saul. O controle da gestão pública. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 286).
E, no que tange à solidariedade, é inegável a sua aplicação, na forma do disposto no artigo 5º, inciso XIV, art. 44,
§ 2º, art. 57, inciso I, art. 81, parágrafo único, art. 83, art.
87, inciso I, II, art. 112, § 2º, ambos da Lei Complementar 621/2012.
Como precedente desta Corte de Contas, cito o Acórdão
TC 976/2017 do Plenário (Processo TC 4437/2011) em
que se confirmou a competência do Tribunal de Contas
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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em apurar e penalizar pessoa jurídica de direito privado
quando restar configurado dano ao erário:
[...]
Seguiram os autos para Instrução Técnica Conclusiva ITC
2919/2017, com os seguintes entendimentos da referida
área técnica:
2. PRELIMINARES
2.1. Ilegitimidade passiva ad causam e da incompetência absoluta do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, suscitada pela empresa Asseplan Assessoria
Consultoria e Informática S/S Ltda-Me.
Análise
Primeiramente, cumpre esclarecer que foi imputada
a irregularidade constante nos item 1.2.1.1.2 da ITI n°
302/2012, qual seja, Pagamento de Serviços sem a comprovação da efetiva prestação (Liquidação de Despesas),
no qual foi apontado dano ao erário.
O art. 71 da CRF/88, ao estabelecer a competência do Tribunal de Contas da União, dispõe:
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da
União, ao qual compete:
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo
ao erário público; (grifo nosso).
De forma simétrica, dispôs o art. 1 da Lei Complementar
n° 621, de 08 de março de 2012:
Diário Oficial de Contas

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 Estadual e na forma estabelecida nesta Lei Complementar, compete:

Cediço, portanto, que a pessoa jurídica, contratada pela
administração, responderá solidariamente pelos danos,
que deu causa, ao erário público perante o Tribunal de
Contas.

IV - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta do Estado e dos Municípios,
incluídas as fundações e as sociedades por eles instituídas ou mantidas, bem como as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte dano ao erário;

No presente caso, tendo em vista que houve indicação
de dano ao erário pela equipe de auditoria imputado a
empresa Asseplan Assessoria Consultoria e Informática
S/S Ltda-Me essa responsabilização, perante o Tribunal
de Contas, deverá ocorrer.

A responsabilidade nos processos dos Tribunais de Contas origina-se 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.
Resta patente a competência e dever do Tribunal de Contas em apurar e penalizar a prática que resultou dano ao
erário. A pessoa jurídica de direito privado, não integrante da Administração Pública, responde perante o Tribunal de Contas quando houver responsabilidade solidária
com agente público por dano ao erário.
Cita-se ainda diversos dispositivos constantes na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Espírito Santo (Lei Complementar n° 621/2012), bem como no Regimento Interno deste Tribunal, em que se evidencia que a competência do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo perante terceiro contratado surge somente quando há dano ao erário:
[...]
www.tce.es.gov.br

Assim, para firmar o entendimento acima exarado, alude-se a explanação feita por Jesse Torres e Marinês Dotti sobre a responsabilidade do contratado perante o Tribunal de Contas:
“De acordo com o art. 5º da Lei n° 8.443/92, a jurisdição
da Corte de Contas Federal abrange todos aqueles que
deram causa a perda, extravio ou outra irregularidade
de que resulte dano ao erário. Significa que a fiscalização
do TCU abarcará também a conduta do contratado, caso tenha causado danos ao erário. Neste caso o Tribunal
ordenará, desde logo, a conversão do processo e, tomadas de contas especial (art. 47).”1 (g.n)
Com igual entendimento, o Tribunal de Contas da União
sumarizou:
A solidariedade não se estabelece mediante mera presunção desprovida de indícios robustos o suficiente para atrair a responsabilidade do contratado que, de alguma forma, tenha concorrido para o cometimento
do dano apurado e que, apenas nesta situação excepcional, integra a relação jurídica processual no âmbito de processo de contas. (Acórdão n° 2.561/2011 – Primeira Câmara, rel. Min. Ubiratan Aguiar, Processo n°
027.007/2008-6) (g.n)
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Pelo exposto e em face da existência do dano ao erário
na irregularidade imputada ao justificante, opina-se pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta do Tribunal de Contas
suscitada pela empresa Asseplan Assessoria Consultoria
e Informática S/S Ltda-Me”
Diante do exposto, é assente a competência desta Corte
de Contas definida constitucionalmente para julgar pessoas jurídicas de direito privado quando utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, devendo ser afastada a preliminar suscitada.
Assim, acompanho a área técnica e o MPEC e afasto a
preliminar suscitada.
II.2 – DA PRESCRIÇÃO
Da análise dos autos, constato que a pretensão punitiva
por parte desta Corte de Contas resta prejudicada, vez
que atingida pela prescrição administrativa, nos termos
do § 2º, inciso II c/c o § 4º, inciso I, todos do art. 71 da
LC 621/12.
Ressalte-se que os indicativos de irregularidades noticiados na ITI 40/2012 advieram de um Relatório de Auditoria e se referem a fatos/atos de gestão ocorridos/praticados no exercício de 2009, razão pela qual deve ser aplicado, como marco inicial da contagem do prazo prescricional, a data da ocorrência dos fatos, conforme disposição contida no art. 71, § 2º, II, da LC 621/2012.
A citação dos responsáveis se deu por intermédio da Decisão Preliminar 111/2012 e os defendentes foram citados nos meses de março, abril e agosto de 2012, fato
que gera a interrupção da prescrição, iniciando-se novo
prazo em seguida. Ocorre que também já se transcorreDiário Oficial de Contas

ram mais de cinco anos da data das citações. Resta claro, portanto, que se consumou a prescrição da pretensão
punitiva deste Tribunal de Contas nos meses de março,
abril e agosto de 2017.
Outrossim, desde a citação e até a elaboração da ITC em
28/09/2017 não houve nenhum ato no processo que
suspendesse ou interrompesse a prescrição, de modo
que esta foi aperfeiçoada.
Vale ressaltar que o dever de ressarcir o erário, ao contrário da aplicação de penalidades, é imprescritível.

PESAS DE CONVÊNIO (item 5 da ITI):
INFRINGÊNCIA: Lei 8.666/93, art. 116, § 3º, I, II e III e Lei
4.320/64, art. 62 e 63.
RESPONSÁVEIS:
NORMA AYUB ALVES (Prefeita Municipal)
RICARDO VASCONCELOS CORDEIRO (Secretário Municipal de Saúde)
HOSPITAL MATERNIDADE SANTA HELENA (Conveniado)
3.1.1. DO APONTAMENTO:

Contudo, ante a doutrina balizada sobre a matéria, bem
como os dispositivos legais encartados na ITC 4424/20171, entendo que o assunto dispensa maiores explanações.

Referência:

Neste contexto, decreto, de ofício, a prescrição administrativa, em conformidade com o §1º do supracitado art.
71 da LC 621/12, que atinge todas as irregularidades não
passiveis de ressarcimento registradas na ITI 40/12 (itens
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22 e 23), ante o transcurso do prazo prescricional.

Convenente: Hospital e Maternidade Santa Helena.

II.3 – MÉRITO:
Passo a analisar o mérito, tão somente, das irregularidades não alcançadas pela prescrição, ou seja, em que foi
levantado pela área técnica possível dano injustificado
ao erário: itens 5, 8, 14 e 24 da ITI 40/2012.
Contudo, por entender suficientes e plenamente motivadas as razões expostas na ITC 4424/2017-1 quanto
aos itens 5 (item 3.1 da ITC) e 8 (item 3.2 da ITC), abaixo transcritas, adoto-as como fundamento do meu voto
para afastar a responsabilidade e os ressarcimentos dos
responsáveis, in verbis:
“3.1. PAGAMENTO/RECEBIMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR DE DESwww.tce.es.gov.br

Processo 15.405/08.
Convênio Emergencial 009/09.
A Prestação de Contas do Convênio 09/09, constante do
Processo 15.405/08, não comprova o cumprimento das
metas e do objeto avençado e não apresenta documentos comprobatórios das despesas realizadas, trazendo
apenas um rol dos supostos pagamentos realizados.
Observa-se, ainda, que a prestação de contas apresentada pelo Hospital Maternidade Santa Helena refere-se
ao Convênio 016/09, quando o Convênio firmado com a
Prefeitura de Itapemirim é o de número 09/09.
Desta forma, constata-se que não há a devida comprovação de que a concessão dos recursos da Prefeitura mediante o Convênio 09/09 foram efetivamente empregados no objeto previsto ou que as metas previstas foram
cumpridas ou, ainda, que os pagamentos supostamente realizados pelo Hospital Maternidade Santa Helena –
constante da prestação de contas – foram efetivamente realizados e o foram unicamente em cumprimento do
objeto do Convênio.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Desta forma, a ausência da comprovação do cumprimento do objeto e da realização das metas previstas, a ausência da efetiva comprovação das despesas por parte
do convenente e a ausência da comprovação de que as
despesas foram realizadas exclusivamente com o objeto
do convênio, evidenciam os requisitos que configuram o
nexo de causalidade entre as condutas subjetivas dos envolvidos e a irregularidade geradora de possível dano ao
erário, nessa esteira, impõe-se a indicação de responsabilização solidária do ordenador de despesa delegante,
Senhora Norma Ayub Alves, Prefeita Municipal que autorizou o pagamento, do ordenador de despesa delegado
Senhor Ricardo Vasconcelos Cordeiro, Secretário Municipal de Saúde e também responsável pela aprovação das
prestações de contas e do conveniado, o Hospital Maternidade Santa Helena, na pessoa de seu representante legal, pela possibilidade de ter contribuído com o dano mediante o recebimento de recursos públicos sem a
comprovação da efetiva realização das despesas conforme Convênio firmado, no valor de R$ 100.000,00, correspondente a 51.894,13 VRTEs, caso as ocorrências não sejam devidamente justificadas.
[...]
3.1.3. ANÁLISE:
Conforme se depreende das justificativas e documentos apresentados pelos responsáveis, houve apenas um
equivoco ao se mencionar o numero incorreto do Convênio.
De fato a documentação acostada aos autos demonstra
a efetiva prestação de contas, razão pela qual opinamos
pelo AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE.

EM VALORES SUPERIORES AO PREÇO DE MERCADO –
SUPERFATURAMENTO - item 8 da ITI):
INFRINGÊNCIA: Princípio da Legalidade, da Eficiência
e do Interesse Público (art. 37 da CRFB/88, art. 32 da
CE/89 e art. 3º lei n.º 8.666/93).
RESPONSÁVEIS:
NORMA AYUB ALVES (Prefeita Municipal)
SIMONE BEIRIZ DE SOUZA ROCHA (Secretária Municipal
de Educação)
TRANSPORTES C. R. A. LTDA (Empresa contratada)
3.2.1. DO APONTAMENTO:
Referência: Processo 10.988/09.
Dispensa de licitação. Contrato 301/09. Contratada:
Transportes C. R. A. Ltda. (CNPJ: 04.926.399/0001-97).
Objeto: locação de caminhão vácuo – carro limpa fossa
A equipe de auditoria constatou que a Prefeitura de Itapemirim pagou valores diferenciados, pelos mesmos
serviços prestados, em superfaturamento da ordem de
275,7%.
O superfaturamento fica constatado na análise dos processos 10.988/09 e 14.302/08, nos quais o objeto contratado é o mesmo e o preço pago por viagem é, respectivamente, R$500,00 e R$175,00.
No Processo 14.302/08, no item “7- Descrição do objeto
solicitado - Especificação detalhada” do projeto básico, a
Secretária de Ação Social detalha o objeto:
Prestação de serviço de locação de caminhão vácuo (limpa fossa) com capacidade de 8.000 litros e bomba de
anel líquido para esgotamento de fossas sépticas. (sic)

3.2. ATO ANTIECONÔMICO (PAGAMENTO DE DESPESAS
Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

No Processo 10.988/09, no Projeto Básico 87/2009,
“item - Especificação do serviço” a Secretária de Educação detalha o objeto:
Locação de caminhão vácuo (limpa fossa) com capacidade de 8.000 litros e bomba de anel líquido para esgotamento de fossas sépticas. (sic)
Deve-se observar que, no Projeto Básico constante do
Processo 10.988/09 o valor unitário de cada viagem em
R$ 500,00 já está definido. Às fls. 21 do mesmo processo,
encontra-se o orçamento fornecido pela empresa Play
City, cotando o custo por serviço em R$ 260,00.
Embora em despacho de 22/10/09 (fls. 19 do Processo
10.988/09), a diretora do departamento Contr. Apoio
Educacional informe que “o veículo da Play [City], que
nos forneceu orçamento com o valor de R$ 260,00/viagem, tem capacidade de 3.000 L. Embora o valor unitário
seja menor, o serviço ficará mais caro, porque serão necessárias mais viagens para fazer o mesmo serviço” (sic).
No entanto, não há na proposta da Play City, referência à
capacidade de carga dos seus veículos. E não há, no processo, laudos ou informações técnicas sobre a capacidade dos veículos da Play City.
Na seqüência ao despacho da diretora do departamento Contr. Apoio Educacional, na mesma fls. 19, a Secretária de Administração, Planejamento e Gestão informa
que “a proposta da empresa Transporte C. R. A. Ltda é a
única que atende às necessidades da citada Secretária”.
No entanto, em análise do Processo 14.302/08, verifica-se que:
· três empresas apresentaram orçamentos (todos de dezembro de 2008) para serviços similares, e todos os orçamentos apresentados eram menores do que o valor
Segunda-feira, 21 de maio de 2018

8

ATOS DO PLENÁRIO

contratado. Ou seja, não é verdadeira a informação de
que “a proposta da empresa Transporte C. R. A. Ltda é
a única que atende às necessidades da citada Secretária”, tanto pela não comprovação da menor capacidade
dos veículos da Play City, quanto pela ausência de justificativa técnica para exigência da capacidade de 8.000 litros dos veículos;
· a empresa O. M. de Souza Desentupidora – Unimar, foi
contratada pela Prefeitura para prestar o mesmo tipo de
serviço (Contrato 065/2009, de 20 de janeiro de 2009),
pelo valor de R$175,00 por viagem. Neste mesmo processo, a empresa Desentupidora Espadarotte apresenta
orçamento no valor de R$230,00 por viagem e a empresa Globo Dedetizadora e Desentupidora orça o serviço
em R$250,00 por viagem.
· Considerando os valores cobrados pela empresa O. M.
de Souza Desentupidora – Unimar (que havia sido contratada pela própria prefeitura no início do ano de 2009
pelo valor de R$175,00 por viagem), tem-se que o custo total seria de R$3.500,00. Como a prefeitura pagou à
empresa Transportes C. R. A. Ltda o valor de R$10.000,00
(a R$ 500,00 por viagem), constata-se que foi pago a
maior o valor de R$ 6.500,00.
No Processo não foi encontrada o documento fiscal da
empresa, restando os relatórios obtidos junto ao Sisaud:
NE 5818/09, NL 11712/09.
Pelo exposto, resta evidenciado os requisitos que configuram o nexo de causalidade entre as condutas subjetivas dos envolvidos e a irregularidade geradora de possível dano ao erário, nessa esteira, impõe-se a indicação
de responsabilização solidária do ordenador de despesa
delegante, Senhora Norma Ayub Alves, Prefeita Municipal que autorizou o pagamento, do ordenador de despeDiário Oficial de Contas

sa delegado, Senhora Simone Beiriz de Souza Rocha, Secretária Municipal de Educação e também responsável
por autorizar o pagamento e do contratado, a empresa
Transportes C.R.A Ltda., na pessoa de seu representante
legal, pela possibilidade de ter contribuído com o dano
mediante o recebimento indevido de recursos públicos,
no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), correspondente a 3.373,12. VRTEs, caso as ocorrências não
sejam devidamente justificadas.

dessemelhante destinação destes dejetos: uma seria na
própria SAAE do município, outra deveria ser transportada à Central de Tratamento da foz do Brasil (antiga Citágua), em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Ressalta-se que, nos termos dos artigos 186, 927 e 942
caput e parágrafo único do Código Civil, bem como do artigo 4º, inciso II da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, os
terceiros contratados pela Administração devem ser responsabilizados solidariamente aos gestores públicos, se
derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade
de que resulte dano ao erário.

A maior e diferente rota traçada pela contratada, consequentemente gerou majoração no erário liquidado, merecendo azo as justificativas da gestora quando afirma
maior custo operacional e patente diferença de quilometragem decorrente desta contratação.

Tendo em vista os indícios de que a empresa contratada
Transportes C. R. A Ltda. concorreu para o cometimento de dano ao erário, por ter se beneficiado de ato ilícito
configurado pelo pagamento de serviços sem a comprovação da devida contraprestação, justifica-se seu chamamento como responsável solidária nos presentes autos.
[...]
3.2.3. ANÁLISE:
Como se observa, a justificativa para a ocorrência de tal
discrepância de valores entre o contrato n.º 065/2009
(celebrado com a Empresa O.M. de Souza) e o contrato n.º 301/2009 (celebrado com a Empresa Transporte
C.R.A. Ltda.), seria basicamente a destinação dos dejetos
e consequente majoração de custo inerente.
Quando observamos os referidos contratos acostados ut
fls. 5238/5240 e 5246/5248, está claramente explícita a
www.tce.es.gov.br

Em que pese algumas observações (ausência das notas
fiscais na defesa dos gestores, bem como a apresentação pela empresa de meros recibos - sendo estes ainda
por cima incompletos), não fora este o objeto do apontamento aqui analisado.

Destarte, não restando opinião diversa, pendemos pelo
AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE.
[...]”
Quanto ao item 14 (item 3.3 da ITC) cuja imputação referem-se a supostos pagamentos indevidos decorrentes
de liquidação irregular de despesa, insta frisar que se
tratam de diversas contratações (contratação de shows
artísticos, serviços de software, locação de caminhão vácuo, serviço de manutenção de limpeza com fornecimento de 02 caminhões caçamba, contratação de assessoria
e consultoria técnica e locação de ônibus para transporte de estudantes) que possuem idêntica irregularidade.
Basicamente, nas contratações acima citadas, a equipe
de auditoria verificou que os pagamentos foram realizados às empresas sem qualquer comprovação de que os
serviços foram efetivamente prestados, uma vez que não
encontrou relatório, atas, memorandos, ordens de serviço, ou quaisquer outros documentos, que comprovasSegunda-feira, 21 de maio de 2018

9

ATOS DO PLENÁRIO

sem a efetiva prestação dos serviços.
Pelo exposto, adoto integralmente como razão de decidir a análise empreendida na referida peça conclusiva
para este item, pois entendo que a falta de regular liquidação de despesa não se conclui que os serviços não
foram prestados, de modo que a devolução de valores
constituiria enriquecimento ilícito sem causa da Administração, in verbis:
“[...]
A imputação refere à suposta PAGAMENTOS INDEVIDOS
DECORRENTES DE LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA, tendo os responsáveis citados nos respectivos processos internos da Prefeitura Municipal de Itapemirim/
ES, apontados e concorrido à prejuízo ao erário.
Bom, é preciso ter em conta que o procedimento de liquidação de despesas é um procedimento formal de controle interno da administração pública contratante, de sorte que a “forma” como deve se dar a liquidação encontra
esquadro na Lei 4.320/1964. Traçando-se um panorama
rápido sobre a matéria tem-se que a maioria da doutrina
divide as fases da despesa em três etapas, quais sejam: i)
empenho; ii) liquidação; e iii) pagamento.
O empenho encontra definição no art. 58 da Lei
4.320/1964:
Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação
de pagamento pendente ou não de implemento de condição.
De acordo com o Professor Harrison Leite o empenho
consiste
[...] na reserva a ser feita no orçamento que não poderá mais ser gasta a não ser pelo motivo que a justificou.
Diário Oficial de Contas

Tal se dá porque toda despesa demanda prévio empenho (art. 60 da Lei n. 4320). Logo, para que uma despesa seja realizada deve-se, primeiro, verificar se há dotação orçamentária, e, se houver, separar parte dessa dotação para o gasto que se deseja realizar. Essa reserva de
recursos para o posterior pagamento é o que se chama
de empenho.
Empenhar significa deduzir determinado valor da dotação adequada à despesa a realizar, por força do compromisso assumido. Logo, se numa dotação de R$ 50.000,00
for empenhado R$ 30.000,00, significa dizer que ocorrerá a baixa desse crédito disponível, restando apenas o
valor de R$ 20.000,00 para novos empenhos nessa dotação (g.n).
A instrumentalização do empenho é realizada através de
um documento chamado nota de empenho, que pode
ser dispensada em casos especiais conforme preconiza o
art. 60, § 1º da Lei 4.320/1964. E quais seriam esses casos especiais? Harrison Leite exemplifica com as hipóteses de despesas com sentenças judiciais, pessoal e encargos, juros e encargos da dívida. Entretanto, quando o
credor é um terceiro (um contratado para determinado
serviço ou fornecimento de produtos) a nota de empenho deverá ser emitida e constitui-se numa garantia para
que o credor possa reivindicar o pagamento de seu crédito. Contudo, se o credor não cumprir sua contraprestação não haverá para a Administração, evidentemente, a
obrigação de pagamento e, nesse caso, o empenho pode
ser cancelado, como também pode sofrer cancelamento
o empenho emitido incorretamente.
Ademais, se o empenho for insuficiente para adimplir a
obrigação poderá ser reforçado por outro empenho. Lado outro, se o empenho exceder o montante da despewww.tce.es.gov.br

sa realizada, poderá ser anulado parcialmente através da
emissão do documento denominado nota de anulação
de empenho cujo objetivo é devolver o valor anulado ao
saldo orçamentário.
Fase posterior ao empenho é a liquidação que, de acordo com o art. 63 da Lei 4.320/1964, consiste “[...] na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo
crédito”. Ou seja, antes da despesa ser paga ela precisa
passar por um processo de verificação do direito adquirido do credor, que é a liquidação.
Nesse passo, convém trazermos ao lume o disposto nos
artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964, tidos por infringidos
no caso ora em análise, vejamos:
(...)
Art. 62. O pagamento da despesa só será e efetuado
quando ordenado após sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar; (Vede Medida Provisória
n° 581, de 2012);
III - a quem se deve pagar a Importância, para extinguir
a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da presSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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tação efetiva do serviço.

gislação vigente’ (grifamos).

Veja-se que de acordo com o § 1º do art. 63 a verificação
do direito adquirido pelo credor – em outras palavras, a
liquidação – tem por fim apurar: i) a origem e o objeto
do que se deve pagar; ii) a importância exata a pagar; e
iii) a quem se deve pagar a importância, para extinguir a
obrigação.

Por fim, a última fase da despesa é o pagamento. Conforme o supramencionado art. 62 da Lei 4.320/1964 “o
pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua liquidação”. Equivale dizer que o pagamento deve obedecer a sequência lógica, ou seja, primeiro a
despesa é empenhada (reserva-se a importância correspondente), após, é liquidada (verifica-se o cumprimento da obrigação pelo credor), e por fim é paga (o credor
recebe a importância empenhada dando quitação à Administração).

Esmiuçando o procedimento de pagamento pela Administração Pública anota a Professora Tathiane Pisciteli,
em lição elucidativa, que:
Após o empenho e a emissão da nota respectiva, a despesa será objeto de liquidação, a qual consiste na verificação do direito adquirido pelo credor de receber a
quantia empenhada (...). Tal verificação tomará em conta os documentos e títulos que comprovam a realização
da despesa e, assim, o crédito ao qual o credor faz jus. O
que se pretende, nos termos do artigo 63, § 1º, é apurar: a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar e a quem se deve pagar para extinguir a obrigação. Trata-se de garantir que a Administração vá pagar os valores certos à pessoa certa e em razão
do motivo previamente estabelecido na nota de empenho. Na hipótese de fornecimento de bens ou serviços
prestados, a liquidação será realizada a partir do contrato, da nota de empenho e dos comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço, de
acordo com o que determina o § 2º do artigo 63.
De acordo com Sérgio Assoni Filho, em comentários á Lei
4.320/1964, a liquidação está vinculada ao implemento
de uma condição: ‘a concreta prestação do serviço ou
o efetivo fornecimento do bem, tanto nos moldes da
avença que deu causa ao nascimento da relação obrigacional quanto em conformidade com o que dispõe a leDiário Oficial de Contas

Percebe-se que o procedimento de liquidação de despesas é um procedimento formal a ser desempenhado pela Administração com a finalidade de se pagar com exatidão as obrigações assumidas. Não se verifica, do consubstanciado nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964, exigências diversas do previsto, por exemplo, comprovação da prestação de serviços através de registros outros
ou relatórios, assistindo razão a defesa quanto a esta
alegação.

Y). Daí dispor a Lei, em seu art. 63, que antes do pagamento, será realizada a liquidação da despesa, ou seja, a
verificação do direito de crédito do contratado, verificação esta onde se apura: (i) a origem e o objeto do que se
deve pagar; (ii) a importância exata a pagar; e (iii) a quem
se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação
(§ 1º do art. 63).
Em que pese algumas constatações, compulsando os documentos acostados aos autos tanto pela Equipe Técnica como pela defesa, realmente não podemos simplesmente alegar que não houve contraprestação do serviço. Agir desta forma seria coadunar com possível enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.
Resumindo, o dano não pode ser presumido. Senão, vejamos:
ACÓRDÃO TC-573/2014 – PLENÁRIO

Pois bem, como se vislumbra dos autos, pode-se dizer
que foi produzida prova apta a demonstrar liquidação de
despesa regular, ao menos no que se refere às exigências contidas nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964.

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.

A esse respeito deve-se notar que a Lei 4.320/1964, ao
dispor em seus artigos 62 e 63 sobre o procedimento de
pagamento de despesa, objetiva evitar que: a) o pagamento se dê antecipadamente; b) seja realizado ao credor errado; c) se dê em valor superior ao serviço prestado ou quantidade de bens fornecidos e; d) pague-se
por bens ou serviços imprestáveis à administração (por
exemplo: contratou-se a aquisição do medicamento do
tipo X e o contratado entregou o medicamento do tipo

(...) 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

www.tce.es.gov.br
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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 forma 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
Diário Oficial de Contas

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.

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.

ACÓRDÃO TC-537/2016 – PLENÁRIO

ACÓRDÃO TC-788/2016 – 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

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) (...).

(...) II.4 - Do Mérito:

(...) II FUNDAMENTAÇÃO

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

(...) II.2 MÉRITO

www.tce.es.gov.br

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.
(...) 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.

(...) II.2.3 – FALHAS NA LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM
REFEIÇÕES, “COFFEE BREAK” E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (item 2.3 da ITC 4360/2015)
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Precedentes do REsp nº 1.181.806 – SP (2010/00344170) e pelas decisões desta Corte de Contas citadas acima
pela área técnica:

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.

Cultural, Sra. (...), onde atesta a execução dos serviços.

(...) A defesa argumenta em síntese que apesar das liquidações ocorrerem de forma inconsistente, não houve 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.

(...) 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 (...).

“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”

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.

“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).”

Ao ponto que aquiescemos em grande parte com a defesa, onde ratificamos a atenção aos fundamentos expostos inicialmente, não nos resta outro posicionamento in
casu, senão AFASTARMOS A IRREGULARIDADE consubstanciados no ressarcimento face supostos pagamentos
indevidos decorrentes de liquidação irregular de despesa (item 14 da ITI), exatamente pelo fato de que a ausência na liquidação da despesa não leva a conclusão
da ausência da prestação dos serviços.”

“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)”.

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.
(...) 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.
Há de se ressaltar que consta dos autos documentos que
comprovam a realização dos eventos (...).
Além disso, consta relatório de serviços prestados em relação aos eventos supracitados (fls. 439/440, 464/467),
devidamente assinado pela Subsecretária de Patrimônio
Diário Oficial de Contas

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.

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.
www.tce.es.gov.br

Por outro giro, registro que de todas as contratações realizadas, a área técnica não identificou nenhuma despesa constante das prestações de contas que tivessem evidente desvio de finalidade.
Nesse sentido, na linha da manifestação da área técnica
e da jurisprudência pacificada do STJ e das decisões desta Corte de Contas, não vislumbro, no caso concreto, elementos suficientes que comprovem a má-fé ou conduta
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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dolosa dos responsáveis, 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.
Por fim, entendo adequado que se expeça recomendação ao atual gestor para que observe os preceitos dos artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/1964 quando da realização de eventos semelhantes.
Diante do exposto, acompanhando o teor da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 4424/2017-1 e do Parecer Ministerial, afasto as irregularidades e os ressarcimentos
quantos aos itens 5, 8 e 14.
· ITEM 24 (ITEM 3.4 DA ITC)
Por fim, no que diz respeito ao item 24 (item 3.4 da ITC)
apresento os motivos da posição divergente que adoto:
Em relação à irregularidade disposta no item 3.4 da
ITC, que trata de “ATO ANTIECONÔMICO (PAGAMENTO DE DESPESAS EM VALORES SUPERIORES AO PREÇO
DE MERCADO – SUPERFATURAMENTO” foi constatado
que a Prefeitura de Itapemirim contratou a empresa Reis
Transportes para o transporte de alunos do ensino superior com destino aos municípios de Cachoeiro de Itapemirim (rotas 1 a 6), Guarapari (rota 7) e Campos dos Goytacazes-RJ (rota 8) com valores superfaturados. Para tanto, a área técnica na ITC 4424/2017-1 após reproduzir a
alegações da equipe de auditoria descritas no RAO 1032011-9 aduz o seguinte, conforme destaco:
a proposta de preços apresentada pela empresa, para as
rotas licitadas, foi de R$ 4,20 por quilometro para as rotas 1 a 7 e R$ 2,80 por quilometro para a rota 8;
não há informações ou dados, tanto no projeto básico
quanto nos autos do processo, de elementos que permiDiário Oficial de Contas

tam diferenciar o valor cobrado por cada uma das rotas, exceto o fato da rota 8 ser interestadual e as demais
serem intra-estaduais. No entanto, este fato não é suficiente para justificar a diferença dos preços cobrados,
até porque o critério para a definição do preço é “distância” (preço por quilometro) e não se encontra qualquer justificativa para as diferenças de valores pagos pela prefeitura;

Rota/

o valor pago na rota 8 (Itapemirim – Campos, em distância estimada pela Prefeitura em 400 km ida e volta), de
R$2,80 por quilometro, serve de referência como preço
de mercado para rotas com características similares (público a ser atendido, veículos, distância e períodos).

170 R$4,20 90km 64.260,00 90km 42.840,00 21.420,00

como não há informações no processo ou outras cotações prévias de preços (pelo menos 3 orçamentos prévios), a equipe entende que o custo do transporte para
rotas de 100 a 400 km de distancia não apresenta elementos que os diferenciam. Mais ainda, parece lógico
que uma viagem mais longa deva ter maior custo operacional (manutenção, motorista) que uma rota mais curta
– o que não acontece no caso;

167 R$4,20 172km 120.640,80 90km 42.084,00
78.556,80

Para a presente irregularidade foram identificados como
responsáveis, a Prefeita Municipal (Norma Ayub Alves), a
Secretária Municipal de Educação (Simone Beiriz de Souza Rocha e a empresa contratada, Reis Transportes Ltda.
Na forma da manifestação da área técnica, tomando o
valor de R$ 2,80 por quilometro como preço mais vantajoso para a Administração (frente ao preço de R$ 4,20
por quilômetro), e tomando por base as distâncias definidas pela equipe de auditoria, constatou-se o superfaturamento de R$ 467.971,60 (quatrocentos e sessenta e
sete mil novecentos e setenta e um reais e sessenta centavos), conforme descrito na tabela a seguir:
www.tce.es.gov.br

n.º viagens
Valor pago/km
Distância estimada (Prefeitura) Valor pago
total Distâncias definidas (equipe) Valor a R$ 2,80/km
Diferença paga a maior
1
2
167 R$4,20 100km 70.140,00 90km 42.084,00 28.058,00
3

4
167 R$4,20 183km 128.356,20 90km 42.084,00
86.272,20
5
163 R$4,20 160km 109.536,00 90km 41.076,00
68.460,00
6
171 R$4,20 175km 125.685,00 90km 43.092,00
82.593,00
7
168 R$4,20 160km 112.896,00 132km 62.092,80
50.803,20
8
162 R$2,80 400km 181.440,00 286km 129.729,60
51.710,40
Total

912.954,00

Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Deste modo, importa ressaltar o que concluiu a área técnica sobre o tema:
“A equipe de auditoria entende que o valor pago em
razão do superfaturamento constatado, da ordem de
51,25%, é passível de ressarcimento. No entanto, considerando a irregularidade relatada no item 6.9.18 (que
conclui pelo ressarcimento do total pago à empresa Reis
Transportes face ao Contrato 111/09, em razão da ausência da comprovação efetiva dos serviços prestados),
a equipe entende que o ressarcimento aqui definido (no
valor de R$467.971,60, equivalente a 242.797,92 VRTEs), por estar contido no ressarcimento da irregularidade 6.9.18, só deve ser exigível caso aquela irregularidade
6.9.18 seja afastada pelo Plenário desta Corte de Contas.
Por sua vez, os responsáveis, Norma Ayub (Prefeita Municipal) e Simone Beiriz de Souza Rocha (Secretária Municipal de Educação) em sede de defesa a defesa (fl.
4634/4639) alegaram em síntese o seguinte:
“[...]
A equipe de auditoria constatou que a Prefeitura de Itapemirim contratou a empresa Reis Transportes com valores superfaturados.
Novamente neste item temos que discordar do entendimento da equipe de auditoria. A auditoria deve ser baseada em fatores concretos e principalmente, àqueles que
a fazem, devem ter conhecimento do assunto, das condições e das variáveis que envolvem o processo auditado.
Primeiramente a equipe afirma que a contratação foi superfaturada.
Em segundo, alega que parece lógico que uma distância
maior deva ter valor maior. Isto prova o desconhecimento do assunto ou falta de interesse em questionar a equiDiário Oficial de Contas

pe da Administração para que lhe explicasse os motivos.
A situação realmente é o inverso do que a equipe entende ser o correto, pois quanto maior a distância menor será o valor, pois a empresa ganhará na quantidade.
A situação realmente é o inverso do que a equipe entende ser o correto, pois quanto maior a distância menor será o valor, pois a empresa ganhará na quantidade.
Vamos a alguns esclarecimentos:
Quanto a Rota nº 8 no valor de R$ 2,80 por KM:
a. O ônibus que roda mais Km por dias tem condições de
fazer o valor por Km mais barato, pois consegue ter um
retorno maior em razão da quantidade;
a. Os ônibus que Rodam menos Km por dia, além de ficarem à disposição como o da Rota 8, tem que arcar com
as mesmas despesas tais como seguro, motorista, manutenção, etc e ter um retorno financeiro muito menor em
razão da quantidade que este roda diariamente;
a. O Município possui 554 Km quadrados sendo que
desta área 42,63% é área rural, ou seja, 236 Km quadrados. Muitas destas áreas são atendidas por estradas de chão ou mal pavimentadas o que também afeta o valor do Km;
Veja a simulação abaixo:
1 – Um ônibus que rode 400 Km por dia, rodando 200
dias letivos a R$ 2,80 possui um resultado final de R$
224.000,00;
2 – Um ônibus que rode 90 Km por dia, rodando 200
dias letivos a R$ 4,20 possui um resultado final d R$
75.600,00;
3 – Um ônibus que rode 10 Km por dia, rodando 200
www.tce.es.gov.br

dias letivos a R$ 4,20 possui um resultado final de R$
134.400,00;
Como se pode ver por exemplo acima, o resultado operacional é bem diferente. Com uma linha maior o prestador
de serviço consegue reduzir o valor do Km, pois potencializa o seu resultado.
Todos sabem que em tudo que se compra o valor abaixa quando se compra em grandes quantidades. 500 sacos de cimento vão custar bem menos que 50, 50 caminhões de brita bem menos que 5 caminhões, e assim por
diante.
Este exemplo acima foi o que ocorreu e o que ocorre com
as rotas.
Outro fator é que o ônibus irá percorrer somente estrada de asfalto, sem muitas paradas, bem diferente do
que acontece com as outras 7 linhas.
A própria equipe no último parágrafo da folha 3242 concorda que o critério para definição de valores é a distância.
Não tem como a equipe pegar como referência o valor
mais baixo a ser pago e tomar este valor como referência. Se fosse pela média de Km rodados, o certo então deveria ser R$ 4.20 e não R$ 2,80 por Km.
Outro ponto que ficou incompreendido e prejudicou a
justificativa, trata-se do citado pela equipe no 3º parágrafo da folha 3125 do relatório de auditoria. A equipe
fala do item 6.X.1 que não faz parte desse relatório.
Outro ponto que também não se justifica são os cálculos feitos pela auditoria que não tomou como base nenhum dado preciso, simplesmente buscaram uma rota de um lugar a outro sem dados precisos como por
exemplo passar pelos distritos, etc..
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Fizemos uma simulação de Itaipava/ES a Campos/RJ
pelo Google Earth e chegamos a uma quilometragem
de 164 Km desconsiderando todo o trajeto de ida e volta entre as instituições de ensino, distritos, e outros caminhos necessários. Isto significa no mínimo 328 Km de
ida e volta. Bem diferente dos 286 Km apontados pela
equipe de auditoria.
Esta pequena diferença de 42 Km já significa nada mais,
nada menos do que 42 Km dia, 8400 Km para 200 dias letivos ou seja R$ 23.520,00.
Isto significa dizer que para recomendar a devolução de
qualquer valor para este serviço deverá ser feito uma
auditoria passando por cada trajeto realmente realizado pelo ônibus.
O mesmo acontece com a rota de nº 4. E Equipe do tribunal definiu como distância entre Itaipava e Cachoeiro
de Itapemirim como sendo de 90 Km.
Outra simulação que também fizemos considerando a
distância entre Itaipava/Es e Cachoeiro de Itapemirim
pelo Google Earth mostrou que a quilometragem entre dos dois pontos é de 63 Km para cada trajeto, ou seja, 126 Km ida e volta, desconsiderando todo o trajeto
entre as instituições de ensino, distritos, e outros caminhos necessários.
Isto significa uma diferença de 93 Km por dia, entre o que
consta do processo e que foi licitado e o que a equipe definiu como distância.
Estamos falando de uma diferença de mais do que o dobro da distância.
No site do DER (Departamento de Estadas de Rodagem
do Espírito Santo) (http://www.der.es.gov.br/download/
TabelaDistancias.pdf), consta como distância entre a seDiário Oficial de Contas

de de Itapemirim a sede do Cachoeiro como sendo de 50
Km. Somada a estae distância está Itaipava a 17,5 Km da
sede de Itapemirim e ainda mais 6,8 Km para ir a Lagoa
do Gomes. Somando-se as distâncias temos no mínimo
74,3 Km desconsiderando a distância dentro da Cidade
de Cachoeiro entre as instituições de ensino.
O somatório desta distância chega a aproximadamente
148,6 Km, ou seja, uma diferença de 58,6 Km por dia.
Esta pequena diferença de 58,6 Km já significa nada
mais, nada menos do que 11.720 Km para 200 dias letivos, ou seja, R$ 56.256,00.
Esta é a situação para todas as demais rotas constantes
do processo.
A equipe colocou uma distância tirada do endereço eletrônico: www.mapas.viajeaqui.abril.com.br/guiarodoviario. No entanto, de forma a querer tentar mostrar para esta Corte, desvirtuando a realidade, colocou como
opção que o site mostrasse a distância mais curta, desconsiderando a estrada e tempo de viagem.
Talvez, se tivessem um filho sendo beneficiado por este
serviço a equipe teria uma visão diferente desta contratação.
O município procura dar condição de estudo a sua população. Isto não quer dizer que os mesmos devam ser
transportados como cargas. Que devam passar pelos
piores caminhos.
Lembramos que estas pessoas, jovens e adultos, na sua
grande maioria, trabalham o dia inteiro e enfrentam a
estrada para ir e voltar, chegando em casa as 1:30 da
manhã para poder trabalhar no outro dia e assim repetir
por uma semana, mês e ano.
Ainda, com relação ao valor pago, informamos que os
www.tce.es.gov.br

valores em 2008 foram de R$ 3,97 o Km rodado e os serviços foram prestados pela Viação Sudeste para transporte de Itapemirim (incluindo distritos) até Cachoeiro
de Itapemirim.
Quanto ao trajeto de Itapemirim a Campos/RJ, o serviço
foi prestado em 2008 pela empresa Reis Transportes no
valor de R$ 2,47 o Km rodado.
Lembramos que estes valores também foram levados em
consideração para servir de referência para a precificação do novo valor a ser pago.
Outro fator a se considerar é que o valor médio do litro
do diesel em 2008 era de R$ 1,95 e em 2009 era de R$
2,08, ou seja, uma diferença de 6,6%.
Se considerarmos este percentual sobre o valor praticado no ano anterior teremos:
Linhas

Valor
ticado
2008

pra- + 6,6% de Calor final
em aumento no com reajusdiesel
te do combustível
Itapemirim/ R$ 3,97
R$ 0,26
R$ 4,23
Cachoeiro
Itapemirim/ R$ 2,47
R$ 0,16
R$ 2,63
Campos

Valor
ticado
2009

praem

R$ 4,20
R$ 2,80

Como se pode verificar, a diferença de um ano para o outro foi próximo ao valor praticado no ano anterior somando-se apenas o valor do reajuste do diesel.
Não ficou claro qual foi a intenção da equipe em tentar
montar uma situação para tentar demonstrar uma irrealidade, no entanto, temos certeza que conseguimos mostrar que isto não é a realidade.
Como se pode comprovar através das informações apresentadas, não ocorreu de forma alguma um Ato Antieconômico. Não ocorreu pagamento superior e nem ao pouSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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co superfaturado.

tenta e cinco centavos);

De maneira que a situação foi apresentada pelo relatório, o transporte do Município deveria ser interditado e
não simplesmente solicitar devolução de valores ou uma
justificativa. Não se pode aceitar este tipo de acusação
leviana que leva a transparecer que o Município está
sendo conduzido por pessoas que tentam desviar recursos ou coisa parecida.

- uma das particularidades do setor de transportes seria o fato de que para se chegar ao valor do quilômetro
rodado, o raciocínio é inverso: quanto menor a quilometragem, maior seria o custo operacional;

Consideramos este item saneado e caso este Tribunal entenda de forma contrária, que seja efetuado um levantamento rigoroso da distância em cada frota.
[...]” (Grifou-se)
A empresa contratada, REIS TRANSPORTES LTDA, em
suas justificativas acostadas (fl. 3486/3495), aduziu que:
- apresentou proposta e preço compatível com as fixadas no Edital de Convocação; - que a Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT) possui atribuições de
fiscalização e controle das viagens de passageiros, estando os percursos definidos e regulamentados por este referido órgão, informando que este serviço de transporte
possui particularidades;
- todas as viagens realizadas possuem uma supervisão
do município, não podendo ser a empresa penalizada
por esta suposta falha, já que o próprio contrato não prevê que é responsabilidade desta a fiscalização;
- não pode ser confundida “ausência de fiscalização do
município”, com “ausência de prestação de serviços”;
- a quilometragem estabelecida na ocasião do processo
de licitação fora aquela efetivamente realizada pela empresa contratada, que, inclusive, emitiu notas fiscais das
prestações dos serviços no valor de R$ 971.306,00 (novecentos e setenta e um mil, trezentos e seis reais e oiDiário Oficial de Contas

- a distância apurada pelos auditores, não alcançou os
locais de embarque e desembarque de passageiros,
apenas informando a distância estipulada entre os municípios sem contudo incluir as frações do percurso de
uma determinada instutuição de ensino à outra; e
- que não compete a prestadora de serviços controlar a
comprovação de matrícula dos passageiros transportados.
Após análise das manifestações, o NEC opinou pela manutenção da irregularidade e do ressarcimento no valor
de R$ 467.971,60 por entender que “maior quilometragem, salvo melhor juízo, continua sendo em nosso entendimento, o instrumento bussolar para majoração ou
redução do dispêndio”.
Não obstante, apesar de concluir pela irregularidade, a
ITC trouxe uma análise relacionada à composição do custo dos serviços de transporte escolar, onde anota que, a
respeito da contagem de custo por Km rodado, existem
algumas variáveis na composição desse custo que têm
impactos diferentes e são calculadas de formas distintas,
que são custos fixos e custos variáveis.

“O município vem, historicamente, atendendo à demanda de alunos de cursos superior, ofertando transporte escolar para cidades vizinhas. Apesar de o Município, em
parceria com a FAESA estar ofertando alguns cursos de
graduação e pós-graduação e ainda ter construído um
prédio para funcionamento da Universidade Aberta do
Brasil – UAB, cujas aulas iniciarão em fevereiro de 2009,
ainda não há possibilidade de absorver toda a demanda,
por que muitos dos cursos procurados ainda não são oferecidos aqui. Daí a necessidade de contratação de ônibus rodoviário para transportar os alunos para as cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari e Campos. Devemos lembrar que Educação é uma das principais alavancas para o crescimento do Município e que,
quanto maior capacitado for o trabalhador, de melhor
qualidade será o serviço.
Os serviços serão prestados, durante 200 dias letivos ou
até 31/12/2009 e o contrato poderá ser prorrogado mediante termo aditivo por iguais e sucessivos períodos limitado ao total de 60 meses de acordo com o artigo 57,
inciso II, da lei 8.666/93. O aditamento do contrato, com
vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas
para a Administração representará economia nas despesas com realização de processo licitatório, garantindo
a continuidade dos serviços, qualidade e agilização no
atendimento”. (Grifou-se)

Pois bem.

As rotas foram discriminadas no Projeto Básico da seguinte maneira:

Para análise da presente irregularidade, faz-se necessário primeiro contextualizar os fatos. Referida contratação originou-se do Projeto Básico (fl. 2155/2159) assinado pela Secretária Municipal de Educação, onde justifica
a necessidade dos serviços, in verbis:

- Rota 01: veículo com motorista para transportar 44
(quarenta e quatro) alunos no seguinte percurso: Vila de
Itapemirim, Garrafão a Cachoeiro de Itapemirim (Universidade São Camilo), turno noturno, totalizando 90 Km
(noventa quilômetros) diários, ida e volta, saída 17:30

www.tce.es.gov.br
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horas.

rios, ida e volta, saída 17:30 horas.

- Rota nº 02: veículo com motorista para transportar 44
(quarenta e quatro) alunos no seguinte percurso: Vila de
Itapemirim, Paineiras, Garrafão a Cachoeiro de Itapemirim (Universidade São Camilo), turno noturno, totalizando 100 Km (cem quilômetros) diários, ida e volta, saída
17:30 horas.

- Rota nº 07: veículo com motorista para transportar 44
(quarenta e quatro) alunos no seguinte percurso: Vila de
Itapemirim, Itaóca, Itaipava a Guarapari (AESG, FAESA,
UNIBE), turno noturno, totalizando 160 Km (cento e sessenta quilômetros) diários, ida e volta, saída 17:00 horas.

- Rota nº 03: veículo com motorista para transportar 44
(quarenta e quatro) alunos no seguinte percurso: Itaipava, Itaóca, Gomes, Vila de Itapemirim, Garrafão a Cachoeiro de Itapemirim (Universidade São Camilo), turno noturno, totalizando 172 Km (cento e setenta e dois quilômetros) diários, ida e volta, saída 17:30 horas.
- Rota nº 04: veículo com motorista para transportar 48
(quarenta e oito) alunos no seguinte percurso: Itaipava,
Itaóca, Gomes, Vila de Itapemirim, Garrafão a Cachoeiro de Itapemirim (Universidade São Camilo, FDCI, FACCACI e CREAD), turno noturno, totalizando 183 Km (cento e oitenta e três quilômetros) diários, ida e volta, saída 17:30 horas.
- Rota nº 05: veículo com motorista para transportar 46
(quarenta e seis) alunos no seguinte percurso: Itaipava,
Itaóca, Vila de Itapemirim, Garrafão a Cachoeiro de Itapemirim (CEFETES, ATTENEU/UNIEBE, UNES, FACI, UNOPAR), turno noturno, totalizando 160 Km (cento e sessenta quilômetros) diários, ida e volta, saída 17:30 horas.
- Rota nº 06: veículo com motorista para transportar 44
(quarenta e quatro) alunos no seguinte percurso: Vila de
Itapemirim, Grande Piabanha, Frade (entrar), Luanda,
Posto Bracon, Safra a Cachoeiro de Itapemirim (Universidade São Camilo, FDCI, FACCACI), turno noturno, totalizando 175 Km (cento e setenta e cinco quilômetros) diáDiário Oficial de Contas

- Rota nº 08: veículo com motorista para transportar 44
(quarenta e quatro) alunos no seguinte percurso: Itaipava, Itaóca, Vila de Itapemirim a Campos (Estácio de Sá,
Universo, CEFETES, Uniodonto), turno noturno, totalizando 400 Km (quatrocentos quilômetros) diários, ida e
volta. Frequência de viagens: segunda a sexta-feira – saída de Itaipava (ES) às 15h30m. Chegada em Campos dos
Goytacazes (RJ) às 19h. Saída de Campos dos Goytacazes
(RJ) às 23h. Chegada em Itaipava (ES) às 1h40m.
Para fins de aferição de valor cobrado, o projeto básico
fez prever, na alínea “p” (fl. 2158) que “o preço deverá
ser orçado por quilômetro rodado compreendendo todas as despesas inerentes à execução do serviço, tais
como: motorista, combustível, manutenção do veiculo,
taxas, seguro, encargos sociais e administrativos”.
A cotação feita pela administração para as rotas em
questão devidamente assinada pela Secretária de Educação e pela Contadora consta à fl. 2160/2162, sendo
que para as rotas intermunicipais (01 a 07) o preço por
Km rodado foi de R$ 4,20 e para a rota 08 (interestadual) foi de R$ 2,80.
A solicitação do presente serviço foi objeto de análise da
Procuradoria Geral do Município, caso em que o Procurador Municipal emitiu parecer favorável (fl. 2163).
Insta frisar que a Lei 1897/2005 autorizou o Município
de Itapemirim a fornecer transporte gratuito aos Estuwww.tce.es.gov.br

dantes de Ensino Superior com destino a cidades de Cachoeiro de Itapemirim – ES, Campos – RJ e Guarapari –
ES, sendo que a relação dos alunos atendidos está anexada aos autos.
Então, o contrato nº 111/2009 (fl. 2341/2435) originado por meio do Pregão 18/2009 foi assinado em
03/03/2009, tendo por objeto a contratação de serviços
de locação de ônibus Rodoviário para uso intermunicipal
e interestadual para atender alunos do Ensino Superior,
contemplando 200 dias letivos. Possuiu como valor total R$ 1.097.600,00 (hum milhão noventa e sete mil seiscentos reais) e vigência até 31/12/2009.
O aditivo ao Contrato (fl. 2311) assinado em 06/03/2009,
além de outras observações fez constar no parágrafo terceiro o trajeto da viagem para Campos (RJ): “saída da
cidade de Itapemirim (ES), da Av.Itapemirim em Itaipava, seguindo pela Rodovia ES060, passando pela Av. Cristiano Dias Lopes, Sede, trafegando pela rodovias ES490
e BR101, chegando em CAMPOS DOS GOYTACAZES (ES)
seguindo pela Rua Espírito Santo, Ponte General Dutra,
Avenida Dr. Silvio Bastos Tavares, Rua Gumercindo de
Freitas, Rua Dr. Siqueira e Avenida 28 de março, onde estão localizados o CEFETES, ESTÁCIO DE SÁ, UNIODONTO
e UNIVERSO, saindo de CAMPOS DOS GOYTACAZES (ES)
e retornando a ITAPEMIRIM (ES) pelo mesmo itinerário,
em sentido inverso”.
Primeiramente, insta registrar que no presente caso
a equipe técnica responsável pela elaboração do RA-O
103/2011 não acompanhou a execução dos serviços de
transporte escolar, selecionando e percorrendo algumas linhas/rotas do transporte contratado pela Prefeitura Municipal de Itapemirim, porém, constatou que para
cada rota contratada, a municipalidade pagou a maior,
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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considerando as distâncias definidas pela equipe, na
forma do documento 32 (fl. 2804/2809):
- Rota 01 – Município pagou R$ 4,20 para 90 Km, sendo
que a equipe de auditoria entendeu que deveria ser R$
2,80 para 90 Km;
- Rota 02 – Município pagou R$ 4,20 para 100 Km, sendo
que a equipe de auditoria entendeu que deveria ser R$
2,80 para 90 Km;
- Rota 03: Município pagou R$ 4,20 para 172 Km, sendo
que a equipe de auditoria entendeu que deveria ser R$
2,80 para 90 Km;
- Rota 04: Município pagou R$ 4,20 para 183 Km, sendo
que a equipe de auditoria entendeu que deveria ser R$
2,80 para 90 Km;
- Rota 05: Município pagou R$ 4,20 para 160 Km, sendo
que a equipe de auditoria entendeu que deveria ser R$
2,80 para 90 Km;
- Rota 06: Município pagou R$ 4,20 para 175 Km, sendo
que a equipe de auditoria entendeu que deveria ser R$
2,80 para 90 Km;
- Rota 07: Município pagou R$ 4,20 para 160 Km, sendo
que a equipe de auditoria entendeu que deveria ser R$
2,80 para 132 Km;
- Rota 08: Município pagou R$ 4,20 para 400 Km, sendo
que a equipe de auditoria entendeu que deveria ser R$
2,80 para 286 Km;

plexo, e se verifica amparado pela composição de diversos parâmetros adotados, sendo que não se pode afirmar que houve dano ao erário em parâmetros adotados
pela área técnica, valendo-se do valor pago para o transporte da rede municipal comparado com o da rede estadual.
Data maxima venia, este parâmetro não é apto a aferir
no presente caso o suposto dano ao erário.
Como citado pela área técnica na ITC, existem algumas
variáveis na composição desse custo que têm impactos
diferentes e são calculadas de formas distintas, classificados em custos fixos e custos variáveis.

Ilustra-se tal afirmação com a metodologia utilizada pelo
Centro Interdisciplinar de Estudos em Transporte da Universidade de Brasília no que tange aos custos que devem
ser levados em consideração para se chegar ao valor total do serviço:

Assim, o serviço não é idêntico, tem base de custos distintos, de maneira que para que fosse aferido se há desproporção nos pagamentos realizados deveria haver toda uma demonstração da composição de custos do serviço de cada rede: municipal e estadual.

[...]

Para rechaçar o entendimento esposado pela Área Técnica, cito recente Acórdão TC 1000/2017 datado de
08/08/2017 do Plenário desta Corte de Contas prolatado
nos autos do TC 9623/2014 de relatoria do Conselheiro
Domingos Augusto Taufner, em eu se acompanhou o entendimento trazido pelo Parquet de Contas que após minucioso trabalho trouxe diversos estudos relacionados à
composição do custo dos serviços de transporte escolar:

Sob esta ótica, em interessante dissertação de mestrado10, defendida na Universidade de Brasília, quanto ao
tema “contribuição conceitual e metodológica à determinação de tarifas no transporte rodoviário de passageiros” explanou-se a respeito do valor da quilometragem percorrida, além de diversos outros fatos que devem compor a planilha de custos:

ACÓRDÃO TC-1000/2017 – PLENÁRIO
[...]

Diante disso, entendeu que a municipalidade pagou a
maior a importância de R$ 467.971,60, passível de devolução.

Nesse sentido, entendo que deve prosperar os argumentos trazidos pelo Parquet, motivo pelo qual as adoto como razão de decidir:

Com efeito, mostra-se relevante aferir que o cálculo do
custo por quilômetro desse tipo de serviço é bem com-

Necessário destacar, inicialmente, a imprescindibilidade de parâmetros à composição de custo para o servi-

Diário Oficial de Contas

ço de transporte escolar rural de alunos, com a presença de custos variáveis que devem ser levados em consideração, constituídos por despesas como o consumo
de combustível, de lubrificantes, de rodagem, de peças
e acessórios, variáveis estas que mantém relação direta com a quilometragem efetivamente percorrida, seja
cheia ou vazia.

www.tce.es.gov.br

Vislumbra-se que até mesmo em transporte público de
passageiros é levado em consideração à quilometragem
morta ou ociosa, também chamada de quilometragem
improdutiva.

[...]
A quilometragem percorrida é originária da multiplicação da quantidade de viagens pela extensão de cada linha do sistema, adicionada da quilometragem ociosa;
para fins de apuração dos coeficientes de consumo, ela
deve ser diferenciada por tipo de veículo. O PMA é resultado da divisão da quilometragem total percorrida pela frota operacional. A lotação do veículo representa a
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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quantidade média de lugares ofertados considerando os
diferentes tipos de veículo. Por fim, o IAP indica a ocupação dos veículos (em termos de quantidade de usuários
pagantes), podendo ser calculado para todo o sistema,
para o lote de linhas ou regiões de atuação ou mesmo individualmente, para cada linha. [grifo nosso]
[...]
Cabe trazer a baila a Portaria SEDU Nº 43-R11 publicada
em março de 2016 pela Secretaria de Estado da Educação com especificação de valores de referência e metodologia de custos do quilômetro rodado para o Programa de Transporte Escolar – PETE/ES na qual leva em consideração o que segue:
[...]
Art. 2º Os valores referenciais do quilômetro rodado foram apurados através da implantação do sistema de geração de custos do transporte escolar rural do Espírito
Santo, realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG através do convênio nº 9001/2016 firmado
com a SEDU.
§ 1º Na metodologia de cálculo do custo do km rodado,
foi considerado: o preço do combustível, fator estrada,
insumos, tributos, contribuições, taxas, salários, encargos, preço médio do veículo, capacidade de alunos a ser
transportados, dentre outros. Toda metodologia de cálculo está disponibilizada através do site www.educacao.
es.gov.br e será encaminhada aos Municípios, ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo.
§ 2º Os valores referenciais contidos no art. 1º desta portaria têm por objetivo principal apurar os valores
que a SEDU deve repassar a cada município participante
Diário Oficial de Contas

do Programa Estadual do Transporte Escolar no Estado
do Espírito Santo - PETE/ES. Devendo o Município adotar todas as medidas cabíveis para realizarem contratações com valores iguais ou inferiores aos publicados nesta portaria.
§ 3º Para definição da faixa de valor a ser utilizada para o
cálculo do custo a ser repassado ao município será considerado o total diário de quilômetros executado por um
veículo, somados os turnos.
§ 4º Os municípios poderão requerer à SEDU estudos
de custos específicos nos casos em que identificar rotas
com características diferentes das demais, de difícil acesso e/ou que requeiram prestação de serviços diferenciados.
Art. 3º O transporte escolar poderá ser contratado por
12 (doze) meses a partir de 02.05.2015, podendo ser
prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 meses,
conforme parecer/consulta TC-018/2015 e a Lei federal
8.666/1993. O instrumento convocatório deverá prever
expressamente a natureza contínua do serviço de transporte escolar, especificando ainda um período máximo
de contratação de até 60 meses.
§ 1º O novo Sistema de Controle do Transporte Escolar
Rural do Espírito Santo - TRANSCOLARES, em desenvolvimento pela UFMG através do convênio nº 9001/2016,
poderá a partir do exercício corrente, indicar adequação
e otimização das rotas existentes, acarretando alteração
da despesa ora contratada. Caso esta alteração ultrapasse o limite previsto em Lei, será indicado ao Município
que seja realizado um novo certame licitatório.
§ 2º Fica sendo de responsabilidade de cada Município
realizar os ajustes que se fizerem necessários nos contrawww.tce.es.gov.br

tos vigentes, quando os valores contratados forem superiores aos valores referenciados nesta portaria.
§ 3º A SEDU permitirá que os devidos ajustes a serem
realizados pelos municípios nos contratos vigentes
ocorram até o mês de Julho de 2016, sendo que a partir
de agosto de 2016 não serão repassados aos municípios
valores superiores aos referenciados nesta portaria, devendo cada Município arcar com as despesas contratadas com valores superiores aos contidos no art. 1º desta portaria.
§ 4º O município que estiver contrato vigente com valores iguais ou inferiores aos desta portaria, não terão necessidade de ajustes, prevalecendo assim o princípio da
economicidade.
Como ilustrado acima não há obrigatoriedade de que
o município siga os parâmetros adotados pela SEDU ou
mesmo os exatos valores utilizados, uma vez que a própria portaria permite que os municípios arquem com os
valores quando superiores aos estipulados pela portaria.
[...]
Diante das referências expostas, com as vênias de estilo, entende-se, na espécie, que a representante não se
utilizou de parâmetros seguros para demonstrar que o
valor pago para o transporte da rede municipal foi desarrazoado em relação à rede estadual.
Para que fosse possível aferir a desproporção entre os
pagamentos realizados deveria haver a demonstração
da composição de custos (R$/KM) do transporte de cada rede.
Verifica-se que o cálculo do custo por quilômetro em
um serviço de transporte escolar é bem complexo,
de maneira que, obviamente, nos valores pagos pelo
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transporte cheio da rede estadual encontram-se embutidos os custos com o deslocamento do veículo de onde
se encontra até o primeiro aluno a ser recolhido na ida
à escola, e ao final, da residência do último aluno ao local onde o veículo ficará estacionado.
Ademais, a forma de cálculo proposta pela unidade técnica não se mostra a mais adequada ao caso pelo fato
de que o dano real ao Município, se houver, não é o valor auferido a título de “quilometragem vazia”, haja vista que o valor relativo ao transporte da rede municipal
de ensino, considera o custo fixo com monitor, situação
em que os valores do salário do funcionário devem ser
diluídos com base na quilometragem rodada. Assim, não
há como aferir se houve dano, pois os serviços prestados não formam idênticos e os custos não foram decompostos.
De certo que esta obrigação é do órgão contratante,
mais não foi objeto de apontamento nestes autos. Nesse
caso, deveria a representante demonstrar cabalmente a
inconsistência dos custos adotados, o que não ocorreu.
Aliás, insta enfatizar que se não fosse realizado o pagamento pelo transporte vazio, da maneira como estavam
especificados os percursos, dificilmente apareceriam interessados em executar o serviço, principalmente porque alguns lugares da área rural são de difícil acesso e
não se cobriria os gastos que o contratado teria para arcar com a prestação dos serviços.
Nesta toada, cumpre registrar que, conforme remansosa jurisprudência do Tribunal de Contas da União, representada pelo recente julgado abaixo transcrito, à unidade técnica, em processo de fiscalização, provar, além da
utilização devida dos recursos públicos, a regularidade
de suas condutas, vejamos:
Diário Oficial de Contas

Acórdão 1522/2016 - Plenário, Rel. Benjamin Zymler
A distribuição do ônus probatório nos processos de fiscalização do TCU segue a disciplina do art. 373 da Lei
13.105/2015 (CPC), aplicada às peculiaridades da atividade de controle externo, competindo: a) à unidade técnica do Tribunal demonstrar os fatos apurados nas fiscalizações, mediante a juntada das evidências que os suportam; b) aos órgãos fiscalizados e aos terceiros interessados provar os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do Estado de obter ressarcimento
e/ou punir a prática de ato ilegal, ilegítimo e antieconômico que lhes fora atribuída pelo corpo instrutivo do Tribunal.
Verifica-se, dessa forma, que os parâmetros utilizados
pela unidade técnica não são suficientes para demonstrar o dano ao erário, pois dizer que a empresa aceitou
um método para o Estado e outro para o Município não
é razão suficiente para afirmar que houve violação aos
princípios da economicidade, moralidade, interesse público e eficiência, uma vez que os custos fixos e variáveis de um contrato para outro não são idênticos, conforme mencionado, de modo a se comparar com clareza a diferença de preços que supostamente teriam causado o mencionado prejuízo.
Posto isso, oficia o Ministério Público de Contas, com espeque no art. 95, inciso I, da LC n. 621/12, pela improcedência da representação.” (Grifou-se)
Lado outro, importa reproduzir o que foi salientado pela defesa, no que diz respeito ao tipo de estrada que deve ser percorrida pelo transporte escolar, cujas condições
também afetam o valor do quilômetro: “O Município
possui 554 Km quadrados sendo que desta área 42,63%
é área rural, ou seja, 236 Km quadrados. Muitas destas
www.tce.es.gov.br

áreas são atendidas por estradas de chão ou mal pavimentadas o que também afeta o valor do Km”.
Desse modo, entendo que os parâmetros utilizados pela Área Técnica não foram suficientes a demonstrar dano ao erário, razão pela qual afasto o ressarcimento proposto.
Por fim, no que tange à quilometragem de cada rota, insta frisar que a auditoria não apresentou um estudo prévio sobre cada trecho e a quilometragem percorrida pelos veículos, uma vez que não houve uma diligência externa acompanhando a execução dos serviços de transporte escolar para aferir a real quilometragem percorrida pelo transporte, apenas conclui no Relatório de Auditoria Ordinária (fl. 260) que o valor de R$2,80 por quilometro deve ser o parâmetro por ser o preço mais vantajoso para a Administração (frente ao preço de R$4,20
por quilometro) e definiu as distâncias (“relatada no
item 6.X.1”).
Não vislumbrei nos autos, ademais, qualquer documento/informação de que trata o item 6.x.1, razão pela qual
entendo que a quilometragem definida pela equipe técnica para fins de parâmetros para o ressarcimento é
aquela constante do doc. 32 (fl. 2894/2899), qual seja:
pesquisa retirada de sites onde consta a distância entre
os trechos (Itapemirim a Cachoeiro de Itapemirim: 42,2
Km - Itapemirim a Guarapari: 66 Km - Itapemirim a Campos/RJ: 143 Km), utilizando-se esses valores como parâmetros para o ressarcimento.
Neste ponto, entendo que deve prosperar o argumento do defendente, a empresa Reis Transportes, quando
aduz que “a distância apurada pelos auditores, não alcançou os locais de embarque e desembarque de passageiros, apenas informando a distância estipulada entre
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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os municípios sem contudo incluir as frações do percurso de uma determinada instutuição de ensino à outra”.

za. APELADO Município de Mariluz. RELATORA Desª. Lélia Samardã Giacomet.

Ora, não se pode olvidar que ao iniciar suas atividades, o
contratado tem que se deslocar à localidade em que se
encontra o primeiro aluno a ser recolhido, percurso este
cuja quilometragem deve ser computada.

APELAÇAO CÍVEL AÇAO DE OBRIGAÇAO DE FAZER C/C
CONDENATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PELO RITO SUMÁRIO PREGAO PRESENCIAL TIPO MENOR
PREÇO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR APELANTE
VENCEDOR DE UMA DAS ROTAS LICITADAS INSURGÊNCIA ACERCA DA QUILOMETRAGEM PREVISTA PARA A ROTA ADJUDICADA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OPÇAO DA
ADMINISTRAÇAO PÚBLICA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE PEDIDO PARA QUE FOSSE REALIZADA MEDIÇAO
DO TRECHO CONTRATADO QUE NAO COMPORTA PROVIMENTO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nesse sentido, cito como precedente o Acórdão TC
276/2016 – Primeira Câmara desta Corte de Contas –
processo TC 6771/2014, em que se exclui a irregularidade e o ressarcimento, com base na tese quanto às quilometragens vazias.
De fato, ainda que me reporte aos termos do contrato nº
111/2009, que contemplam as rotas percorridas, não se
pode saber ao certo qual a metodologia utilizada, uma
vez que os percursos indicados no instrumento contratual identificam sempre as respectivas faculdades em contraponto às tantas localidades a serem percorridas.
Há de se ressaltar, ainda, que a opção de escolha da
metodologia utilizada para pagamento dos serviços de
transporte escolar é dada à municipalidade, que pode
ser contemplando apenas o quilômetro percorrido quando o veículo estivesse ocupado pelos alunos ou não.
Todavia, considerando que a licitação e o contrato foram
realizados nos termos exatos em que o contratado o executou, ou seja, a quilometragem contratada foi cumprida
fielmente pelo contratado, entendo que o mesmo atendeu a expectativa do município contratante, o que não
cabe reparo por parte deste Tribunal.
Nessa linha, a jurisprudência do TJ-PR firmou entendimento, conforme fundamentos constantes no processo PR 838315-3 (Acórdão):
“CRUZEIRO DO OESTE. APELANTE Wender Júnior de SouDiário Oficial de Contas

[...]
Logo, não se trata de realização de nova medição para a
realização do pagamento conforme postulado pelo autor. Como bem ressaltou a D. Procuradoria Geral de Justiça: “Se a autora, para realizar tal percurso, necessitava partir da garagem da Prefeitura Municipal, deveria
ou ter contabilizado tal custo quando apresentou a proposta no processo licitatório ou ter impugnado o edital em momento oportuno. Não tendo assim procedido, não cabe agora, uma vez encerrada a vigência do
contrato, alegar erro no objeto contratado e pleitear diferenças de valores que derivam da sua própria inobservância às obrigações anteriormente avençadas.” (fls.
300) Logo, a r. sentença deve ser mantida como prolatada dado que bem decidiu a controvérsia, inexistindo fundamentos para que prevaleça o entendimento do recorrente quanto à imposição ao Município da realização de
medições como descrito na petição inicial. III DECISAO :
ACORDAM os integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade
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de votos, em negar provimento ao recurso de apelação
cível, mantendo a r. sentença como prolatada nos termos do voto da Desembargado Relatora. Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora Regina Afonso Portes, com voto, e dele participou o Excelentíssimo Desembargador Güido Dobeli .
Curitiba, 07 de fevereiro de 2.012. LÉLIA SAMARDA GIACOMET Desembargadora Relatora (grifo nosso)”
Diante disso, concluo que a irregularidade consignada
nos autos não são eivadas de vícios suficientes para macular integralmente as contas em tela, permitindo a avaliação pela regularidade.
Nesse contexto, creio que outro entendimento não deve
ser adotado nesse caso concreto e entendo que a imputação de ressarcimento deve ser analisada com a maior
acuidade possível, isto porque no presente caso está ausente a má-fé do agente.
Assim, concordo com a tese de defesa apresentada, razão pela qual, entendo que a irregularidade em decorrência da quilometragem paga nas rotas 01 a 7 e 08,
bem como o ressarcimento imputado, da forma vertida
neste tópico, deve ser afastada.
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 da área técnica e do MPEC apresento
ao Plenário a seguinte DELIBERAÇÃO que ora submeto à
sua consideração:
1 - REJEITAR a preliminar de incompetência absoluta e
ausência de jurisdição desta Corte de Contas alegada,
pelos fundamentos constantes do item II.1.1 deste voto;
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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2 – Reconhecer a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
deste Tribunal, isentando os responsáveis do apenamento com multa, tendo em vista a fundamentação exposta
no item II.2 deste voto, afastando a responsabilidade pelas irregularidades descritas nos itens (itens 1, 2, 3, 4, 6,
7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 da
ITI 40/2012 que não ensejam ressarcimento;
3 – Acolher as razões de justificativa de NORMA AYUB
ALVES (Prefeita Municipal), RICARDO VASCONCELOS
CORDEIRO (Secretário Municipal de Saúde) e HOSPITAL
MATERNIDADE SANTA HELENA (Conveniado), quanto à
imputação consubstanciada no item 3.1. da ITC (item 5
da ITI - pagamento/recebimento indevido decorrente de
prestação de contas irregular de despesas de convênio);
4. Acolher as razões de justificativa de NORMA AYUB
ALVES (Prefeita Municipal), SIMONE BEIRIZ DE SOUZA
ROCHA (Secretária Municipal de Educação) e TRANSPORTES C. R. A. LTDA (Empresa contratada) quanto à imputação consubstanciada no item 3.2. da ITC (item 8 da
ITI - ato antieconômico – pagamento de despesas em valores superiores ao preço de mercado – superfaturamento);
5. Acolher as razões de justificativa de NORMA AYUB
ALVES (Prefeita Municipal), JOHSUÁ PONTES ALVES (Procurador Municipal), JOÃO BATISTA DA SILVA (Secretário Municipal de Serviços Públicos), ÉDER BOTELHO DA
FONSECA (Secretário Municipal de Finanças), RICARDO
VASCONCELOS CORDEIRO (Secretário Municipal de Saúde - 01/11/2005 a 30/06/2009), FABIANA PEREIRA DONATO (Secretária Municipal de Saúde – 1º de julho a 31
de dezembro/2009 – e Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – 02 de janeiro a 30 de
junho/2009), SIMONE BEIRIZ SOUZA ROCHA (SecretáDiário Oficial de Contas

ria Municipal de Educação), LUCIÁ SAMPAIO MAINARD
(Secretária Municipal de Ação Social e Secretária Municipal de Turismo e Lazer), ALESSANDRA ALVES CASSOLI
(Secretária Municipal de Ação Social e Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social), JOSÉ SANTIAGO DE LIMA (Secretário Municipal de Obras e Urbanismos – Período de 1º de janeiro a 02 de março/2009),
JOSÉ FAUSTINO ALTOÉ AGRIZZI (Secretária Municipal de
Defesa Social), ASSESSORA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. (Empresa contratada), ASSISTEM ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA. (Empresa contratada), CMS CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S
LTDA. (Empresa contratada), REIS TRANSPORTES LTDA.
(Empresa contratada), E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE
LTDA. (Empresa contratada), O.M. DE SOUZA DESENTUPIDORA UNIMAR – ME (Empresa contratada), TRANSPORTE C.R.A. LTDA. (Empresa contratada), A.Z. EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA. (Empresa contratada), MEIRELLES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. (Empresa contratada), A.F. LEAL PROMOÇÕES ARTÍSTICAS (Empresa contratada), NIL COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME (Empresa contratada), J. DE OLIVEIRA
PROMOÇÕES ME (Empresa contratada), GLOBO MEGA
SHOW EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA. (Empresa contratada), e MAURO LEITE – ME (Empresa contratada), quanto à imputação consubstanciada no item 3.3.
da ITC (item 14 da ITI - pagamentos indevidos decorrentes de liquidação irregular de despesa);
6. Acolher as razões de justificativa de NORMA AYUB ALVES (Prefeita Municipal), SIMONE BEIRIZ DE SOUZA ROCHA (Secretária Municipal de Educação) e REIS TRANSPORTES LTDA (Empresa contratada) quanto à imputação
consubstanciada no item 3.4 da ITC (item 24 da ITI - ato
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antieconômico – pagamento de despesas em valores superiores ao preço de mercado – superfaturamento);
7. RECOMENDAR com amparo no art. 1º, Inciso XXXVI, da LC 621/2012 e Art. 206, § 2º, da Resolução TC
261/2013, ao atual Prefeito Municipal de Itapemirim:
a - que observe o Parecer Consulta TC 012/2014, uma
vez que a liquidação da despesa deve obedecer à forma
estabelecida na Lei nº 4.320/64, com a verificação de todos os elementos aptos a comprovar a efetiva prestação
do serviço ou entrega do produto e que motive adequadamente as despesas realizadas;
b - que faça constar dos processos de dispensa de licitação a justificativa de preço, nos termos do art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei 8.666/93, como parâmetro
para aferir a razoabilidade do valor contratual e de seus
itens de custo;
Dê ciência ao responsável, e após os trâmites legais, arquive-se.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
VOTO VOGAL DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Itapemirim/ES, relativa ao exercício
de 2009.
Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na
condição de órgão de controle externo do Estado e dos
Municípios compete o exercício da fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do
Estado, dos Municípios e das entidades da administração direta e indireta dos poderes constituídos, bem coSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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mo da aplicação das subvenções e renúncias de receitas
e julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta do Estado e dos Municípios incluídos as fundações, bem como as contas daqueles que
derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte dano ao erário.
No procedimento de auditoria, instrumento de fiscalização, foram achadas ocorrências de atos com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, operacional e patrimonial, alguns qualificados como ilegítimos e antieconômicos e que causaram
dano injustificado ao erário.
Se em análise preliminar resta evidenciada a consumação da pretensão punitiva deste Tribunal diante da aplicação dos preceitos inscritos no Art. 71 da Lei Complementar nº 621/2012, porque alcançado o prazo prescricional previsto no § 2º, II do mencionado artigo, remanesce, entretanto, a atuação fiscalizadora do Tribunal de
Contas para a verificação da ocorrência de prejuízo ao
erário na prescrição do § 5º do art. 71 da referida Lei.
I. PAGAMENTOS INDEVIDOS DECORRENTES DE LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA
Infringência: Lei 4.320/64, arts. 62 e 63 c/c art. 195, §3º
da Constituição Federal.
Consta no Relatório de Auditoria que foram realizados
pagamentos em diversos contratos sem a efetiva comprovação de prestação de serviços. As justificatvas apresentadas apenas corroboram a inexistência ou fragilidade na liquidação e pagamento de despesas na Prefeitura
de Itapemirim e segundo os termos do Relatório Técnico:
“... a ausência da comprovação de que as despesas foDiário Oficial de Contas

ram efetivamente realizadas, evidenciam os requisitos
que configuram o nexo de causalidade entre as condutas subjetivas dos envolvidos e a irregularidade geradora
de possível dano ao erário, nessa esteira, impõe-se a indicação de responsabilização solidária dos ordenadores
de despesa: delegante e delegados e dos fornecedores/
prestadores de serviços, pela possibilidade de terem contribuído com o dano mediante o pagamento/recebimento de recursos públicos sem a comprovação da efetiva realização das despesas”.
Assim restaram comprovadas pagamentos indevidos decorrentes de liquidação irregular de despesa com infringência aos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64 c/c art. 195, §
3º da Constituição Federal no seguintes casos:
A. Item 14.1 da ITI - Contrato nº: 360/2008. Contratado: Meirelles Produções Artísticas Ltda. (CNPJ:
07.742.848/0001-35). Valor: R$174.700,00 (N.E. 02/09
de 12/01/09). Objeto: serviço de realização de apresentações artísticas.
Segundo o relatório técnico “... não houve a comprovação efetiva prestação dos serviços, em razão de: a) ausência de “atesto” de servidor da prefeitura no documento fiscal; b) ausência de documentos, fotografias, relatórios das áreas de segurança (corpo de bombeiros, polícia militar, polícia civil, entre outros), que comprovem a
realização efetiva de cada um dos shows contratados, c)
ausência da comprovação dos pagamentos aos artistas,
que deveria ser apresentada pela empresa em razão de
ter funcionado como intermediária e não como “representante exclusiva””.
Os pagamentos foram realizados tendo por base apenas
as notas fiscais da empresa Meireles Produções (intermediária do negócio entre a prefeitura e os artistas) o
www.tce.es.gov.br

que, per se, não é suficiente para identificar a importância exata a pagar e a quem se deve pagar a importância,
para extinguir a obrigação.
Nota Fiscal

Data

Valor Total

NE

Artista(s)

Valor

101

NF
01/01/09

7.700,00

Nº/data
nº 7775

Pago(s)
B. Neon

artista
7.000,00

por

102

03/01/09

5.000,00

31/12/08
DJ Alann
700,00
nº 02 de B. Metró- 5.000,00

104

12/01/09

58.500,00

02/01/09
polis
nº 02 de B.Talavera

3.500,00

105

19/01/09

50.800,00

02/01/09
Monobloco 55.000,00
nº 02 de Padre Fábio 47.300,00

106

02/02/09

11.700,00

02/01/09
B. Talavera
nº 02 de DJ Alann

108

27/02/09

41.000,00

02/01/09
B. Black Set 11.000,00
nº 02 de Tribo de Jah 41.000,00

3.500,00
700,00

02/01/09
Total

174.700,00

A. Item 14.2 da ITI. Contrato nº: 259/2009. Contratado: Meirelles Produções Artísticas Ltda. (CNPJ:
07.742.848/0001-35). Valor: R$198.050,00 (N.E. 029/09
de 02/01/09). Objeto: Contratação de shows para a 31ª
Expoagro e 194ª Festa de Emancipação Política de Itapemirim, de 04 a 08 de setembro de 2009.
Segundo o relatório técnico, do mesmo modo do item
anterior, não houve a comprovação efetiva prestação
dos serviços e, apesar da contratada não ter condição
jurídica para atuar como representante exclusiva, os pagamentos foram realizados tendo por base apenas uma
Nota Fiscal (nº 133, que descreve os serviços como “referente a produção musical dos shows das bandas [...]”,
sem identificar o dia, horário, duração dos referidos
shows, público ou o custo unitário de cada show etc.) da
empresa Meireles Produções (intermediária do negócio
entre a prefeitura e os artistas).
Artista Valor
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Banda Casaca 13.000,00
Banda Auge 3.000,00
Banda Mundo e Cia 4.200,00
Revelação 65.000,00
Banda Espera Maré 2.000,00
Banda Astral 2.500,00
Tom Capixaba 850,00
Mateus e Cristiano 40.000,00
Banda Lorenson 8.500,00
Banda Sérgio Dalvi, Zé da Silva e Soberano e Tradição
Sertaneja 1.700,00
Forró Country 2.000,00
Banda Country do Brasil 900,00
Banda Católica 2.500,00
Garotos do Forró 900,00
Wander e Gabriel 1.200,00
Banda Black Set 10.000,00
Banda Furrupaê 4.800,00
Marquinho Macêdo 2.000,00
Celina Borges 35.000,00
Total 198.050,00
Marquinho Macedo (não realizado/pago) 2.000,00
A. Item 14.3 da ITI. Contrato 309/09. Inexigibilidade de
licitação. Contrato 309/09. Contratada: A. F. Leal Promoções Artística (CNPJ: 08.718.597/0001-16). Objeto:
shows musicais – Banda GIOM e Banda Novo Som. Valor:
R$56.000,00. NE 6150/09, OP 17270/09.
Segundo o relatório técnico, “... os pagamentos à empresa A. F. Leal Promoções Artísticas foram realizados sem
Diário Oficial de Contas

a adequada verificação do direito adquirido pelo credor
- pagamento irregular, portanto. A empresa recebeu por
um serviço que ela não prestou – já que não tinha condição jurídica para atuar como representante exclusiva – e
não há, nos autos do processo, a comprovação de que os
artistas foram pagos, a quantia a eles paga e a remuneração da empresa pela intermediação do negócio”.
A. Item 14.4 da ITI - Contrato nº: 039/2009. Contratado: Nil Comércio e Empreendimentos Ltda. ME. (CNPJ:
07.647.048/0001-35). Valor: R$44.300,00 (N.E. 029/09
de 02/01/09). Objeto: Contratação de shows para verão
e carnaval de 2009.
Segundo o relatório técnico foram realizados pagamentos à empresa por um serviço que ela não prestou já que
não detinha condição jurídica para atuar como representante exclusiva – e não há, nos autos do processo, a comprovação de que os artistas foram pagos, a quantia a eles
paga e a remuneração da empresa pela intermediação
do negócio.
A. Item 14.5 da ITI. Contratado: J. De Oliveira Promoções
ME. (CNPJ: 09.609.750/0001-30). Valor: R$23.100,00
(N.E. 040/09 de 02/01/09). Objeto: Contratação de show
para verão e carnaval de 2009.
Segundo o relatório técnico a Prefeitura Municipal de
Itapemirim contratou, por inexigibilidade de licitação
(Processo nº 027/09), a empresa J. De Oliveira Promoções para a contratação de shows artísticos para o verão e carnaval de Itapemirim, de 02 a 23 de fevereiro de
2009 e efetuou o pagamento com base as Notas de Liquidação 399/09, 705/09, 916/09 e 1221/09 (conforme
relatórios Despesa por Credor e Conta Corrente do Empenho do Sisaud), mas não foram localizados documento fiscal da empresa contratada e comprovante de realiwww.tce.es.gov.br

zação do serviço.
A. Item 14.6 da ITI. Contrato nº 045/09. Contratado: A. F.
Leal Promoções Artísticas ME. (CNPJ: 08.718.597/000116). Valor: R$10.500,00 (N.E. 040/09 de 02/01/09). Objeto: Contratação de show para verão e carnaval de 2009.
Segundo o relatório técnico, a Prefeitura Municipal de
Itapemirim contratou, por inexigibilidade de licitação, a
empresa A. F. Leal Promoções Artísticas para a apresentação de shows da Banda Oxigênio para o verão e carnaval de Itapemirim, entre os dias 11 de janeiro, 07 e 23
de fevereiro de 2009 e efetuou o pagamento por meio
de Notas de Liquidação 764 e 1219 (conforme relatórios
Despesa por Credor e Conta Corrente do Empenho do
Sisaud), mas não foram localizados documento fiscal da
empresa contratada e comprovante de realização do serviço.
A. Item 14.7 da ITI. Contrato nº 061/09. Contratado:
Mauro Leite (CPF: 845.687.717-49). Valor: R$10.500,00
(N.E. 273/09). Objeto: Contratação de show da Banda
Mundo e Cia para verão de 2009.
Segundo o relatório técnico, a Prefeitura Municipal de
Itapemirim contratou, por inexigibilidade de licitação
(Processo nº 027/09), Mauro Leite para a realização de
shows com a Banda Mundo e Cia para o verão de Itapemirim, nos dias 16, 23 e 30 de janeiro de 2009 e efetuou o pagamento por meio de Notas de Liquidação 764
e 1219 (conforme relatórios Despesa por Credor e Conta
Corrente do Empenho do Sisaud), mas não foram localizados documento fiscal da empresa contratada e comprovante de realização do serviço.
A. Item 14.8 da ITI. Contratado: Globo Mega Show Empreendimentos Artísticos Ltda. (CNPJ: 09.132.154/0001Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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01). Valor: R$10.000,00 (N.E. 776/09). Objeto: Contratação de show da grupo Sedução de Mulher para verão de
2009.

Software Ltda.. (CNPJ: 39.781.752/0001-72). Valor:
R$34.546,14 (N.E. 3922/09). Objeto: Serviços de software – manutenção de sistemas

Achou-se em Auditoria que a Prefeitura Municipal de Itapemirim contratou, por inexigibilidade de licitação, Globo Mega Show Empreendimentos Artísticos Ltda para a
realização de show do grupo Sedução de Mulher para o
verão de Itapemirim, em 30 de janeiro de 2009 e efetuou
o pagamento por meio de Nota de Liquidação 485/09
(NE 776/09, conforme relatórios Despesa por Credor e
Conta Corrente do Empenho do Sisaud), mas não foram
localizados documento documento fiscal da empresa
contratada e comprovante de realização do serviço.

Achou-se em Auditoria, que a Prefeitura de Itapemirim
contratou a empresa E&L por dispensa de licitação para
prestar, serviços de manutenção e atualização de sistemas entretanto a equipe não encontrou relatório, atas,
memorandos, ordens de serviço, ou quaisquer outros
documentos, que comprovassem a efetiva prestação dos
serviços, dentre os quais se incluem, conforme o Contrato 203/09: correção de falhas no sistema, serviços consistentes em manter atualizadas as funções existentes,
manutenção do SISTEMA tecnicamente atualizado, suporte técnico com a visita, periódica (uma vez por semana) do técnico de suporte, da contratada ou de terceiros devidamente credenciados para acompanhamento do sistema, o esclarecimentos de dúvidas, através de
telefone, fax, e-mail ou correio.

A. Item 14.9 da ITI. Contratado: E&L Produções de
Software Ltda.. (CNPJ: 39.781.752/0001-72). Valor:
R$34.546,14 (N.E. 1630/09). Objeto: Serviços de software – manutenção de sistemas
Achou-se em Auditoria, que a Prefeitura de Itapemirim
contratou a empresa E&L por dispensa de licitação para
prestar serviços de manutenção de sistemas, entretanto, a equipe não encontrou qualquer relatório, atas, memorandos, ordens de serviço, ou quaisquer outros documentos, que comprovassem a efetiva prestação dos serviços, dentre os quais se incluem, conforme o Contrato
203/09: correção de falhas no sistema, serviços consistentes em manter atualizadas as funções existentes, manutenção do SISTEMA tecnicamente atualizado, suporte
técnico com a visita, periódica (uma vez por semana) do
técnico de suporte, da contratada ou de terceiros devidamente credenciados para acompanhamento do sistema, o esclarecimentos de dúvidas, através de telefone,
fax, e-mail ou correio.
A. Item 14.10 da ITI. Contratado: E&L Produções de
Diário Oficial de Contas

A. Item 14.11 da ITI. Contrato 065/09. Contratada: O. M. de Souza Desentupidora - Unimar. (CNPJ:
04.927.130/0001-25). Valor: R$70.000,00 (N.E. 369 de
21/01/09). Objeto: locação de caminhão vácuo – carro
limpa fossa
Achou-se em Auditoria, que a Prefeitura de Itapemirim
contratou a empresa O. M. de Souza Desentupidora Unimar por dispensa de licitação, para prestar serviço
de locação de caminhão vácuo no qual relata o seguinte:
“Como já relatado pela equipe (item 6.10 desta Instrução Técnica), não há, no processo em tela, qualquer referência a dados ou fatos que comprovem existir a necessidade da contratação do serviço de caminhão limpa fossa e o nexo deste serviço com a situação de emergência
decretada: não é possível identificar quantas famílias ou
www.tce.es.gov.br

residências seriam beneficiadas, os bairros ou localidades a serem abrangidos pelo serviço, o volume dos resíduos a ser coletado, as planilhas com os quantitativos e
a conseqüente estimativa do quantum a ser contratado.
Também não é possível definir, na análise do processo, o
período em que tais serviços deveriam ser (e se foram)
prestados, visto que o Decreto 4.026 é de 26/11/08, a
data de elaboração do Projeto Básico é de 04/12/08 e a
assinatura do contrato em 20/01/2009, com a emissão
da nota de empenho em 21/01/09 – embora haja indícios no processo de que os serviços tenham sido realizados ainda em 2008 (ver, por exemplo, verso da fl. 35 do
Processo 14.302/08, despacho de servidor encaminhado “a defesa social, para retificação da liquidação da despesa do Secretário, uma vez que não se deve mencionar
serviços prestados alusivo ao ano anterior 2008”).
Não há no processo em análise qualquer outro documento, relatório, ordem de serviço, medição ou laudos
que comprovem a efetiva realização do serviço”.
A. Item 14.12 da ITI. Contrato 301/09. Contratada: Transportes C. R. A. Ltda. (CNPJ: 04.926.399/0001-97). Valor:
R$10.000,00 (N.E. 5815 de 29/10/09). Objeto: locação
de caminhão vácuo – carro limpa fossa
Achou-se em Auditoria, que a Prefeitura de Itapemirim
contratou ontratou a empresa Transportes C. R. A. por
dispensa de licitação, para, segundo Projeto Básico, “locação de caminhão vácuo (caminhão limpa fossa), com
capacidade mínima de 8.000L e bomba de anel líquido,
para esgotamento, limpeza, coleta e transporte de resíduos de fossas sépticas” mas não foram localizados documento fiscal da empresa e relatórios de medições que
identifiquem locais e datas de atendimento, impossibilitando o atesto do serviço.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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A. 14.13- Processo 149/09. Contrato 055/09. Contratada: A. Z. Empreendimentos Urbanos Ltda. (CNPJ:
04.386.206/0001-52). Valor pago: R$40.877,00 (N.E.
173/09). Objeto: serviço de manutenção de limpeza
com fornecimento de 2 caminhões caçamba tipo toco.
R$40.877,00
Achou-se em Auditoria, que a Prefeitura de Itapemirim
contratou a empresa A. Z. Empreendimentos Urbanos Ltda por dispensa de licitação, para prestar serviços com
fornecimento de caminhão caçamba tipo toco e foi encontrada a seguinte situação:
Não há, no Processo em tela, documento fiscal da empresa, medições, relatórios técnicos ou quaisquer outros
documentos que comprovem a efetiva prestação dos
serviços e o seu quantum. Concorre para a irregularidade a ausência de fiscal do contrato, que teria a função de
averiguar e atestar a efetiva prestação dos serviços.
A. Item 14.14 da ITI. Contrato 054/09. Contratada: A. Z. Empreendimentos Urbanos Ltda. (CNPJ:
04.386.206/0001-52). Valor: R$45.472,50 (N.E. 007/09).
Objeto: serviço de manutenção de limpeza com fornecimento de 2 caminhões compactadores.
Achou-se em Auditoria, que a Prefeitura de Itapemirim
contratou a empresa A. Z. Empreendimentos Urbanos Ltda por dispensa de licitação para prestação de serviços
com fornecimento de caminhão compactador de lixo”.
Quando da contratação, a Prefeitura de Itapemirim exigiu, sem apresentar justificativas técnicas que os veículos deveriam ter capacidade mínima de 12m3 de lixo
compactado, dando a entender que faria um controle
efetivo de volume transportado. Entretanto, as planilhas
apresentadas discriminam somente horários de utilizaDiário Oficial de Contas

ção dos veículos, em tempo corrido, sem informa o percurso, a distância percorrida, o montante de lixo coletado, a capacidade ocupada do caminhão e o número de
viagens realizadas, informações essenciais para determinar a efetiva realização do serviço, o seu quantum e o
respectivo pagamento. Como exemplo cumpre destacar
os seguintes trecho da Auditoria:
A nota fiscal da empresa, de número 0394, informa apenas as “408 horas de caminhões compactadores de lixo”,
o valor R$17.544,00, sem apresentar relatórios ou documentos comprobatórios do percurso percorrido, da distância percorrida, do montante de lixo coletado, da capacidade ocupada do caminhão e do número de viagens
realizadas.

tificativa e motivação pública, e sem projeto básico detalhado.
Foram realizados pagamentos mensais e de idêntico valor acompanhado de suscinto relatório onde são descritas situações genéricas de visitas e reuniões na prefeitura sem especificar datas e temas tratados e relacionadas às atividades de controle externo, inclusive de citação pessoal de secretário municipal, conforme quadro a
seguir:
Mês
Ref. Atividades de assessoria Nota fiscal
Nº Nota Pgto. Valor
R$

[...]

fev Sem relatório 508 4.563 2.053,33

A nota fiscal da empresa, de número 0401, informa apenas as “518 horas de caminhões compactadores de lixo”, o valor de R$22.274,00, sem apresentar relatórios
ou documentos comprobatórios do percurso percorrido,
da distância percorrida, do montante de lixo coletado, da
capacidade ocupada do caminhão e do número de viagens realizadas.

mar - verificação e orientação de reempenho de 35 processos
- análise e instrução de processos (5)
- coleta de informações para elaboração de defesa junto ao TC
- reuniões

A. Item 14.15 da ITI. Contrato nº: 101/2009. Contratado: Assessora Assessoria e Consultoria Ltda. (CNPJ:
00.565.146/0001-84). Valor: R$77.000,00 (N.E. 1.628/09
de 20/02/09). Objeto: contratação de empresa de assessoria e consultoria técnica.

- elaboração dos Memorandos 32 2 33/09 509 4.749
7.700,00

Achou-se em Auditoria que a Prefeitura de Itapemirim
contratou, por meio de procedimento licitatório na modalidade convite a empresa Assessora Assessoria e Consultoria para prestar serviços de assessoria e consultoria técnica e, conforme já relatado, sem as devidas jus-

mai - Análise de processos (51)
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abr - Análise de processos (37)
- Auxilio na preparação de documentos
- Reuniões e contatos 520 6.096 7.700,00
- Reuniões 527 8.259 7.700,00
jun - Análise de processos (25)
- Reuniões 535 9.455 7.700,00
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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jul - Análise e reexame de processos (21)
- Assessoria à CPL
- Reuniões (14) 542 11.260 7.700,00
ago - Análise de processos (30)
- Reuniões (13) 549 20.136 7.700,00
set - Análise de processos (6)
- Reuniões (9) 556 16.111 7.700,00
out - Análise de processos (26)
- Assessoria à CPL
- à disposição dos auditores do TCE/ES
- Reuniões (12) 566 18.150 7.700,00
nov - Análise de processos (21)
- Assessoria à CPL
- assessoria à Sec. Finanças no atendimento à equipe do
TCE/ES
- Reuniões (10) 572 19.584 7.700,00
dez - Análise e reexame de processos (24)
- Termo de citação TC 613/09, elaboração de ofícios e definição da linha de defesa a ser apresentada ao TC
- Reuniões (16) 582 20.139 5.646,67
Total 77.000,00
A. Item 14.16 da ITI. Contrato nº: 116/2009. Contratado: CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda. (CNPJ:
04.891.382/0001-41).
Valor:
R$79.690,00
(N.E.
1.562/09). Objeto: contratação de empresa de assessoria e consultoria técnica (tributária/fiscal).
Transcrevo a seguir trecho do Relatório de Auditoria:
A equipe de auditoria constatou que a Prefeitura de Itapemirim contratou, por meio de procedimento licitatóDiário Oficial de Contas

rio na modalidade convite a empresa CMS Consultoria e
Serviços para prestar serviços de assessoria e consultoria técnica e, conforme já relatado, sem as devidas justificativa e motivação pública, e sem projeto básico detalhado.
O documento intitulado “Projeto Básico” não apresenta
o orçamento detalhado em planilhas de forma a expressar os custos unitários dos serviços a serem prestados.
No Projeto Básico, no item “1.2- Delimitação do Objeto
a ser licitado”, há a descrição de que serão contratados
“serviços de auditoria interna, assessoria e consultoria
técnica (tributário/fiscal)”.
O Contrato firmado com a empresa Assessora Assessoria e Consultoria define o objeto na sua Cláusula Primeira (cujo descrição é idêntica ao item 4 do Projeto Básico,
“Descrição do objeto solicitado”):
Assessoria/consultoria para elaboração de Projetos de
Leis, Decretos, portarias, instruções e Serviços necessários à Administração Municipal na área de tributos;
Assessoria/consultoria na adequação e implantação de
novos procedimentos administrativos relacionados à Receita Municipal;
Assessoria/consultoria na instrução de processos administrativos, tanto na área de Tributos Mobiliários e Dívida Ativa;

Assessoria/consultoria aos Órgãos Julgadores do Processo Contencioso Administrativo, Junta de Impugnação
Fiscal – JIF e Conselho Municipal de Recursos Fiscais –
CMRF.
Conforme já relatado no item 9.6 desta Instrução Técnica, não há no projeto básico (ressalte-se que também
não foi elaborado termo de referência) qualquer indicação dos reais serviços a serem prestados, o quantitativo de horas para cada serviço, o quantitativo e a qualificação dos profissionais e o quantitativo de processos e
ações a serem desenvolvidas pela empresa.
Da leitura do “projeto básico” não se consegue entender e definir o que de fato significa as atividades de assessoria e consultoria na elaboração de projetos de leis,
decretos e outros atos normativos, até porque existe, na
Prefeitura Municipal, o setor jurídico competente para
tais atividades.
Também não se consegue entender e definir o que de fato significa as atividades de assessoria e consultoria na
instrução de processos e acompanhamento do gerenciamento da arrecadação.
Conforme já relatado no item 11.2 desta Instrução Técnica, a administração realizou o procedimento licitatório sem a devida descrição – sucinta e clara – do objeto.

Assessoria/consultoria no acompanhamento do Gerenciamento da Arrecadação do IPTU, ITBI, Dívida Ativa e
Taxas;

Tais fatos (a ausência de planilhas orçamentárias detalhadas e a ausência da descrição sucinta e clara do objeto), a par de violar disposições legais, impossibilita averiguar e relacionar os serviços realmente prestados e o
valor pago.

Assessoria/consultoria na instrução de processos relacionados à impugnação de Lançamento do IPTU, ITBI, ISSQN e taxas;

Observe-se que a indefinição quanto ao objeto vis a vis
à forma do pagamento ajustado é tão desvantajosa para a administração que, mesmo que a empresa não rea-
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lizasse nenhuma das atividades de consultoria ou assessoria – suponha, por exemplo, que a administração não
tenha feito nenhuma demanda – o valor a ser pago seria
o mesmo, já que a licitação (e a respectiva contratação)
adotou o critério de menor preço global.
Tal distorção ocorre (a despeito do contrato prever na
sua “cláusula terceira, das condições de pagamento: o
pagamento da importância dos serviços deste instrumento será efetuado (...) após a comprovação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal e liquidação”)
em razão da ausência do detalhamento do objeto e da
definição dos custos unitários dos diversos serviços previstos. O valor a ser pago em razão da realização de, por
exemplo, 100 atividades de “consultoria” realizadas pela empresa é o mesmo a ser pago caso a empresa realize apenas uma ou nenhuma atividade de “consultoria”.
Neste sentido, observa-se que os pagamentos (mensais
e de idêntico montante – R$7.969,00) realizados à empresa são feitos tendo por base a nota fiscal da empresa
(que descreve os serviços como “serviços realizados em
Itapemirim de consultoria tributário/fiscal conf. Contrato nº. 116/2009, período de [mês de referência],” e indicando o valor de R$7.969,00), acompanhada de um “Relatório de Atividades”. No processo de pagamento referente ao mês de junho não foi encontrada a nota fiscal.

Atividades de assessoria Nota fiscal

NL 10079 7.969,00

Nº Nota Pgto. E NL Valor

nov - sem processo de pagamento e sem relatório N/c
N/c 7.969,00

R$
mar - Instrução de processos (24)
0123 OP 4747
NL 2684 7.969,00
abr - Instrução de processos (26)
- Criação de modelo de formulário de Notificação de Estimativa do ISSQN 0125 OP 6.095
NL 3372 7.969,00
mai - Instrução de processos (26)
- Elaboração de Instrução de Serviço da Procuradoria Geral
- Elaboração de modelo de notificação para recadastramento
- Reunião na Amunes
- Reunião com a empresa E&L 0127 OP 8618 *
NL 5169 7.969,00
jun - Instrução de processos (32)
- Reuniões (02) N/c OP 7995
NL 5118 7.969,00
jul - Instrução de processos (35) 0131 OP n/c **

Os relatórios de atividades apresentados pela empresa
são sintéticos, indicando apenas as atividades de “instrução de processos” e “reuniões”, além de uma “elaboração de Instrução de Serviço”, uma “criação de modelo de
formulário” e uma “elaboração de modelo de notificação
de recadastramento” – ver tabela a seguir.

NL n/c ** 7.969,00

Mês

out - Instrução de processos (33) 0139 OP 19226

Diário Oficial de Contas

ago - Instrução de processos (40) 0134 OP 15299*
NL 7575 7.969,00
set - Instrução de processos (35) 0137 OP 18316
NL 8868 7.969,00

www.tce.es.gov.br

dez - sem processo de pagamento e sem relatório N/c
N/c 7.969,00
total 79.969,00
* nota: a ordem de pagamento não consta nos autos do
processo de pagamento. O número da Ordem de Pagamento foi localizado em pesquisa no Sisaud.
** Nota: a nota de liquidação e a ordem de pagamento
não constam nos autos do processo de pagamento.
*** Nota: os processos de pagamentos dos meses de novembro e dezembro não foram apresentados à equipe
de auditoria. Em pesquisa no Sisaud, constata-se que os
pagamentos referentes aos meses de novembro de dezembro foram realizados no ano de 2010 (OP 616/2010
e 619/2010).
Os “relatório de atividades” não estão acompanhados
dos comprovantes das atividades supostamente realizadas (xerox das instruções ou modelos de formulários elaborados; atas das reuniões indicando o dia, horário, pauta). Ademais, as notas fiscais e os relatórios de atividades não apresentam “atestado de recebimento” aposto
ou rubricado por servidor da Prefeitura.
Em relação à atividade “instrução de processos”, não se
tem idéia do que de fato tenha sido feito. Mesmo porque, não há muita lógica em supor que uma empresa
privada tenha competência para instruir processos administrativos em uma entidade pública, visto ser atividade típica da administração pública que, por questão de
segurança, em obediência aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da legalidade, são afeitos a serviSegunda-feira, 21 de maio de 2018

29

ATOS DO PLENÁRIO

dor público.
Deve-se ressaltar que os documentos constantes dos autos não convencem sobre a efetiva prestação dos serviços: além da nota fiscal há apenas os relatórios sintéticos informando as atividades supostamente desempenhadas, mas sem a comprovação da efetiva realização
dos serviços e sem “atestado de recebimento”.
A Prefeitura encaminhou Declaração à equipe de auditoria, informando que o “quantitativo de horas dispendidas para a execução do contrato nº 116 de 2009” é
“equivalente a 780 horas” (sic) sem, entretanto, definir e
detalhar a composição deste quantitativo por processos
ou por atividades. Anexa, ainda, os relatórios de atividades que já estão nos autos do processo.

mos a seguir os Relatórios de Atividade, apresentado pela empresa, dos meses de março e abril:
Relatório de serviços prestados – mês de março – Secretária da Educação (Valor: R$3.984,00 - NF 384, NE
1601/09, OP4221/09)
Elaboração de documentos para atender a Lei 9.452/97
– informação de receitas de convênios a Câmara (Partidos Políticos)
Listagem de postagem dos Ofícios repassados a Câmara,
Secretárias e Partidos Políticos para Regina;

- Elaboração de documentos para atender a Lei 9.452/97
– informação de receitas de convênios a Câmara (Partidos Políticos)
Listagem de postagem dos Ofícios repassados a Câmara,
Secretárias e Partidos Políticos para Regina;
Acompanhamento de Convênios em vigência:
Convênio 2430/05 – Aquisição de equipamentos – PAM;
Convênio 158/07 – Construção do Hospital Itaipava/Itaóca;

Elaboração da Prestação de Contas do PNATE 2008;

Convênio 648/06 – Rede de Esgotamento Sanitário no
Bairro Vila Nova;

Elaboração da Prestação de Contas do PNAE, PNAP e
PNAC 2008 e envio ao FNDE;

Convênio 1569/06 – Rede de Esgotamento Sanitário no
Bairro Jardim Paulista;

Comparecimento à Reunião do Conselho da Merenda
Escolar para análise e aprovação da prestação de contas
PNAE, PNAP e PNAC 2008;

Solicitação à Secretária de Finanças da devolução do saldo do convênio 2430/05 - Aquisição de equipamentos
– PAM;

A. 14.16 A da ITI . Contrato nº: 119/2009. Contratado: Assistem Assessoria, Auditoria e Consultoria Técnica Ltda. (CNPJ: 04.919.994/0001.03). Valor: R$79.680,00
(N.E. 1600 e 1601/09). Objeto: contratação de empresa
de assessoria e consultoria técnica.

Análise dos processos para elaboração da prestação de
contas do PDDE 2008;

Elaboração da Prestação de Contas Final do convênio
2430/05 - Aquisição de equipamentos – PAM;

Acompanhamento de Convênios:

Transcrevo a seguir trecho do Relatório Técnico:

PNATE;

Comparecimento à SESA para Reunião no Departamento GEPDI, referente ao Convênio 158/07 – Construção do
Pronto Atendimento no distrito de Itaoca – Menino Jesus;

Tal declaração corrobora o relato da equipe de auditoria
no sentido de não haver a comprovação da efetiva realização dos serviços.

A equipe de auditoria constatou que a Prefeitura de Itapemirim contratou, por meio de procedimento licitatório na modalidade convite a empresa Assistem Assessoria, Auditoria e Consultoria Técnica para prestar serviços
de assessoria e consultoria técnica às Secretárias Municipal de Saúde e Educação.
Os processos de pagamentos são constituídos da Nota
Fiscal e do Relatório de Atividades relativos às duas Secretárias (Educação e Saúde). Como exemplo, descreveDiário Oficial de Contas

Convênio 040/08 – Transporte Escolar SEDU;
PDDE;

Outros serviços correlatos a Secretária.

PNAE;
PNAC;
Contrato de Repasse nº. 0187123-11/MTC/Caixa – Inclusão Digital
- Outros serviços correlatos a Secretária.
Relatório de serviços prestados – mês de março – Secretária da Saúde (Valor: R$3.984,00 - NF 385, NE 1600/09,
OP4217/09)
www.tce.es.gov.br

Relatório de serviços prestados – mês de abril – Secretária da Educação (Valor: R$3.984,00 - NF 390, NE
1601/09, OP5240/09)
Elaboração de documentos para atender a Lei 9.452/97
– informação de receitas de convênios a Câmara (Partidos Políticos)
Listagem de postagem dos Ofícios repassados a Câmara,
Secretárias e Partidos Políticos para Regina;
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Elaboração da Prestação de Contas do PDDE 2008;
Comparecimento à Reunião do Conselho do PNATE para
análise e aprovação da prestação de contas PNAE, PNAP
e PNAC 2008;
Comparecimento à SEDU com o setor de Convênio para tratar de assuntos relacionados ao Convênio de Transporte Escolar/2009;
Acompanhamento de Convênios:
Convênio 040/08 – Transporte Escolar SEDU;
PDDE;
PNATE;
PNAE;
PNAC;
Contrato de Repasse nº. 0187123-11/MTC/Caixa – Inclusão Digital
Outros serviços correlatos a Secretária.
Relatório de serviços prestados – mês de abril – Secretária da Saúde (Valor: R$3.984,00 - NF 389, NE 1600/09,
OP5187/09)
- Elaboração de documentos para atender a Lei 9.452/97
– informação de receitas de convênios a Câmara (Partidos Políticos)
Listagem de postagem dos Ofícios repassados a Câmara,
Secretárias e Partidos Políticos para Regina;
Acompanhamento de Convênios em vigência:
Convênio 2430/05 – Aquisição de equipamentos – PAM;
Convênio 158/07 – Construção do Hospital Itaipava/Itaóca;
Convênio 648/06 – Rede de Esgotamento Sanitário no
Bairro Vila Nova;
Diário Oficial de Contas

Convênio 1569/06 – Rede de Esgotamento Sanitário no
Bairro Jardim Paulista;
Comparecimento à SESA para Reunião no Departamento GEPDI, referente ao Convênio 158/07 – Construção do
Pronto Atendimento no distrito de Itaoca – Menino Jesus;

elaborados e das listagens; atas das reuniões indicando o
dia, horário, pauta). Ademais, as notas fiscais e os relatórios de atividades não apresentam “atestado de recebimento” aposto ou rubricado por servidor da Prefeitura.
Mês/
Secretária Nota Fiscal NE OP Nº Valor

Outros serviços correlatos a Secretária.

Pago

Os demais meses (maio a dezembro), apresentam informações similares em relação às atividades desenvolvidas
pela empresa, mas não é possível determinar com exatidão quais foram, efetivamente, os serviços prestados.

Mar – Educação

A empresa afirma que elaborou “documentos para atender a Lei 9.452/97” em todos os Relatórios de Atividades
apresentados, mas não é possível compreender qual foi
de fato a atividade realizada, ou seja, o que significa “elaborar documentos”, quais e quantos documentos foram
elaborados e qual a especificidade de tais documentos
que exija a participação de uma empresa de consultoria
e que não possa ser realizado pela rotina interna da Administração e pelos seus servidores.

1600 4221

Tal ausência de detalhamento e especificação das atividades desenvolvidas pela empresa – e que se repetem
em todos os Relatórios de Atividades – é observada nas
tarefas “listagem de postagem dos ofícios”, “complementação na Prestação de Contas”, “comparecimento”
à Secretária Estadual ou Ministério “com o setor de Prestação de Contas para tratar de assuntos relacionados ao
Convênio”, “acompanhamento de Convênios” e “outros
serviços correlatos a Secretária”.

3.984,00

Os relatórios de atividades apresentados pela empresa
não estão acompanhados dos comprovantes das atividades supostamente realizadas (xerox dos documentos
www.tce.es.gov.br

Mar – Saúde 384
385 1601
4217 3.984,00
3.984,00
Abr – Educação
Abr – Saúde 390
389 1601
1600 5240
5187 3.984,00
Mai – Educação
Mai – Saúde 394
393 1601
1600 6327
4216 3.984,00
3.984,00
Jun – Educação
Jun – Saúde 399
400 1601
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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1600 7979

Nov – Saúde 428

8006 3.984,00

429 1601

3.984,00

1600 18828

Jul – Educação

19598 3.984,00

Jul – Saúde 406

3.984,00

405 1601

Dez – Educação

1600 9881

Dez – Saúde 431

9923 3.984,00

430 1601

3.984,00

1600 20110

Ago – Educação

20129 3.984,00

Ago – Saúde 410

3.984,00

411 1601

Total 79.680,00

1600 11703

Além de não comprovar que tais serviços foram de fato realizados – mesmo porque não há informações sobre as datas em que teriam sido realizados e o quantitativo de horas necessárias para sua realização – não há a
explicação de por que tais atividades exigem a participação de uma empresa de consultoria e não seja realizado
pela rotina interna da Administração e pelos seus servidores, visto tratar-se de atividades rotineiras e típicas da
Administração, a serem realizadas pelo pessoal interno
(vide irregularidade apontada no item 23 desta Instrução Técnica).

11777 3.984,00
3.984,00
Set – Educação
Set – Saúde 417
416 1601
1600 14048
14075 3.984,00
3.984,00
Out – Educação
Out – Saúde 421
424 1601
1600 16778
16380 3.984,00
3.984,00
Nov – Educação
Diário Oficial de Contas

ras despendidas com a execução do referido contrato,
vale informar que os serviços são executados pelos diversos profissionais que laboraram no município no horário de expediente desta prefeitura no período mínimo
de 3 (três) dias semanais. Além disso, profissionais da
contratada prestam todos os atendimentos necessários,
via fax, telefone, E-mail, etc., assim como comparecem
no município sempre que solicitados” (sic).
Tal Declaração, entretanto, não traz a definição e o detalhamento das atividades efetivamente realizadas, o tempo de cada uma delas, a comprovação da presença dos
funcionários na prefeitura. Anexa, ainda, os relatórios de
atividades que já estão nos autos do processo.

Nessa ótica, por se tratar de atividade típica da administração pública, não deveriam ser terceirizados, por questão de segurança, em obediência aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da legalidade, são afeitos
a servidor público.
A Prefeitura encaminhou Declaração à equipe de auditoria, informando que “relativamente à quantidade de howww.tce.es.gov.br

Tal declaração corrobora o relato da equipe de auditoria
no sentido de não haver a comprovação da efetiva realização dos serviços.
A. Item 14.18 da ITI. Contrato 111/09. Objeto: Locação
de ônibus para transporte de estudantes. Empresa contratada: Reis Transportes Ltda (CNPJ: 27.074.681/000199). Valor estimado: R$971.306,00.
A Prefeitura de Itapemirim lançou o Pregão Presencial nº
18/09 e contratou a empresa Reis Transportes Ltda para o transporte de alunos do ensino superior com destino aos municípios de Cachoeiro do Itapemirim (Rotas 1 a
6), Guarapari (Rota 7) e Campos dos Goytacazes-RJ (Rota 8), realizando os pagamentos sem a efetiva comprovação dos serviços, conforme se infere a transcrição da Instrução Técnica, verbis:
A equipe constatou, ainda, a ausência de comprovação
do efetivo cumprimento das rotas e roteiros definidos
(por meio do controle diário da quilometragem dos veículos, por exemplo), de forma que não é possível comSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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parar as distâncias efetivamente percorrida e as distâncias contratadas – elemento essencial para a liquidação
e pagamento em razão da contratação ter por critério a
unidade de medida “quilometro” (distância percorrida).
No processos de pagamento à empresa Reis Transporte, constata-se que os pagamentos foram realizados mediante apresentação das notas fiscais que, normalmente, se resumem em discriminar os serviços como “prestação de serviço especial na modalidade fretamento
eventual turístico entre a cidade de Itapemirim (...)” e o
destino final ou “locação de ônibus rodoviário para uso
intermunicipal, para o transprte de alunos do ensino superior de Município de Itapemirim no período (...) [mês
de referência]”.
Como se observa nos quadros a seguir, há a identificação
dos dias viajados apenas em relação aos meses de março
e abril e apenas em relação à Rota 8. Nos demais meses
e demais rotas, não é possível verificar em quais dias do
mês teria ocorrido a efetiva prestação do serviços.
Em relação aos alunos supostamente beneficiados, constata-se a ausência de controle em relação às supostas
viagens diárias ou mesmo em relação a documentos
comprobatórios da condição de estudante universitário
e ao seu desempenho (seja em relação ao desempenho
acadêmico, seja em relação à freqüência do aluno na instituição de ensino).
As listas dos alunos supostamente beneficiados, apresentadas no processo de pagamento, ou são simples rol
com diversos nomes (sem qualquer identificação civil ou
acadêmica), ou são listas confusas e incoerentes, que
trazem “assinaturas dos alunos” repetidas, sem referência a nomes e mesmo nomes sem as correspondentes
assinaturas, conforme Resumo dos Processos de PagaDiário Oficial de Contas

mento a seguir.

lores superfaturados.

[...]

A proposta de preços apresentada pela empresa, para as
rotas licitadas, foi de R$4,20 por quilometro para as rotas 1 a 7 e R$2,80 por quilometro para a rota 8.

Resumo dos pagamentos realizados, R$.
fev n/c

Não há informações ou dados, tanto no projeto básico
quanto nos autos do processo, de elementos que permitam diferenciar o valor cobrado por cada uma das rotas, exceto o fato da rota 8 ser interestadual e as demais
serem intra-estaduais. No entanto, este fato per se não
é suficiente para justificar a diferença dos preços cobrados, até porque o critério para a definição do preço é
“distância” (preço por quilometro) e não se encontra
qualquer justificativa para as diferenças de valores pagos pela prefeitura.

mar 38.416,00
abr 99.904,00
mai 109.760,00
jun 132.832,00
jul 89.754,00
ago 111.888,00
set 110.880,00
out 109.760,00
nov 109.760,00
dez 58.352,00
Total 971.306,00
I. ATO ANTIECONÔMICO – PAGAMENTO DE DESPESAS
EM VALORES SUPERIORES AO PREÇO DE MERCADO (SUPERFATURAMENTO) – Item 24 da ITI.
Infringência: ao princípio da legalidade, da eficiência
e interesse público, art. 37 da Constituição Federal do
Brasil e art. 32 da Constituição Estadual e art. 3º Lei
nº8.666/93.
Foi achado no Contrato 111/09, firmado com Reis Transporte Ltda, e cujo objeto é a locação de ônibus para
transporte de estudantes a prática de preços superiores
ao mercado, conforme se verá a seguir, na transcrição de
parte da Instrução Técnica e mantidas diante da rejeição
das alegações de defesa:
A equipe de auditoria constatou que a Prefeitura de Itapemirim contratou a empresa Reis Transportes com vawww.tce.es.gov.br

Dessa forma, a equipe entende que o valor pago na rota
8 (Itapemirim – Campos, em distância estimada pela Prefeitura em 400km ida e volta), de R$2,80 por quilometro,
serve de referência como preço de mercado para rotas
com características similares (público a ser atendido, veículos, distância e períodos).
Rota/
Nº viagens Valor pago/km
Distância estimada (Prefeitura) Valor pago
total Distâncias definidas (equipe) Valor a R$2,80/km
Diferença paga a maior
1
170 R$4,20 90km 64.260,00 90km 42.840,00 21.420,00
2
167 R$4,20 100km 70.140,00 90km 42.084,00 28.058,00
3
167 R$4,20 172km 120.640,80 90km 42.084,00
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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78.556,80
4
167 R$4,20 183km 128.356,20 90km 42.084,00
86.272,20
5
163 R$4,20 160km 109.536,00 90km 41.076,00
68.460,00
6
171 R$4,20 175km 125.685,00 90km 43.092,00
82.593,00
7
168 R$4,20 160km 112.896,00 132km 62.092,80
50.803,20
8
162 R$2,80 400km 181.440,00 286km 129.729,60
51.710,40
Total 912.954,00 446.964,00 467.971,60

A equipe de auditoria entende que o valor pago em razão
do superfaturamento constatado, da ordem de 51,25%,
é passível de ressarcimento. No entanto, considerando a
irregularidade relatada no item 6.9.18 (que conclui pelo
ressarcimento do total pago à empresa Reis Transportes
face ao Contrato 111/09, em razão da ausência da comprovação efetiva dos serviços prestados), a equipe entende que o ressarcimento aqui definido (no valor de
R$467.971,60, equivalente a 242.797,92 VRTEs), por estar contido no ressarcimento da irregularidade 6.9.18, só
deve ser exigível caso aquela irregularidade 6.9.18 seja
afastada pelo Plenário desta Corte de Contas.

14.12 10.000,00 5.189,41

Desse modo, rejeito as alegações de defesa apresentadas, que não concorrem para o afastamento das irregularidades, permanecendo a obrigação de ressarcimento
ao erário conforme os quadros a seguir:

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

Tabela 1: Dano por item da ITI
VALOR DO DANO

Como não há informações no processo ou outras cotações prévias de preços (pelo menos 3 orçamentos prévios), a equipe entende que o custo do transporte para
rotas de 100 a 400 km de distancia não apresenta elementos que os diferenciam. Mais ainda, parece lógico
que uma viagem mais longa deva ter maior custo operacional (manutenção, motorista) que uma rota mais curta
– o que não acontece no caso.

Item da ITI R$ VRTE

Tomando o valor de R$2,80 por quilometro como preço mais vantajoso para a Administração (frente ao preço de R$4,20 por quilometro), e tomando por base as
distâncias definidas pela equipe de auditoria (relatada no item 6.X.1), constata-se o superfaturamento de
R$465.990,00, conforme descrito na tabela a seguir:

14.7 10.500,00 5.448,88
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14.1 174.700,00 90.659,05
14.2 498.050,00 102.776,33
14.3 56.000,00 29.060,71
14.4 44.300,00 22.989,10
14.5 23.100,00 11.787,54
14.6 10.500,00 5.448,88
14.8 10.000,00 5.189,41
14.9 34.546,00 17.927,42
14.10 34.546,28 17.927,42
14.11 70.000,00 36.325,89
www.tce.es.gov.br

14.13 40.877,00 21.212,76
14.14 45.472,50 23.597,56
14.15 77.000,00 39.958,48
14.16 79.690,00 41.499,22
14.16A 79.680,00 41.349,24
14.18 971.306,00 504.010,85
24 467.971,60 242.797,92
Total 2.738.239,38 1.265.156,07
Tabela 2: Valor por responsável e por item:

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. CONVERTER o processo em TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.
1. DECRETAR a prescrição da pretensão sancionatória
desta Corte no preceito do 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 responsáveis de multa, mantendo-se a a verificação da ocorrência de prejuízo ao erário na prescrição do § 5º do art. 71
da referida Lei
1. REJEITAR as alegações de defesa apresentadas pelos
responsáveis, JULGAR IRREGULARES as contas com fulcro no art. 84, inciso III, alíneas “c”, ‘d” e “e” da Lei ComSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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plementar nº 621/2012, e na forma do art. 87, incisos II
e V, da mesma Lei, condena-los ao ressarcimento do valor do dano, em solidariedade por item discriminado na
Tabela 2:
a. Norma Ayub Alves.Itens da ITI: 14.1,14.2, 14.3, 14.4,
14.5, 14.6, 14.7, 14.8,14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13,
14.14, 14.15, 14.16, 14.16 A, 14.18 e 24. Ressarcimento de R$ 2.738.239,38 (dois milhões, setecentos e trinta
e oito mil e duzentos e trinta e nove reais e trinta e oito
centavos) equivalente a 1.265.396 VRTE.
a. José Faustino Altoé Agrizzi, Item da ITI: 14.11. Ressarcimento de R$70.000,00 (setenta mil reais), equivalente
a 36.325,89 VRTE.
a. João Batista da Silva. Itens da ITI 14.13 e 14.14. Ressarcimento de R$ 86.349,50 (oitenta e seis mil, trezentos e
quarenta e nove reais e cinquenta centavos), equivalente a 44.810,32 VRTE.
a. José Santiago de Lima. Itens da ITI: 14.13 e 14.14. Ressarcimento de R$86.349,50 (oitenta e seis mil, trezentos
e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), equivalente a 44.810,32 VRTE.
a. A Z. Empreendimentos Urbanos Ltda. Itens da ITI:
14.13 e 14.14. Ressarcimento de R$86.349,50 (oitenta
e seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta
centavos), equivalente a 44.810,32 VRTE

a. CMS Consultoria e Serviços Ltda. Item da ITI: 14.16.
Ressarcimento de R$79.690,00 (setenta e nove mil, seiscentos e noventa reais), equivalente a 41.499,22 VRTE.
a. Assistem Assessoria, Auditoria e Consultoria Técnica.
Item da ITI: 14.16ª. Ressarcimento de R$ 79.680,00 (setenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais), equivalente
a 41.349,24 VRTE.
a. Ricardo Vasconcelos Cordeiro. Item da ITI: 14.16 A
Ressarcimento de R$79.680,00 (setenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais), equivalente a 41.349,24 VRTE.
a. Simone Beiriz de Souza Rocha. Itens da ITI:14.12, 14.16
A e 24. Ressarcimento de R$468.060,60, (quatrocentos e
sessenta e oito mil, sessenta reais e sessenta centavos),
equivalente a 289.336,57 VRTE.
a. Transportes C. R. A. Ltda. Item da ITI: 14.12. Ressarcimento de R$10.000,00 (dez mil reais), equivalente a
5.189,41 VRTE.
a. O. M. De Souza Desentupidora – Unimar. Item da ITI:
14.11. Ressarcimento de R$70.000,00 (setenta mil reais), equivalente a 36.325,89 VRTE.
a. Joshuá Pontes Alves Romano. Item da ITI: 14.10. Ressarcimento de R$34.546,14 , (trinta e quatro mil e quinhentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos),
equivalente a 17.927,42 VRTE.

a. Assessora Assessoria e Consultoria Ltda. Item da ITI:
14.15. Ressarcimento de R$ 77.000,00 (setenta e sete
mil reais), equivalente a 39.958,48 VRTE.

a. Fabiana Pereira Donato. Item da ITI 14.9. Ressarcimento de R$34.546,14 (trinta e quatro mil e quinhentos e
quarenta e seis reais e quatorze centavos), equivalente
a 17.927,42 VRTE

a. Éder Botelho Fonseca. Itens da ITI: 14.15 e 14.16.
Ressarcimento de R$156.690,00 (cento e cinquenta
e seis mil e seiscentos e noventa reais), equivalente a
81.457,70 VRTE.

a. Luciá Sampaio Mainard. Item da ITI:14.1, 14.3,
14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 e 14.11. Ressarcimento de
R$399.100,00 (trezentos e noventa e nove reais e cem
reais), equivalente a 207.109,46 VRTE.
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a. E&L Produções de Software Ltda. Itens da ITI: 14.9 e
14.10. Ressarcimento de R$69.092,28 (sessenta e nove
mil e noventa e dois reais e vinte e oito centavos), equivalente a 35.854,84 VRTE.
a. Meirelles Produções Artísticas Ltda. Itens da ITI: 14.1
e 14.2. Ressarcimento de R$ 372.750,00 (trezentos e setenta e dosi mil e setecentos e cinquenta reais), equivalente a 193.435,38 VRTE.
a. Alessandra Alves Cassoli. Item da ITI: 4.2. Ressarcimento de R$198.050,00 (cento e noventa e oito mil e
cinquenta reais), equivalente a 102.776,33 VRTE
a. A.F. Leal Promoções Artísticas. Itens da ITI: 14.3 e 14.6.
Ressarcimento de R$66.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais), equivalente a 34.509,59 VRTE.
a. Nil Comércio e Empreendimentos Ltda. Itens da ITI:
14.4. Ressarcimento de R$44.300,00 (quarenta e quatro
mil e trezentos reais), equivalente a 22.989,10 VRTE.
a. J. De Oliveira Promoções. Item da ITI: 14.5. Ressarcimento de R$23.100,00 vinte e três mil e cem reais), equivalente a 11.987,54 VRTE.
a. Mauro Leite – ME. Item da ITI. Ressarcimento de R$
10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), equivalente a
5.448,88 VRTE.
a. Globo Mega Show Empreendimentos Artísticos Ltda.
Item da ITI: 14.8. Ressarcimento de R$10.000,00 (dez mil
reais), equivalente a 5.189,41 VRTE.
a. REIS Transportes Ltda. Itens da ITI: 14.18 e 24. Ressarcimento de R$1.439.277,60 (um milhão, quatrocentos e
trinta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta centavos, equivalente a 746.900,67 VRTE.
À SGS para as comunicações.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Ciência ao Ministério Público de Contas.
Transitado em julgado. Arquive-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição
VOTO VISTA DO EXMO. SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Solicitei vistas deste processo que trata da Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Itapemirim/
ES, relativa ao exercício de 2009, da relatoria do Exmo.
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
As irregularidades apontadas, e abaixo elencadas, foram
objeto de citação aos responsáveis (Instrução Técnica
Inicial ITI 40/2012):
3.1. PAGAMENTOS INDEVIDOS DECORRENTES DE LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA (Itens 14.1 a 14.18
da ITI)
Infringência: Lei 4.320/64, arts. 62 e 63 c/c art. 195, §3.º
da CRFB/88
3.2. ATO ANTIECONÔMICO (PAGAMENTO DE DESPESAS
EM VALORES SUPERIORES AO PREÇO DE MERCADO –
SUPERFATURAMENTO – (item 24 da ITI)
Infringência: Princípio da Legalidade, da Eficiência e do
Interesse Público (art. 37 da CRFB/88, art. 32 da CE/89 e
art. 3º lei n.º 8.666/93).
RESPONSÁVEIS:
Norma Ayub Alves (Prefeita Municipal)

4424/2017 afasta a primeira e mantém a segunda irregularidade, com imputação de débito no valor de R$
467.971,60 (quatrocentos e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos),
equivalente a 242.797,92 VRTE e opina pela conversão
do processo em tomada de contas especial.
Importante ressaltar que esse valor está compreendido
na irregularidade do item 14.18 da Instrução Técnica Inicial, não devendo ser considerado para ressarcimento se
a irregularidade do item 14.18 da ITI for mantida, sob pena de incorrer em bis in idem.
Da Instrução Técnica Conclusiva ITC 4424/2017
A Instrução Técnica Conclusiva 4424/2017 apresentou as
seguintes considerações:
1 Pagamentos Indevidos Decorrentes de Liquidação Irregular de Despesa (Itens 14.1 a 14.18 da ITI)
Este item refere-se a diversos pagamentos de contratos
de shows artísticos, serviços de software, locação de caminhão vácuo, serviço de manutenção de limpeza com
fornecimento de 02 caminhões caçamba, contratação de
assessoria e consultoria técnica e locação de ônibus, sem
a devida liquidação.
A área técnica afasta as irregularidades numa análise
conjunta amparado em que após análise da documentação acostada nos autos, não pode “simplesmente alegar
que não houve contraprestação do serviço”.

Simone Beiriz De Souza Rocha (Secretária Municipal De
Educação)

2 Ato Antieconômico (Pagamento de Despesas em Valores Superiores ao Preço de Mercado –Superfaturamento) (item 24 da ITI)

Transportes C. R. A. Ltda (Empresa contratada)

Ressarcimento: 242.797,92 VRTE (R$ 467.971,60)

Em sua conclusão, a Instrução Técnica Conclusiva ITC

Responsáveis: Norma Ayub Alves (Prefeita Municipal),

Diário Oficial de Contas
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Simone Beiriz De Souza Rocha (Secretária Municipal de
Educação), Reis Transportes Ltda. (Contratada)
- Contratação da empresa Reis Transportes para o transporte de alunos do ensino superior com destino aos municípios de Cachoeiro de Itapemirim (rotas 1 a 6), Guarapari (rota 7) e Campos dos Goytacazes-RJ (rota 8) com
valores superfaturados.
Opina ainda a área técnica pela prescrição da pretensão
punitiva e a conversão do processo em Tomada de Contas Especial.
O Ministério Público Especial de Contas, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, por meio do
Parecer 4915/2017, acompanha área técnica, em todos
os seus termos.
VOTO DO RELATOR
O Conselheiro Rodrigo Chamoun acompanha a área técnica e MPEC em relação à primeira irregularidade - pagamentos indevidos decorrentes de liquidação irregular de despesa – pelo afastamento assim como do consequente ressarcimento. Contudo, quanto a segunda irregularidade, ato antieconômico (pagamento de despesas em valores superiores ao preço de mercado – superfaturamento), diverge da área técnica e vota pelo afastamento da irregularidade nos seguintes termos:
- Ato Antieconômico (Pagamento de Despesas em Valores Superiores ao Preço de Mercado –Superfaturamento) (item 24 da ITI), Item II.3. do Voto do Relator segunda parte:
“Para fins de aferição de valor cobrado, o projeto básico fez prever, na alínea “p” (fl. 2158) que ‘o preço deverá ser orçado por quilômetro rodado compreendendo
todas as despesas inerentes à execução do serviço, tais
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como: motorista, combustível, manutenção do veiculo,
taxas, seguro, encargos sociais e administrativos’.”
Para as rotas intermunicipais (01 a 07) o preço por Km
rodado foi de R$ 4,20 e para a rota 08 (interestadual) foi
de R$ 2,80.
“Com efeito, mostra-se relevante aferir que o cálculo do
custo por quilômetro desse tipo de serviço é bem complexo, e se verifica amparado pela composição de diversos parâmetros adotados, sendo que não se pode afirmar que houve dano ao erário em parâmetros adotados
pela área técnica, valendo-se do valor pago para o transporte da rede municipal comparado com o da rede estadual.
Data maxima venia, este parâmetro não é apto a aferir
no presente caso o suposto dano ao erário.
Como citado pela área técnica na ITC, existem algumas
variáveis na composição desse custo que têm impactos
diferentes e são calculadas de formas distintas, classificados em custos fixos e custos variáveis.
Assim, o serviço não é idêntico, tem base de custos distintos, de maneira que para que fosse aferido se há desproporção nos pagamentos realizados deveria haver toda uma demonstração da composição de custos do serviço de cada rede: municipal e estadual.”.
Precedente: Acórdão TC 1000/2017 de 08/08/2017
do Plenário desta Corte prolatado nos autos do TC
9623/2014
“Desse modo, entendo que os parâmetros utilizados pela Área Técnica não foram suficientes a demonstrar dano ao erário, razão pela qual afasto o ressarcimento proposto.”
[...]
Diário Oficial de Contas

“Assim, concordo com a tese de defesa apresentada, razão pela qual, entendo que a irregularidade em decorrência da quilometragem paga nas rotas 01 a 7 e 08,
bem como o ressarcimento imputado, da forma vertida
neste tópico, deve ser afastada.”

item 3.4 da ITC 4424/2017; em relação ao item (item 14
da ITI, item 3.1 da ITC 4424/2017, peço vênia para discordar do eminente Relator e acompanhar o voto vogal
do Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, conforme fundamentos a seguir expostos.

VOTO VOGAL do Conselheiro em Substituição João Luis
Cotta Lovatti

1 – Pagamento/recebimento indevido decorrente de
prestação de contas irregular de despesas de convênio
(item 14 da ITI, item 3.1 da ITC)

1. Pagamentos Indevidos Decorrentes de Liquidação Irregular de Despesa (Item 14 da ITI)
Infringência: Lei 4.320/64, arts. 62 e 63 c/c art. 195, §3.º
da CRFB/88
Entende o Conselheiro que restaram comprovados os
pagamentos indevidos decorrentes de liquidação irregular de despesa, com infringência aos arts. 62 e 63 da Lei
nº 4.320/64 c/c art. 195, §3º da Constituição Federal, e
devidos os ressarcimentos correspondentes.
2. Ato Antieconômico (Pagamento de Despesas em Valores Superiores ao Preço de Mercado – Superfaturamento) (item 24 da ITI, item 3.4 da ITC) Ressarcimento:
242.797,92 VRTE (R$ 467.971,60)
O Conselheiro João Luis Cotta Lovatti em seu voto vogal,
acompanha a área técnica pela irregularidade e ressarcimento.
Importante ressaltar que esse valor está compreendido
na irregularidade do item 14.18 da Instrução Técnica Inicial, não devendo ser considerado se a irregularidade do
item 14.18 da ITI for mantida, sob pena de bis in idem.
Razões deste VOTO VISTA
Conforme exposto adiante, das duas irregularidades
analisadas, acompanho o entendimento do Relator, Conselheiro Rodrigo Chamoun, em relação ao item 24 da ITI,
www.tce.es.gov.br

No que se refere a falhas de liquidação de despesas na
contratação de shows artísticos, serviços de software,
locação de caminhão vácuo, serviço de manutenção de
limpeza com fornecimento de 02 caminhões caçamba,
contratação de assessoria e consultoria técnica e locação de ônibus para transporte de estudantes, entendo
diversamente da área técnica e do voto do relator (item
3.3 da ITC).
Afirma a área técnica que nas contratações acima citadas, a equipe de auditoria verificou que os pagamentos
foram realizados às empresas sem qualquer comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados, e
que “exatamente pelo fato de que a ausência na liquidação da despesa não leva a conclusão da ausência da
prestação dos serviços”, afastando as irregularidades e
o dano ao erário.
O Relator acompanha a área técnica, em sua conclusão,
fundamentado na máxima de que “a falta de regular liquidação de despesa não se conclui que os serviços não
foram prestados, de modo que a devolução de valores
constituiria enriquecimento ilícito sem causa da Administração”.
Ouso dissentir deste argumento vez que houve falha na
liquidação da despesa, fase esta imprescindível para o
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pagamento do contratado.

se limitar ao âmbito federal, merece citação:

O administrador e seu controle interno não podem dispor dos documentos comprobatórios de realização das
despesas.

“Quem quer que utilize dinheiros públicos terá que justificar seu bom e regular emprego na conformidade das
leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades
administrativas competentes”

A alegação de que a ausência de comprovação da realização das despesas não conduz à conclusão de que os
serviços não foram realizados, ou o foram de forma ineficaz, não poderá prosperar, uma vez que o ônus probandi
incumbe ao gestor e não a esta Corte de Contas.
Com efeito, não há como atestar a boa e regular execução de um contrato sem a apresentação dos documentos necessários e suficientes ao controle externo, sob pena de que seja atribuído ao administrador público o ressarcimento integral dos valores pagos sem a comprovação das despesas.
Também compartilha este entendimento o Tribunal de
Contas da União:
“Em diversas assentadas, tem o TCU entendido que, não
havendo a possibilidade de comprovar a execução regular de um convênio, dadas as inconsistências na prestação de contas e irregularidades na execução financeira, atribui-se o débito total ao responsável. A posição da
Corte de Contas é absolutamente coerente com sua missão de julgar aqueles que estão sujeitos ao dever constitucional de prestar contas, pois, do contrário, em não
sendo possível apurar a execução do objeto, o TCU presumisse que tivesse sido executado regularmente, não haveria necessidade de controle para aferir a regularidade
das contas, e, portanto, poder-se-ia prescindir dele” Processo 425.130/1998-3)
Tal posicionamento vai ao encontro do conteúdo disposto no artigo 93, do Decreto-lei nº 200/67 que, apesar de
Diário Oficial de Contas

Assim, sem a efetiva comprovação da liquidação das despesas, não se pode presumir pela ausência de prejuízo
ou que os recursos foram utilizados devidamente, razão
pela qual, permanece latente a possibilidade de prejuízo
ao erário público.
Adoto, por conseguinte, a fundamentação do Voto Vogal do Conselheiro Substituto João Luis Cotta Lovatti,
e pelo ressarcimento dos valores corrigidos, em dissonância com o Voto do Relator.
2 – Ato Antieconômico (Pagamento de Despesas em Valores Superiores ao Preço de Mercado – Superfaturamento) (item 24 da ITI, item 3.4 da ITC) Ressarcimento:
242.797,92 VRTE (R$ 467.971,60)
Registro aqui, também, meu voto atinente à irregularidade descrita no item 4.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 4424/2017 (Ato Antieconômico - Pagamento de
Despesas em Valores Superiores ao Preço de Mercado –
Superfaturamento), referente a contratação da empresa Reis Transportes para o transporte de alunos do ensino superior com destino aos municípios de Cachoeiro de
Itapemirim, Guarapari e Campos dos Goytacazes-RJ com
valores superfaturados.
Em análise dos autos constato que a análise procedida pela área técnica, especificamente neste item possuem inconsistências relevantes que afastam a possibilidade de ressarcimento dos valores pagos nos serviços
de transporte de alunos pela empresa Reis Transportes.
www.tce.es.gov.br

Primeiro pelo fato de que o critério adotado pela área
técnica de preço por distância percorrida (preço por quilometro), considerando o menor valor de R$2,80/km estabelecido para a rota interestadual (rota 8), como referencia para todos os outros trechos menores intra-estaduais. Neste caso, entendeu a auditoria que um trecho
mais curto teria um custo menor para a empresa contratada do que o trecho mais longo, e, portanto estaria
sendo conservadora em considerar R$2,80/km para todos os trechos.
Contudo na realidade o raciocínio é inverso; o responsável em sua defesa alega que “a situação realmente é o inverso do que a equipe entende ser o correto, pois quanto maior a distância menor será o valor, pois a empresa ganhará na quantidade.” Na verdade quanto menor a
quilometragem, maior é o custo operacional.
E segue:
b) Os ônibus que rodam menos Km por dia, além de ficarem à disposição como o da Rota 8, tem que arcar com
as mesmas despesas tais como seguro, motorista, manutenção, etc. e ter um retorno financeiro muito menor em
razão da quantidade que este roda diariamente;
c) O Município possui 554 Km quadrados sendo que desta área 42,63% é área rural, ou seja, 236Km quadrados.
Muitas destas áreas são atendidas por estradas de chão
ou mal pavimentadas o que também afeta o valor do Km;
Acresce a defesa que o ônibus que irá percorrer somente estrada de asfalto (rota 8), sem muitas paradas, é bem
diferente do que acontece com as outras 7 linhas.
Entendo, pelo exposto, considerando que as distâncias
que embasaram a diferença em quilômetros percorridos não correspondem à realidade do deslocamento do
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transporte escolar local, nem ao tipo de estrada percorrido; considerando que o valor de R$2,80/km não pode ser acatado como padrão para todas as rotas apresentadas; e, ainda, considerando que o transporte escolar foi devidamente prestado, não há como concluir
pelo ressarcimento dos valores pagos. Voto, portanto
em consonância com o voto do Relator.

5. REJEITAR as alegações de defesa apresentadas pelos
responsáveis abaixo relacionados, e JULGAR IRREGULARES as contas com fulcro no art. 84, inciso III, alíneas “c”,
‘d” e “e” da Lei Complementar nº 621/2012, e na forma
do art. 87, incisos II e V, da mesma Lei, condená-los ao
ressarcimento do valor do dano, em solidariedade por
item conforme discriminado na Tabela abaixo:

Desse modo, VOTO no sentido de no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à
sua consideração.

Item da ITI Responsável Ressarcimento

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. REJEITAR a preliminar de incompetência absoluta e
ausência de jurisdição desta Corte de Contas alegada,
pelos fundamentos constantes do voto do Relator;
2. CONVERTER o processo em TOMADA DE CONTAS ESPECIAL;
3. DECRETAR a PRESCRIÇÃO da pretensão sancionatória
desta Corte no preceito do 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 responsáveis de multa, mantendo-se a verificação da ocorrência de prejuízo ao erário na prescrição do § 5º do art. 71
da referida Lei;
4. MANTER a seguinte irregularidade
4.1 – PAGAMENTOS INDEVIDOS DECORRENTES DE LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA (item 14 da ITI)
Infringência: Lei 4.320/64, arts. 62 e 63 c/c art. 195, §3º
da Constituição Federal.
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14.1 a 14.18 Norma Ayub Alves 1.022.598,15 VRTE
14.10 Johsua Pontes Alves 17.927,42 VRTE

14.13 e 14.14 A.Z. Empreendimentos Urbanos Ltda.
44.810,32 VRTE
14.1 e 14.2 Meirelles Produções Artísticas Ltda.
193.435,40 VRTE
14.3 e 14.6 A.F. Leal Promoções Artísticas, 34.509,59 VRTE
14.4 Nil Comércio e Empreendimentos Ltda. ME,
22.989,10 VRTE
14.5 J. de Oliveira Promoções ME 11.987,54 VRTE

14.16 A Ricardo Vasconcelos Cordeiro 41.349,24 VRTE

14.8 Globo Mega Show Empreendimentos Artísticos Ltda. 5.189,41 VRTE

14.9 Fabiana Pereira Donato 17.927,42 VRTE

14.7 Mauro Leite 5.448,88 VRTE

14.12, 14,16A e 14.18 Simone Beiriz de Souza Rocha
550.589,50 VRTE

14.15 Assessora Assessoria e Consultoria 39.958,48 VRTE

14.13 e 14.14 João Batista da Silva 44.810,32 VRTE
14.13 e 14.14 José Santiago de Lima 44.810,32 VRTE
14.15 e 14.16 Eder Botelho Fonseca 81.457,70 VRTE
14.1, 14.3 a 14.8 e 14.11 Luciá Sampaio Mainard
207.109,50 VRTE
14.2 Alessandra Alves Cassali 102.776,33 VRTE
14.16 A Assistem Assessoria, Auditoria e Consultoria Técnica Ltda. 41.349,24 VRTE
14.16 CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda. 41.499,27
VRTE
14.18 Reis Transportes Ltda. 504.050,85 VRTE
14.9 e 14.10 E&L Produções de Software Ltda. 35.854,84
VRTE
14.11 O.M. de Souza Desentupidora Unimar ME
36.325,89 VRTE
14.12 Transporte C.R.A. Ltda. 5.189,41 VRTE
www.tce.es.gov.br

14.11 José Faustino Altoé Agrizzi 36.325,89 VRTE
6. Acolher as razões de justificativa de Norma Ayub Alves (Prefeita Municipal), Simone Beiriz De Souza Rocha
(Secretária Municipal de Educação) e Reis Transportes
Ltda. (Empresa contratada) quanto à imputação consubstanciada no item 3.4 da ITC (item 24 da ITI - ato antieconômico – pagamento de despesas em valores superiores ao preço de mercado –superfaturamento);
7 Acolher as razões de justificativa de Norma Ayub Alves (Prefeita Municipal), Ricardo Vasconcelos Cordeiro
(Secretário Municipal de Saúde) e Hospital Maternidade Santa Helena (Conveniado), quanto à imputação consubstanciada no item 3.1 da ITC (item 5 da ITI -pagamento/recebimento indevido decorrente de prestação de
contas irregular de despesas de convênio);
8 Acolher as razões de justificativa de Norma Ayub Alves (Prefeita Municipal), Simone Beiriz De Souza Rocha
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(Secretária Municipal de Educação) e Transportes C. R.
A. Ltda. (Empresa contratada) quanto à imputação consubstanciada no item 3.2. da ITC (item 8 da ITI - ato antieconômico –pagamento de despesas em valores superiores ao preço de mercado –superfaturamento);
9.RECOMENDAR com amparo no art. 1º, Inciso XXXVI, da LC 621/2012 e Art. 206, § 2º, da Resolução TC
261/2013,ao atual Prefeito Municipal de Itapemirim:
9.a que observe o Parecer Consulta TC 012/2014, uma
vez que a liquidação da despesa deve obedecer à forma
estabelecida na Lei nº 4.320/64, com a verificação de todos os elementos aptos a comprovar a efetiva prestação
do serviço ou entrega do produto e que motive adequadamente as despesas realizadas;
9.b que faça constar dos processos de dispensa de licitação a justificativa de preço, nos termos do art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei 8.666/93, como parâmetro
para aferir a razoabilidade do valor contratual e de seus
itens de custo;
Dê-se ciência ao responsável, e após os trâmites legais,
arquive-se.
Sebastião Carlos Ranna da Macedo
Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC- 126/2018 – 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 no voto do relator, em:
1.1. REJEITAR a preliminar de incompetência absoluta
e ausência de jurisdição desta Corte de Contas alegada,
pelos fundamentos constantes do item II.1.1 deste voto;
Diário Oficial de Contas

1.2. Reconhecer a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
deste Tribunal, isentando os responsáveis do apenamento com multa, tendo em vista a fundamentação exposta
no item II.2 deste voto, afastando a responsabilidade pelas irregularidades descritas nos itens (itens 1, 2, 3, 4, 6,
7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 da
ITI 40/2012 que não ensejam ressarcimento;
1.3. Acolher as razões de justificativa de NORMA AYUB
ALVES (Prefeita Municipal), RICARDO VASCONCELOS
CORDEIRO (Secretário Municipal de Saúde) e HOSPITAL
MATERNIDADE SANTA HELENA (Conveniado), quanto à
imputação consubstanciada no item 3.1. da ITC (item 5
da ITI - pagamento/recebimento indevido decorrente de
prestação de contas irregular de despesas de convênio);
1.4. Acolher as razões de justificativa de NORMA AYUB
ALVES (Prefeita Municipal), SIMONE BEIRIZ DE SOUZA
ROCHA (Secretária Municipal de Educação) e TRANSPORTES C. R. A. LTDA (Empresa contratada) quanto à imputação consubstanciada no item 3.2. da ITC (item 8 da
ITI - ato antieconômico – pagamento de despesas em valores superiores ao preço de mercado – superfaturamento);
1.5. Acolher as razões de justificativa de NORMA AYUB
ALVES (Prefeita Municipal), JOHSUÁ PONTES ALVES (Procurador Municipal), JOÃO BATISTA DA SILVA (Secretário Municipal de Serviços Públicos), ÉDER BOTELHO DA
FONSECA (Secretário Municipal de Finanças), RICARDO
VASCONCELOS CORDEIRO (Secretário Municipal de Saúde - 01/11/2005 a 30/06/2009), FABIANA PEREIRA DONATO (Secretária Municipal de Saúde – 1º de julho a 31
de dezembro/2009 – e Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – 02 de janeiro a 30 de
junho/2009), SIMONE BEIRIZ SOUZA ROCHA (Secretáwww.tce.es.gov.br

ria Municipal de Educação), LUCIÁ SAMPAIO MAINARD
(Secretária Municipal de Ação Social e Secretária Municipal de Turismo e Lazer), ALESSANDRA ALVES CASSOLI
(Secretária Municipal de Ação Social e Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social), JOSÉ SANTIAGO DE LIMA (Secretário Municipal de Obras e Urbanismos – Período de 1º de janeiro a 02 de março/2009),
JOSÉ FAUSTINO ALTOÉ AGRIZZI (Secretária Municipal de
Defesa Social), ASSESSORA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. (Empresa contratada), ASSISTEM ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA. (Empresa contratada), CMS CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S
LTDA. (Empresa contratada), REIS TRANSPORTES LTDA.
(Empresa contratada), E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE
LTDA. (Empresa contratada), O.M. DE SOUZA DESENTUPIDORA UNIMAR – ME (Empresa contratada), TRANSPORTE C.R.A. LTDA. (Empresa contratada), A.Z. EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA. (Empresa contratada), MEIRELLES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. (Empresa contratada), A.F. LEAL PROMOÇÕES ARTÍSTICAS (Empresa contratada), NIL COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME (Empresa contratada), J. DE OLIVEIRA
PROMOÇÕES ME (Empresa contratada), GLOBO MEGA
SHOW EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA. (Empresa contratada), e MAURO LEITE – ME (Empresa contratada), quanto à imputação consubstanciada no item 3.3.
da ITC (item 14 da ITI - pagamentos indevidos decorrentes de liquidação irregular de despesa);
1.6. Acolher as razões de justificativa de NORMA AYUB
ALVES (Prefeita Municipal), SIMONE BEIRIZ DE SOUZA ROCHA (Secretária Municipal de Educação) e REIS
TRANSPORTES LTDA (Empresa contratada) quanto à imputação consubstanciada no item 3.4 da ITC (item 24 da
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ITI - ato antieconômico – pagamento de despesas em valores superiores ao preço de mercado – superfaturamento);
1.7. RECOMENDAR com amparo no art. 1º, Inciso XXXVI, da LC 621/2012 e Art. 206, § 2º, da Resolução TC
261/2013, ao atual Prefeito Municipal de Itapemirim:
1.7.1 que observe o Parecer Consulta TC 012/2014, uma
vez que a liquidação da despesa deve obedecer à forma
estabelecida na Lei nº 4.320/64, com a verificação de todos os elementos aptos a comprovar a efetiva prestação
do serviço ou entrega do produto e que motive adequadamente as despesas realizadas;
1.7.2 que faça constar dos processos de dispensa de licitação a justificativa de preço, nos termos do art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei 8.666/93, como parâmetro
para aferir a razoabilidade do valor contratual e de seus
itens de custo;
1.8. Dê ciência ao responsável, e após os trâmites legais,
arquive-se.
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 votaram pela irregularidade com ressarcimento, tendo o
decano divergido do conselheiro João Luiz Cotta Lovatti quanto ao item relativo ao transporte escolar, votando
pelo afastamento do ressarcimento.
3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator),
Diário Oficial de Contas

Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 15/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 140/2018 – PLENÁRIO
Processos: 08746/2016-9, 02545/2014-1
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: CMSRC - Câmara Municipal de São Roque do Canaã
Relator: Marco Antônio da Silva
Recorrente: Ministério Público de Contas
Interessado: JUNIOR PRIORI PERINNI
www.tce.es.gov.br

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – NEGAR PROVIMENTO – MANTER INCÓLUME OS TERMOS DO ACÓRDÃO TC
321/2016.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de
Contas em face dos termos do Acórdão TC 321/2016 –
Primeira Câmara, prolatado nos autos do Processo TC
2545/2014, através do qual esta Corte de Contas julgou
REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de Contas Anual do exercício de 2013 da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, sob a responsabilidade do Sr. Junior Priori
Perinni, dando-lhe a devida quitação, expedindo-se DETERMINAÇÃO ao atual gestor no sentido de que observasse rigorosamente o limite de gastos totais com a folha
de pagamento, dando-se ciência à SEGEX para que monitorasse o cumprimento do que foi determinado, nos seguintes termos, verbis:
[...]
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2545/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sessão realizada no dia vinte e três de março
de dois mil e dezesseis, por maioria, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que encampou o voto-vista do Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva:
1. Julgar regular com ressalvas a Prestação de Contas
Anual da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, relativa ao exercício de 2013, de responsabilidade do Senhor Junior Priori Perinni, então Presidente, em razão
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da manutenção da irregularidade tratada no item 2.1 –
ICC, ainda que entendendo que tal irregularidade não
tem o condão de macular as contas, dando-lhe a devida quitação;
2. Determinar ao atual Presidente da Câmara Municipal
de São Roque do Canaã, no sentido de que observe rigorosamente o limite de gasto total com a folha de pagamento, na forma do art. 29-A, § 1º, da Constituição
Federal, sob pena de se julgar irregulares suas contas,
com aplicação de multa, na forma dos artigos 163, inciso IV, e 389, incisos II e VII, do Regimento Interno;
3. Determinar à Secretaria Geral de Controle Externo
deste Tribunal que monitore, na forma do artigo 195 do
Regimento Interno, as contas da Câmara Municipal de
São Roque do Canaã, no próximo exercício;
4. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado. – g.n.
Foi CONHECIDO o presente recurso, conforme Decisão
Monocrática nº 1822/2016-8, proferida pela então Relatora, tendo sido, após, apresentadas as contrarrazões
pelo agente responsável.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Recursos, nos termos da Instrução Técnica de Recurso – ITR nº 00097/2017-1, verificou que o expediente
é tempestivo, sugerindo o CONHECIMENTO do presente recurso, sugerindo a remessa dos autos à SecexContas, considerando que a matéria em questão possui natureza contábil.
Por sua vez, a Secretaria de Controle Externo de Contas
– Secex Contas e da Secretaria de Controle Externo de
Recursos – Secex Recursos, nos termos da Manifestação
Técnica nº 01028/2017-1 e da Instrução Técnica de Recursos – ITR 00137/2017-1, opinaram pelo PROVIMENDiário Oficial de Contas

TO do presente Recurso.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer 03789/2017-1, da lavra do Procurador, Dr. Luciano
Vieira, em consonância com a área técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Em se tratando de Recurso intentado em face dos termos do Acórdão indicado, necessário é sua análise, em
cotejo com os documentos e argumentos despendidos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, após CONHECIDO o
recurso, opinaram pelo seu PROVIMENTO.

As razões e contrarrazões constantes no presente processo foram analisadas, resultando na opinião PELO
PROVIMENTO do recurso apresentado pelo Ministério
Público Especial de Contas.
Nesse sentido, corrobora-se o entendimento esboçado
na referida peça, adotando-se in totum os fundamentos ali expostos, a fim de que seja dado provimento ao
presente recurso de reconsideração.
IV. CONCLUSÃO
Com base nos elementos aqui expostos, opina-se,
quanto ao mérito, no que diz respeito às razões apresentadas quanto aos aspectos técnico-contábeis, pelo PROVIMENTO, nos termos da Manifestação Técnica
1028/2017-1, de fls. 45-62, exarada pela Secretaria de
Controle Externo de Contas. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou a área técnica, na íntegra, conforme Parecer 03789/2017-1.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através da Secretaria de Controle Externo de Recursos Secex Recursos, nos termos da Instrução Técnica de Recursos - ITR 00137/2017-1, verbis:

Denota-se que o presente Recurso de Reconsideração
fora conhecido pela Conselheira em Substituição à época, Dra. Márcia Jaccoud Freitas, conforme Decisão Monocrática nº 1822/2016-8.

[...]

Verifica-se que, de fato, presentes estão os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser mantido conhecimento do recurso intentado, nos termos em que
fora decidido.

II. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Verifica-se que a admissibilidade recursal foi realizada
por esta unidade por meio da Instrução Técnica de Recurso 97/2017-1, de fls. 38-41 dos autos.
III. DO MÉRITO
A Secex Contas, por meio da Manifestação Técnica
1028/2017-1, de fls. 45-62, concluiu o seguinte:
www.tce.es.gov.br

3. DO MÉRITO RECURSAL:
Verifico do v. Acórdão recorrido que o Eminente Conselheiro Relator daqueles autos, Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, divergiu da área técnica e do
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Parquet de Contas, votando no sentido de que as Contas
fossem julgadas REGULARES, tendo encampado os termos do Voto de Vista por este Conselheiro em Substituição apresentado, que entendeu pela REGULARIDADE
COM RESSALVAS das Contas, com expedição de DETERMINAÇÃO e realização de monitoramento, em face da
mantença do único indicativo de irregularidade, referente ao gasto com a folha de pagamento além do limite
constitucional em apenas 1,6% do duodécimo, percentual considerado inexpressivo e sem indicação de reincidência nos demais exercícios de responsabilidade do
gestor.
Em análise das razões recursais, a área técnica manteve
seu entendimento a despeito de comprovar, no exame
das contas do mesmo gestor relativas aos exercícios de
2011, 2012 e 2014 (Processos TC 2299/2012, 5053/2013
e 4214/2015), que não houve reincidência na inobservância do limite constitucional estabelecido, adotando
o entendimento do douto representante do Parquet de
Contas que se manifestou no processo original, no sentido de que não cabem discricionariedades e relativização no caso.
No voto de vista proferido nos autos do Processo TC
2545/2014 (apenso), acompanhei parcialmente, o entendimento do Eminente Conselheiro Relator daqueles
autos, assim se manifestando:
[...]
“O Plenário desta Corte de Contas, mediante o Parecer Prévio nº 084/2014 proferido no Processo TC nº
6330/2010, entendeu que o limite máximo de gastos
com pessoal deve ser analisado caso a caso, considerando a relevância do percentual excedido, bem como
o valor do orçamento e sua execução, e a reincidência
Diário Oficial de Contas

do gestor em inobservar o limite determinado.
Constato da análise dos autos e dos processos TC nº
2299/2012, 5053/2013 e 4214/2015, relativos às prestações de contas dos exercícios de 2011, 2012 e 2014, de
responsabilidade do mesmo gestor, que o limite de gastos com a folha de pagamento foi observado, não havendo, portanto, reincidência no descumprimento do limite Constitucional fixado, no que concordo com o eminente Relator dos autos.
Considero, ainda, que o percentual excedido foi inexpressivo (1,6%), bem como a justificativa apresentada
pelo gestor, relativa à queda no orçamento da Câmara Municipal, haja vista o demonstrativo elaborado pela área técnica à fl. 25, segundo o qual, o gasto total do
Poder Legislativo foi de R$ 1.079.999,59, sendo 11,66%
a menos que o limite Constitucional fixado, isto é R$
1.222.609,09.
No entanto, não se pode negar que a irregularidade
exista, como se vê dos demonstrativos contábeis, motivo pelo qual entendo que assiste razão à área técnica e
ao Parquet de Contas quanto à sua mantença, não devendo, contudo, macular as contas do gestor, em face
da incidência dos princípios da insignificância e da razoabilidade, da não reincidência, por parte do gestor, e do
formalismo moderado constante do art. 52 da Lei complementar nº 621/2012.
Além disso, a Lei Complementar nº 621/2012, em seu
Art. 84, inciso II e Art. 86, assim prescreve, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
[...]
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza forwww.tce.es.gov.br

mal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das
medidas necessárias à correção das impropriedades ou
faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência.
– grifei e negritei
Além disso, o Egrégio tribunal de Contas de Minas gerais
assim já decidiu no Pedido de Reexame nº 769.640, em
matéria assemelhada, litteris:
EMENTA: Pedido de Reexame — Prestação de contas
municipal — Rejeição das contas —
I. Repasse de recursos a Câmara Municipal superior ao
limite permitido (0,03% além do autorizado). Constatação da irrelevância das proporções. Aplicação dos
princípios da insignificância e da razoabilidade. Recurso provido nesse ponto. II. Depósitos bancários em instituição financeira não oficial. Cooperativa de credito rural. Possibilidade de arrecadação de tributos via cooperativa de credito. Entendimento consubstanciado na resposta a Consulta n. 733.682. Recurso provido também
nesse ponto. Reforma do parecer prévio — Contas julgadas regulares com ressalva — Remessa dos autos ao Ministério Público.
Posto isto, acompanho em parte a área técnica e o Parquet de Contas, divirjo do eminente Relator dos autos,
e, com base nos artigos 84, inciso II, e 86 da Lei Complementar nº 621/2012, mantenho a irregularidade, entendendo, todavia, que ela não se presta a macular suas
contas, visto que não constitui ato que importe em grave
infração à norma legal ou regulamentar em razão das peSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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culiaridades do caso em tela, devendo ser expedida determinação para que assim não mais se. – g.n.
Em assim sendo, divirjo da área técnica e do douto representante do Parquet de Contas que opinaram pelo
PROVIMENTO do presente recurso e reforma do v Acórdão recorrido, para que sejam julgadas IRREGULARES as
Contas de 2013 da Câmara Municipal de São Roque do
Canaã, sob a responsabilidade do Sr. Junior Priori Perinni, e, conseqüente, MANTENHO O ENTENDIMENTO que
fora adotado pelo Colegiado da Primeira Câmara deste
Egrégio Tribunal de Contas, no sentido de julgar REGULARES COM RESSALVAS aquelas contas, expedindo-se determinações.
4. DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, divergindo da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o
Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO
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. NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, em face do Acórdão TC 321/2016 – Primeira Câmara, prolatado nos autos do Processo TC 2545/2014, mantendo-se incólume os termos do v. ACÓRDÃO atacado;
1.2. ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em
Diário Oficial de Contas

Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 15/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Vencidos os
conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo e João
Luiz Cotta Lovatti, que acompanharam a área técnica e
o Ministério Público Especial de Contas para dar provimento e julgar irregulares as contas com multa de R$
3000,00.
3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 142/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06210/2017-1, 10871/2014-1
Classificação: Pedido de Reexame
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataizes
Relator: Marco Antônio da Silva
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(Heron Carlos Gomes de Oliveira)
Interessados: Robertino Batista da Silva, Thiago Bonato
Carvalhido, Erimar da Silva Lesqueves
Terceiro Interessado: Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Espirito Santo,
Procuradores: Ricardo Claudino Pessanha (OAB: 10406ES, OAB: 181289-RJ), Robertino Batista da Silva Junior
(OAB: 22502-ES), Felipe Osorio dos Santos (OAB: 6381ES), Aline Dutra de Faria (OAB: 12031-ES), Gedson Barreto de Victa Rodrigues (OAB: 17274-ES, OAB:151947-RJ),
Manoel Carlos Manhaes Costa (OAB: 6132-ES), Luciano
Pavan de Souza (OAB: 6506-ES, OAB: 187184-RJ), Simone
Silveira (OAB: 5917-ES), Americo Soares Mignone (OAB:
12360-ES), Eduardo Santos Sarlo (OAB: 11096-ES), Thiago Bonato Carvalhido (OAB: 14711-ES), Glauco Barbosa
Dos Reis (OAB: 13058-ES), Tabata Engelhardt Haidu
Ementa:
PEDIDO DE REEXAME – NÃO ACOLHER PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE AUSÊNCIA
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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DE INTERESSE RECURSAL – CONHECER E NEGAR PROVIMENTO – RECOMENDAR - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Pedido de Reexame, interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, em
face do Acórdão TC 289/2017 - PLENÁRIO, prolatado
nos autos do Processo TC 10.871/2014, referente à Representação encaminhada pelo Vereador do Município
de Marataízes, Sr. Francisco Pereira Brandão, relatando possíveis irregularidades no contrato firmado entre a
Prefeitura e a empresa Victaura Construtora Ltda, sob a
responsabilidade dos senhores Erimar da Silva Lesqueves (gestor do Fundo Municipal de Saúde), Thiago Bonato Carvalhido (Procurador Municipal) e Robertino Batista da Silva (Prefeito Municipal).
Esta Corte de Contas, através do v. Acórdão recorrido,
considerou improcedente a Representação objeto do
presente pedido de reexame.
Após CONHECIDO o Pedido de Reexame, conforme Decisão Monocrática de fls. 43-45 e Instrução Técnica de Recursos – ITR 202/2017-1, foram apresentadas as contrarrazões pelos responsáveis, tendo a área técnica, através
da Secretaria de Controle Externo de Recursos – Secex
Recursos, opinado pelo NÃO PROVIMENTO do mesmo,
bem como pelo conhecimento das contrarrazões apresentadas pelos responsáveis, assim como pelo indeferimento dos pedidos de declaração de ilegitimidade passiva ad causam sustentados pelos senhores Erimar da Silva Lesqueves e Robertino Batista da Silva, bem como
do pedido de declaração de ausência de interesse recursal do Ministério Público Especial de Contas em face do
Sr. Thiago Bonato Carvalhido, com a conseqüente conDiário Oficial de Contas

firmação dos termos do Acórdão recorrido, que entendeu pela improcedência da Representação em tela, conforme Instrução Técnica de Recurso – ITR 00339/2017-6.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer de fls. 141-147, da lavra do Procurador, Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, divergiu da área técnica, manifestando-se pela procedência do Pedido de Reexame.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Em se tratando de Recurso intentado em face dos termos do Acórdão indicado, necessário é sua análise, em
cotejo com os documentos e argumentos despendidos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, após CONHECIDO o
recurso, opinaram pelo seu PROVIMENTO.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através da Secretaria de Controle Externo de Recursos Secex Recursos, nos termos da Instrução Técnica de Recursos - ITR 00137/2017-1, verbis:
[...]
II. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

A Secex Contas, por meio da Manifestação Técnica
1028/2017-1, de fls. 45-62, concluiu o seguinte:
As razões e contrarrazões constantes no presente processo foram analisadas, resultando na opinião PELO
PROVIMENTO do recurso apresentado pelo Ministério
Público Especial de Contas.
Nesse sentido, corrobora-se o entendimento esboçado
na referida peça, adotando-se in totum os fundamentos ali expostos, a fim de que seja dado provimento ao
presente recurso de reconsideração.
IV. CONCLUSÃO
Com base nos elementos aqui expostos, opina-se,
quanto ao mérito, no que diz respeito às razões apresentadas quanto aos aspectos técnico-contábeis, pelo PROVIMENTO, nos termos da Manifestação Técnica
1028/2017-1, de fls. 45-62, exarada pela Secretaria de
Controle Externo de Contas. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou a área técnica, na íntegra, conforme Parecer 03789/2017-1.
2.DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Denota-se que o presente Recurso de Reconsideração já fora conhecido, conforme Decisão Monocrática
01425/2017-9, verifica-se, ainda, que presentes estão os
requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
mantido o conhecimento do recurso intentado, conforme antes decidido.

Verifica-se que a admissibilidade recursal foi realizada
por esta unidade por meio da Instrução Técnica de Recurso 97/2017-1, de fls. 38-41 dos autos.

3.DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA:

III. DO MÉRITO

O Sr. Robertino e o Sr. Erimar da Silva Lesqueves susciwww.tce.es.gov.br

A respeito da ilegitimidade passiva suscitada, a área técnica assim se pronunciou, verbis:
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tam o reconhecimento de suas ilegitimidades passivas
ad causam.
Segundo narra, a Lei Municipal nº 1.250, de 30 de dezembro de 2009, não há nenhuma condição de declarar
a ilegitimidade passiva ad causam do Sr. Erimar, uma
vez que a sua responsabilidade é impressa em lei, e não
houve delegação ou transferência legal de tal competência ao parecerista, que, por sua vez, não é o responsável pelas decisões administrativas, analisando apenas os critérios jurídicos que lhe são trazidos. Portanto, sugere-se o indeferimento do pedido de ilegitimidade passiva ad causam do Sr. Erimar da Silva Lesqueves.
Em relação ao Sr. Robertino, a Lei Municipal 1250/2009
estabelece a desconcentração administrativa do Município, o que desincumbe o Prefeito Municipal da gestão do
Fundo Municipal de Saúde, cabendo ao chefe daquela
Secretaria a fiscalização e a responsabilidade pelos atos
de gestão a ele legalmente delegados.
Art. 3º -São atribuições do Secretário Municipal de
Saúde:
I. Gerir o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e estabelecer
políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto
com o Conselho Municipal de Saúde:
II. Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das
ações previstas no Fundo Municipal de Saúde;
III. Submeter ao Conselho Municipal de Saúde plano de
aplicação a cargo do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em
consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a
Lei de Diretrizes Orçamentária;
IV. Submeter, trimestralmente, ao Conselho Municipal
de Saúde as demonstrações mensais de receitas e despesas do FUNDO;
Diário Oficial de Contas

V. Encaminhar mensalmente à contabilidade geral do
Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;
VI. Subdelegar competência aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviço de saúde que integram a rede municipal;
VII. Assinar cheques com o responsável pela Tesouraria
da Secretaria Municipal da Fazenda;
VIII. Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do
FUNDO;
IX. Firmar convenio e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Chefe do Poder Executivo Municipal, referentes a recursos que serão administrados
pelo FUNDO.
Antes de analisar propriamente a ausência de condição
da ação suscitada pelo Sr. Robertino Batista da Silva, necessário trazer o expresso na Instrução Técnica Inicial ITI
nº 145/2015:
No tocante ao Sr. Robertino Batista da Silva, Prefeito em
exercício no Município de Marataízes, a princípio, o segundo termo aditivo constava a possibilidade de haver
assinatura do Prefeito, no entanto, o mesmo foi abortado e não consta nenhuma firma de quaisquer agentes
no documento fotocopiado nos autos. Já no termo contratual nº 033/2014 quem firma o documento por parte
do Município, Fundo Municipal de Saúde, foi somente o
Sr. Erimar da Silva Lesqueves.
Contudo, observamos para o Município em tela legislação atinente à desconcentração administrativa no que
se refere às despesas e atos relacionados com o Fundo
Municipal de Saúde - FMS, Lei Municipal nº 1250/2009
e naquele mandamento há ordem expressa, art. 3º, IX,
www.tce.es.gov.br

que a firmatura de contrato relativo ao FMS deve ser
efetuado em conjunto com o Chefe do Executivo.
Insurge-se neste caso ainda que a verba que viria a amparar as despesas com a construção do centro de treinamento ao toxicômano no município de Marataízes
tem origem em convênio firmado entre aquela municipalidade cujo representante legal é o Prefeito Municipal e o Governo do Estado do Espírito Santo, de forma que reforça a necessidade de sua participação nas
questões postas.
Após análise do prescrito em lei, forçoso reconhecer
que, embora haja desconcentração administrativa para a gestão do Fundo em geral (inciso I), o próprio artigo 3º coloca como obrigatória a participação do Prefeito Municipal nos contratos e convênios firmados com
recursos administrados pelo Fundo.
Dessa forma, os convênios e os contratos de gestão de
recursos que não vieram do Fundo devem ser celebrados
mediante assinatura do chefe do executivo e do Secretário responsável pelo Fundo. Portanto, não há como eximir a responsabilidade do Prefeito, no caso, pela omissão de atuar nos contratos envolvendo recursos firmados em convênio. Por consequência, não há respaldo
legal no pedido de reconhecimento de ilegitimidade
passiva ad causam, motivo pelo qual sugere-se seja indeferido tal pedido. g.n
Da análise da manifestação da área técnica, entendo que
esta motivou adequadamente sua posição, estando correto o posicionamento adotado no sentido de que a responsabilidade é decorrente da lei, não havendo delegação ou transferência legal de tal competência ao parecerista que, por sua vez, não é o responsável pelas decisões administrativas, tendo sido analisadas, apenas, os
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critérios jurídicos que lhe são trazidos.

pelo qual sugere-se seja indeferido tal pedido.

Desta maneira deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, adotando como razão de decidir
o posicionamento externado pelo corpo técnico.

Da mesma maneira que no item anterior, entendo que
a área técnica motivou adequadamente sua posição, estando correto o posicionamento adotado no sentido de
que deve ser rejeitada a preliminar suscitada, até porque
a ausência de interesse recursal diz respeito a pressupostos de admissibilidade do expediente recursal, o que, ao
meu sentir se encontra superado com a admissibilidade
já realizada, além do que em prestígio da primazia da resolução de mérito, em favor do recorrente, a análise meritória se impõe, conforme assentou o Colendo superior
Tribunal de Justiça, vejamos:

4. DA AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS SUSCITADA:
A respeito da ausência de interesse suscitada, a área técnica assim se pronunciou, litteris:
[...]
Em relação ao pedido reconhecimento de ausência de
interesse recursal do Ministério Público de Contas em face do Sr. Thiago Bonato Carvalhido, pleiteado pela OAB,
importante verificar que tanto na Lei Complementar
621, de 8 de março de 2012 tanto na Resolução TC nº
621, de 4 de junho de 2013, as quais instituem e disciplinam o Pedido de Reexame não há uma limitação quanto à possibilidade de posicionamento diferente do anteriormente adotado em relação a um dos defendentes.
Assim, diante de pedido de reconhecimento de ausência de interesse recursal, que é um pressuposto para a
admissibilidade do recurso, é importante ressaltar que,
mesmo que, eventualmente, no momento antes do
acórdão, tenha o recorrente tenha se posicionado pela
exclusão da responsabilidade do Sr. Thiago Bonato Carvalhido, é possível que em recurso mude seu entendimento, pois não há qualquer entrave legal para tanto.
O interesse de recorrer é uma extensão do direito de
ação, deve ser visto sob o foco do recorrente, Ministério Público de Contas, que, por sua vez, tem liberdade
para, dentro dos limites da lide, dispor da maneira como
bem entender. Por efeito, não merece prosperar o pedido da OAB/ES quanto à ausência de interesse, motivo
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[...]
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA.
QUALIDADE DE DENUNCIADA. RECONHECIMENTO. LITISCONSÓRCIO. PRAZOS RECURSAIS EM DOBRO. ART. 191
DO CPC/73. DENUNCIAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. VÍCIO FORMAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O propósito recursal é determinar se: a) na hipótese dos autos, com a denunciação
da lide, os prazos recursais devem contados em dobro;
e b) o Tribunal de origem poderia ter declarado a extinção da denunciação da lide apresentada intempestivamente pelo recorrente e a nulidade da lide secundária. 2. A denunciação da lide, em sua delimitação moderna, tem a função de adicionar ao processo uma nova lide conexa e, assim, atender ao princípio da economia dos atos processuais e evitar sentenças contraditórias. Consiste, por esse motivo, em mero ônus à parte
que não a promove, impossibilitando-a de discutir, num
mesmo processo, a obrigação do denunciado de ressarwww.tce.es.gov.br

cimento dos prejuízos que venha a sofrer na hipótese de
ser vencido na demanda principal. 3. A falta de denunciação da lide não acarreta a perda do direito de pleitear, em ação autônoma, o direito de regresso. 4. Feita a
denunciação pelo réu, o denunciado pode aceitar a denunciação e contestar o pedido do autor, situação que o
caracterizará como litisconsorte do denunciante, com a
aplicação em dobro dos prazos recursais, e que acarretará a resolução do mérito da controvérsia secundária e o
resultado prático de sujeitá-lo aos efeitos da sentença da
causa principal. 5. O PROCESSO É INSTRUMENTO PARA
A REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL, razão pela qual,
se o denunciado reconhece sua condição de garantidor
do eventual prejuízo, não há razões práticas para que se
exija que, em virtude de defeitos meramente formais
na articulação da denunciação da lide, o denunciante se
veja obrigado a ajuizar uma ação autônoma de regresso em desfavor do denunciado. 6. Na presente hipótese, embora a denunciação da lide tenha sido formulada
intempestivamente, a recorrida reconheceu, ainda que
parcialmente, sua condição de garantidora. Portanto, AO
RECONHECER ESSE VÍCIO DO OFERECIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE E ANULAR TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS, O TRIBUNAL DE ORIGEM AGIU
EM DESCOMPASSO COM OS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA
DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 7. Recurso especial provido. (RECURSO
ESPECIAL Nº 1.637.108 - PR (2016/0293993-4) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE: IRMÃOS
MADALOSSO LTDA) – g.n
Desta maneira deixo de acolher a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada, em face da motivação externada pelo corpo técnico, em harmonia com o
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Princípio da Primazia da Resolução de Mérito, vez que
O PROCESSO É INSTRUMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO
DIREITO MATERIAL INVOCADO.
5. DO MÉRITO RECURSAL:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, após
CONHECIDO o Pedido de Reexame, opinou pelo seu NÃO
PROVIMENTO e consequente confirmação do Acórdão
recorrido que entendeu pela improcedência da Representação em tela, conforme Instrução Técnica de Recursos - ITR 00219/2017-6, verbis:
[...]
6.2 ANÁLISE DO MÉRITO
Em breve síntese, a discussão trazida em recurso e em
contrarrazões cinge-se à prorrogação extemporânea de
contrato de construção do Centro de Treinamento de
Toxicômanos no Município de Marataízes em convênio
com a Secretaria de Estado da Saúde.
O recorrente apontou impossibilidade legal de continuidade de contrato extinto após dois anos da obra parada.
Arguiu afronta cabal ao art. 24, XI da Lei 8666/93, aduziu
ter ocorrido uma dispensa da licitação sem atendimento dos requisitos legais. Defendeu ainda que a obra precisava de modificações no projeto original, o que por si
só inviabiliza a manutenção das condições oferecidas pela empresa contratada. E, finalmente, sustentou o MPC
que a retomada da obra sem estudos da deterioração
ocorrida e sem atenção às deficiências apontadas implicou ato imprudente dos responsáveis.
O parecerista defendeu que o parecer ofertado estava
devidamente fundamentado. Apontou uma situação em
que se confrontavam o princípio da supremacia e indisponibilidade do interesse público e a previsão legal de
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que só seria possível a prorrogação nos limites legais. Em
sua abordagem, explanou que a limitação do prazo para a prorrogação do contrato e entrega da obra visa munir a administração de ferramentas para obter o objeto contratado, ou seja, visa atingir o interesse público e
não obstá-lo. Nesse sentido, utilizar a limitação de prazo contra a administração seria impor medida que não
atende ao interesse público, o que contraria frontalmente ao princípio que lhe robustece e dá fundamento às previsões da Lei 8666/93. Por fim, entendeu o parecerista, com base em possibilidade exposta pelo TCU,
que, deveria ser transposto o entrave formal a fim de
se atingir ao interesse público, de forma a gerar economia aos cofres públicos, entrega mais rápida de uma
obra de interesse público e impedir maiores perdas pela obra paralisada.
Os gestores basicamente defendem que agiram segundo
a indicação dada pelo parecerista e que, ao optarem pela continuidade da obra da forma como contratada. Ressaltam que zelaram pelo interesse e pelos cofres públicos. Realçam que não têm formação jurídica e que todas
as demais etapas foram cumpridas segundo a lei e que
não houve má fé ou qualquer outro interesse envolvido
que não fosse o claro e melhor atendimento ao interesse público.
A OAB/ES defendeu a liberdade do parecerista e que seu
parecer foi legal e juridicamente plausível, tal como já reconhecido pela Instrução Técnica Conclusiva.
Retratado o cenário do recurso e das contrarrazões, entende-se que o parecer jurídico apresentado pelo Sr.
Thiago Bonato Carvalhido está devidamente fundamentado.
Inclusive a antinomia jurídica indiretamente apontawww.tce.es.gov.br

da entre a supremacia e indisponibilidade do interesse público e a negativa de prorrogação prevista na Lei
8666/93, é perfeitamente observada nos termos em que
se serviu o parecer.
Há de se destacar que a supremacia e a indisponibilidade
do interesse público são dois princípios que constituem
o pilar do regime jurídico-administrativo, a base e o cerne hermenêutico pelo qual todas as leis administrativas
devem ser lidas, entendidas e aplicadas.
Quando, no caso concreto, diante da antinomia relatada o parecerista indicou pela primazia do interesse público sobre a regra estabelecida na Lei 8666/93, não há
dúvidas sobre a legalidade e plausibilidade de seus argumentos, de modo que não se pode puni-lo ou recrimina-lo por seu parecer ou sobre o conteúdo nele expresso.
Em relação ao Sr. Robertino, notável que a ele cabia a
responsabilidade de assinar os contratos juntamente
com o Senhor Erimar justamente porque assim determina a Lei Municipal 1250/2009.
No caso concreto não há dúvidas acerca da plausibilidade jurídica do parecer ofertado pelo então Procurador e
da possibilidade jurídica da adoção da opção sugerida.
Igualmente, tendo em vista apenas a possibilidade jurídica da prorrogação do contrato, não se pode alegar ilegalidade ou irresponsabilidade dos gestores ao prorrogarem o contrato.
Vislumbra-se, no caso concreto, como único possível óbice à prorrogação efetuada, as condições de fato em que
se encontrava a obra e eventuais deficiências no projeto da edificação.
Contudo, não há nos autos comprovação de que haveria de fato perdas ou riscos à estrutura da edificação,
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caso a prorrogação tivesse realmente ocorrido. Seria
plausível que esse ponto tivesse sido objeto de análise
e discussão pelos então gestores.

artigo 156 da Lei Complementar 621 de 2012 c/c com
o artigo 402, I da Resolução TC nº 261, de 4 de junho
de 2013.

Nesse ponto, como não há provas e pareceres técnicos
aptos a provar que a prorrogação em tela traria perdas ou riscos à estrutura da edificação e não atenderia substancialmente ao interesse público que lhe fundamentava, opina-se por sugerir que, em casos semelhantes, que a administração tome as devidas cautelas
para averiguar a possibilidade técnica de continuidade
de obra parada ou necessidade de revisão de seu projeto estrutural.

7.3 Sejam indeferidos os pedidos de declaração de ilegitimidade passiva ad causam sustentados pelo Sr. Erimar da Silva Lesqueves e pelo Sr. Robertino Batista da
Silva, com base no art. 3º da Lei Municipal nº 1.250, de
30 de dezembro de 2009.

O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais, data venia o posicionamento esposado pela Secretaria de Controle Externo de Recursos, em
sede de Instrução Técnica de Recurso ITR 339/2017-6
(fl. 119/137), ratifica e reitera os termos da peça inicial
do Pedido de Reexame (fl. 02/30).

7.4 Seja indeferido o pedido de declaração de ausência
de interesse recursal do Ministério Público de Contas
em face do Sr. Thiago Bonato Carvalhido por ausência
de fundamento legal.

Ressalta-se, sob o ponto de vista da legalidade, que se
apresenta de fácil constatação a impossibilidade lógica e
jurídica de se repactuar um contrato já extinto, mormente sem prévio procedimento concorrencial.

Todavia, o que é indubitável é que a prorrogação do contrato traria vultosa economia tanto pelo preço da obra
inicialmente contratada, quanto pelos custos e burocracias derivados de novo procedimento licitatório, o que,
em tese, atenderia ao interesse público de maneira mais
adequada que a nova licitação.

7.5 Não seja dado provimento ao Pedido de Reexame
ofertado pelo Ministério Público de Contas, uma vez
que, de acordo com a análise feita, com base nos documentos e argumentos trazidos aos autos, entende-se que não houve irregularidade nos atos dos senhores Erimar da Silva Lesqueves, Robertino Batista da Silva e Thiago Bonato Carvalhido.

Ademais, ao contrário do afirmado, havia robustos elementos de convicção no sentido de que a “prorrogação” do Contrato nº 045/2010, por meio do Contrato
nº. 33/2014, geraria novas perdas.

Além disso, não foi trazida aos autos nenhuma indicação de que o móvel da prorrogação fosse o atendimento de outro interesse que não o público. Ao contrário,
observa-se nos atos dos defendentes clara tentativa de
alcance do interesse público.
7 CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

7.6 Seja confirmada a improcedência da Representação em análise, de forma a se confirmar o Acórdão
TC 289/2017, publicado no dia 28/03/2017, por seus
próprios fundamentos.

7.1 Seja conhecido o Pedido de Reexame ofertado pelo
Ministério Público uma vez que atendeu a todos os requisitos expostos nos artigos 395, 396 e 397 da Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013.

7.7 Seja sugerido à administração municipal que, em
casos semelhantes, a administração tome as devidas
cautelas para averiguar a possibilidade técnica de continuidade de obra parada ou a necessidade de revisão
de seu projeto estrutural. – (g.n.).

7.2 Sejam conhecidas as contrarrazões apresentadas
pelos senhores Erimar da Silva Lesqueves, Robertino Batista da Silva e Thiago Bonato Carvalhido, e pela
OAB/ES, pois foram ofertados em conformidade com o

O douto representante do Parquet de Contas, por seu
turno, divergiu da área técnica, pugnando pela PROCEDÊNCIA do Pedido de Reexame, conforme Parecer de fls.
141-147, litteris:

Diário Oficial de Contas
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[...]

Deveras, a Municipalidade estava ciente da deficiência
dos projetos apresentados à contratada, bem como sobre a necessidade de replanilhamento, face as reais proporções da obra. A título corroborativo, confira a petição apresentada pela empresa contratada, apontando, à
época, essas impropriedades:
[...]
Em verdade, apresentava-se concreta a possibilidade de
dano ao erário, com a retomada de uma obra – paralisada por dois anos – pela mesma empresa, sem replanilhamento de preços (considerando que a planilha base
remetia a 2009), sem atenção às deficiências do projeto alertadas pela empresa contratada, e sem estudo da
deterioração ocorrida após o abandono da obra, o que
apenas evidencia a atitude, ao menos, imprudente dos
envolvidos, ante os altos riscos assumidos. Tais necessiSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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dades, inclusive, foram abordadas pela própria empresa
antes da celebração do Contrato nº 033/2014:
[...]
Destarte, proporcionar a retomada da obra pela empresa Victaura Construtora Ltda. nas mesmas condições precárias evidenciadas no Contrato nº. 45/2010,
denota que os responsáveis agiram de forma consciente, assumindo o risco por eventuais perdas, motivo pelo qual pugna-se pela procedência deste Pedido de Reexame. – (g.n.).
Da análise das posições apresentadas, divirjo do entendimento do douto representante do Parquet de Contas e
adoto como razão de decidir o posicionamento da área
técnica, afinal, de fato, não há nos autos comprovação
de que haveria de fato perdas ou riscos à estrutura da
edificação, caso a prorrogação tivesse realmente ocorrido, além do que a busca do interesse público parece
prevalecer, através das tentativas indicadas pelo corpo
técnico.
Ante o exposto, divirjo do entendimento do Ministério
Público Especial de Contas e acompanhando o posicionamento da área técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
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:
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1.1. NÃO ACOLHER o pedido de declaração de ilegitimidade passiva ad causam suscitados pelos Srs. Erimar da
Silva Lesqueves e Robertino Batista da Silva, na forma
do art. 3º da Lei Municipal nº 1.250, de 30 de dezembro de 2009;
1.2. NÃO ACOLHER o pedido de declaração de ausência
de interesse recursal do Ministério Público Especial de
Contas suscitado pelo Sr. Thiago Bonato Carvalhido, por
ausência de fundamento legal;
1.3. CONHECER das contrarrazões apresentadas pelos
Srs. Erimar da Silva Lesqueves, Robertino Batista da Silva e Thiago Bonato Carvalhido, bem como da manifestação apresentada pela Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado do Espírito Santo - OAB/ES, pois
foram ofertados em conformidade com o artigo 156 da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c com o artigo 402, I da Resolução TC nº 261/2013;
1.4. CONHECER do presente Pedido de Reexame, interposto pelo douto representante do Ministério Público
Especial de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, para no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se os termos do v. Acórdão TC 289/2017, então atacado;
1.5. RECOMENDAR à Administração Municipal que, em
casos semelhantes, tome as devidas cautelas para averiguar a possibilidade técnica de continuidade de obra paralisada ou, então, verifique a necessidade de revisão de
seu projeto estrutural;
1.6. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.

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

ACÓRDÃO TC- 143/2018 – PLENÁRIO

2. Unânime.

Processo: 00538/2006-7

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

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
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Exercício: 2005
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra
Relator: Domingos Augusto Taufner
Parte: Audifax Charles Pimentel Barcelos
Procuradores: Claudia Rodrigues Nascimento (OAB:
9787-ES), Felipe Osorio dos Santos (OAB: 6381-ES), Aline
Dutra de Faria (OAB: 12031-ES), Milena Gotardo Cosme
(OAB: 19148-ES), Luciana de Oliveira Sacramento (OAB:
19260-ES), Karla Lyrio de Oliveira (OAB: 19807-ES), Thiago Lopes Pierote (OAB: 14845-ES), Felipe Caetano Ferreira (OAB: 11142-ES), Francisco de Assis Araujo Herkenhoff
(OAB: 6590-ES), Jean Mael Nascimento Cavedo
Ementa: AUDITORIA ORDINÁRIA DE ENGENHARIA –
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA – PRESCRIÇÃO –
AUSÊNCIA DE MATRIZ DE RESPONSABILIDADE – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Auditoria Ordinária de Engenharia na
Prefeitura Municipal de Serra, em cumprimento à determinação contida no Plano de Fiscalização 022/2006, com
o objetivo de averiguar a legalidade e a regularidade dos
procedimentos licitatórios e a execução contratual das
obras e serviços de engenharia firmados ou que tiveram
movimentação financeira no exercício de 2005.
Os autos foram encaminhados à 9ª Controladoria Técnica que, com base no Relatório de Auditoria – RA-E
16/2006 (fls. 03/26), elaborou a Instrução Técnica Inicial
– ITI 452/2007 (fls. 329/342) e, ao final, manifestou-se
da seguinte maneira:
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Ante o exposto, e em face dos indícios de irregularidades
apontados nos autos, sugerimos, com base no artigo 41,
inciso III, combinado com o artigo 57 da Lei Complementar 32/93 e com artigo 162 da Resolução TC no 182/02,
a CITAÇÃO do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal no período auditado, para que, no prazo
assinado pelo Egrégio Plenário, apresente os documentos e justificativas que entender indispensáveis à elucidação dos fatos lançados nesta Instrução Técnica Inicial,
conforme resumo abaixo relacionado:
a) Descumprimento da legislação:
a.1) Contrato Nº 353/2005, de 06 de julho de 2005 - (TP
nº 036/2005) – Objeto: Construção de Unidade Básica
de Saúde em Taquara II
Contrato Nº 281/2005, de 08 junho de 2005 – (CP nº
013/2005, lote III) – Objeto: Construção do Centro de
Educação Infantil – Bairro Mata da Serra.
b) Pagamento Indevido:
Contrato Nº 152/2004, de 02 de março de 2004 – (CP
nº 02/2004) – Objeto: Construção de Unidade de Ensino Fundamental Bairro Planalto Serrano – Ressarcimento: R$ 801.829,34
Contrato Nº 175/2004, de 11 de março 2004 – (TP nº
009/2004) – Objeto: Construção da Unidade Básica de
Saúde - Bairro José de Anchieta – Ressarcimento: R$
2.720,14
Contrato Nº 275/2004, de 05 de maio 2004 – (TP nº
026/2003) – Objeto: Construção do Complexo Comunitário - Bairro Eurico Salles – Ressarcimento: R$ 73.110,34
Contrato Nº 347/2005, de 04 de julho de 2005 – (Convite nº 095/2005) – Objeto: Reforma de Salas no Espaço Alternativo de Jacaraípe II – Ressarcimento: 13.331,88
www.tce.es.gov.br

Contrato Nº 281/2005, de 08 junho de 2005 – (CP nº
013/2004 lote III) – Objeto: Construção do Centro de
Educação Infantil – Bairro Mata da Serra – Ressarcimento: 96.916,91
Contrato Nº 283/2005, de 08 junho de 2005 – (CP nº
013/2005 lote I) – Objeto: Construção da Unidade de
Ensino Fundamental - Bairro Serra Dourada I – Ressarcimento: 225.115,49
O Relator à época, acompanhando o entendimento técnico, determinou a citação do Sr. Audifax Barcelos, conforme Decisão Preliminar TC 732/2007 às fls. 356.
Após o encaminhamento das justificativas por parte do
responsável, os autos foram encaminhados ao Núcleo
de Engenharia e Obras Públicas – NEO para manifestação em relação aos aspectos relativos às obras e serviços de engenharia, que elaborou a Instrução de Engenharia Conclusiva – IEC 37/2015 (fls. 665/688) opinando
pela conversão do processo em tomada de contas especial em razão da permanência das irregularidades referentes aos contratos nº 353/2005, 281/2005, 152/2004,
175/2004, 275/2004, 347/2005 e 283/2005.
Por fim, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas elaborou Instrução Técnica Conclusiva – ITC
2895/2015 (fls. 689/701) em relação aos demais itens
mencionados na ITI 452/2007, opinando pela conversão dos autos em tomada de contas especial em razão
de possível dano ao erário, pela prescrição da pretensão
punitiva em relação às irregularidades descritas na IEC
37/2015 e por julgar irregulares as contas do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, condenando-o ao ressarcimento no montante de 129.154,59 VRTE.
O Ministério Público de Contas, em Parecer da lavra do
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Excelentíssimo Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira às fls. 704/706, anuiu integralmente o posicionamento técnico.
Importante registrar que a partir do exercício de 2016,
quando deixei a Presidência desta Corte de Contas, este
processo passou a ser de minha relatoria, nos termos do
art. 254 do Regimento Interno.
Na 6ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia 17
de março de 2017, o advogado do Sr. Audifax Charles P.
Barcelos, realizou sustentação oral.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, é necessário verificar a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, tendo em vista
que os indicativos de irregularidades noticiados na ITI
10/2006 referem-se a fatos ocorridos no exercício de
2005. Sendo assim, de acordo com disposição contida no
art. 71, §2º, II, da LC 621/2012, o marco inicial da contagem do prazo prescricional é a data da ocorrência do fato.
Pois bem, observa-se que a citação do responsável foi
determinada através de Decisão Preliminar TC 732/2007,
datada em 31/07/2007, sendo o responsável citado em
01/08/2007, conforme Termo de Citação 0379/2007,
ocorrendo, desta forma a interrupção do curso do prazo
prescricional nesta data e a consumação da extinção da
pretensão punitiva desta Corte de Contas em agosto de
2012, sob o instituto da prescrição.
Todavia, observo que o único agente público chamado
nos autos para responder pelas supostas irregularidades apontadas, bem como responsabilizado por todo o
ressarcimento sugerido foi o Sr Audifax Charles Pimentel
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Barcelos, na condição de prefeito no período auditado.
De toda sorte, em pesquisa ao site do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na parte relativa a Consultas de Jurisprudências podemos encontrar uma gama
de Decisões reiteradas no sentido de afastar a responsabilização do agente público quando este é o único a
ser chamado para responder por irregularidades que invariavelmente envolveriam certo número de servidores
públicos, a saber: Secretário de obras (neste caso específico, por se tratar de serviços de obras), fiscal de contrato, empresa contratada, equipe da CPL, corpo jurídico
que emitiu pareceres, etc.
Outra ocorrência que chama atenção é o fato de o prefeito ser responsabilizado isoladamente por supostas irregularidades envolvendo matéria afeta à área da engenharia civil. Além disso, mesmo que fosse capacitado na
área, pela tarefa de gerir uma cidade como um todo não
teria condições de acompanhar todos os detalhes da Administração Pública.
Daí a necessidade de se ter outros agentes envolvidos,
com aptidão técnica e jurídica para o desenvolvimento
regular dos procedimentos e confiabilidade na execução
das obras.
Assim é que os Acórdãos abaixo citados são unânimes
em exclusão de responsabilização do agente público
quando este é chamado para responder isoladamente por todos os apontamentos de irregularidades, seja
por ausência de capacidade técnica, seja por ausência de
matriz de responsabilização. Vejamos:
Acórdão TC 161/2013 – Plenário – Processo TC
7384/2012 – Conselheiro Relator: Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun:
www.tce.es.gov.br

Exclui a responsabilidade do gestor por falta de capacidade técnica para ter conhecimento acerca da irregularidade cometida.
Acórdão TC 1796/2015 – Plenário – Processo TC
4878/2003 – Conselheiro Relator: Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun:
(...) firmo a posição de que a um Ordenador de Despesas, dirigente máximo de um Órgão, na presente hipótese representando o Diretor Geral do DEO, não é viável a
abrangência de uma conduta de forma onipotente, eis
que não caberia a este a tudo se encarregar, pois, estaria
no cargo que ocupava envolvido com as atribuições de
direção e chefia, realizando tarefas de índole administrativa que não conectam com as de natureza técnica de engenharia sob análise.
Acórdão TC 910/2016 – Plenário – Processo TC
3873/2005 – Conselheiro Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
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
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agente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3873/2005, ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete de setembro de dois
mil e dezesseis, por maioria, extinguir processo sem julgamento do mérito, com fundamento no §4º do artigo
142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e no artigo
166 do Regimento Interno, reconhecendo a ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, arquivando-se os autos após
o trânsito em julgado, nos termos do voto vencedor do
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Vencido o relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, que votou pela diligência acatando parecer vista do Ministério Público Especial de Contas.
Acórdão TC 896/2016 – Plenário – Processo TC
3674/2004 – Conselheiro Relator: Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun:
Fato é que nestes autos a atuação do senhor Moacyr Carone Assad se resumiu a decretar situação de emergência no Município e a dispensar a realização de licitação
com base em parecer jurídico prévio, em virtude de desastres ocasionados por inundação e enxurradas que assolaram a região entre os dias 29 de dezembro de 2003
e 4 de janeiro de 2004, conforme consta em detalhes no
Decreto 1.560, de 6 de janeiro de 2004 e documentação
acostada às fls. 69 e seguintes.
Feitos os esclarecimentos, vê-se que todas as irregularidades identificadas nestes autos referem-se a situações
estranhas às condutas praticadas pelo gestor citado,
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conforme revela o contexto fático-probatório do acervo
processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3674/2004, ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, extinguir o processo sem julgamento do mérito, com fundamento o §4º, do art. 142
da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do
RITCEES, reconhecendo a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo e também por medida de racionalização administrativa e economia processual, arquivando os autos
após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Acórdão TC 833/2016 – Plenário – Processo TC
7933/2007 – Conselheiro Relator: Domingos Augusto
Taufner:
(...) 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.
Acórdão TC 814/2017 – Plenário – Processo TC
3428/2009 – Conselheiro Relator: Sérgio Manoel Nader
Borges:
Extinção do processo sem resolução de mérito por não
atender aos pressupostos de constituição e seu desenwww.tce.es.gov.br

volvimento válido e regular do processo, bem como em
razão do conceito da racionalização administrativa e,
consequentemente, refuto os itens 5.1, 5.2.2, 5.2.3 e 5.3
da referida ITC.
Acórdão TC 789/2017 – Plenário – Processo TC
2080/2004 – Conselheiro Relator: Sérgio Manoel Nader
Borges:
Extinguir o mesmo por não atender aos pressupostos de
constituição e seu desenvolvimento válido e regular do
processo.
Acórdão TC 413/2017 – Plenário – Processo TC 863/2015
– Conselheiro Relator: Domingos Augusto Taufner:
Invoco ainda, 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, a qual deixou de reabrir a instrução processual nas hipóteses de ressarcimento, contida no Acórdão
TC 446/2007, afastando a responsabilização e o ressarcimento. De igual modo, no processo TC 7933/2007 (Acórdão 833/2016), de minha relatoria.
Acórdão TC 874/2017 – Segunda Câmara – Processo TC
7536/1995 – Conselheiro Relator: Sérgio Manoel Nader
Borges:
Assim, em relação a tal item, considerando o princípio
da duração razoável do processo, insculpido no inciso
LXXVII da Carta Magna e da segurança jurídica na medida que põe sob risco o princípio do contraditório e da
ampla defesa, cláusula pétrea disposta no art. 5º, LV da
CRFB/88, entendo que a realidade dos fatos em torno
do julgamento deste processo indicam que a reabertura processual não é viável e produzirá efeitos que se conSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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trapõe à celeridade do julgamento e da economia processual.
Quanto ao único item tido por irregular, e constante na Instrução Técnica Conclusiva nº. 6957/2014 (fls.
198/208) que trata de superfaturamento na aquisição de
bem imóvel, suscito a divergência de entendimento entre a posição aqui lançada e aquela sustentada tanto pela área técnica, quanto pelo Ministério Público Especial
de Contas para extinguir o mesmo por não atender aos
pressupostos de constituição e seu desenvolvimento válido e regular do processo.
Acórdão TC 898/2017 – Segunda Câmara – Processo TC
3019/2008 – Conselheiro Relator: Sérgio Manoel Nader
Borges:
Da mesma forma as empresas e entidades, responsáveis
solidárias podem ter coibido seu direito de defesa ante a
dificuldade de se manter até os dias atuais documentos
que possam ser usados em sua defesa. Além, é claro, de
algumas delas talvez nem existirem mais. Desta feita, em
relação a estes itens, considerando o princípio da duração razoável do processo, insculpido no inciso LXXVII da
Carta Magna e da segurança jurídica na medida que põe
sob risco o princípio do contraditório e da ampla defesa,
cláusula pétrea disposta no art. 5º, LV da CRFB/88, entendo que a realidade dos fatos em torno do julgamento
deste processo indicam que a reabertura processual não
é viável e produzirá efeitos que se contrapõe à celeridade do julgamento e da economia processual.
Portanto, em relação aos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12,
3.1.13, 3.1.15, 3.1.16, 3.1.17, 3.1.18, 3.1.19, 3.1.20,
3.1.21 e 3.1.22 constantes da conclusão/proposta de encaminhamento da Instrução de Técnica Conclusiva nº.
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1.967/2013 (fls. 1.352/1.437) suscito a divergência de
entendimento entre a posição aqui lançada e aquela sustentada tanto pela área técnica, quanto pelo Ministério
Público Especial de Contas para extinguir o feito por não
atender aos pressupostos de constituição e seu desenvolvimento válido e regular do processo.
Acórdão TC 832/217 – Primeira Câmara – Processo TC
1160/2009 – Conselheiro Relator: Marco Antônio da Silva:
Ocorre que, nestes autos, é possível verificar que a matriz de responsabilidade presente na ITI nº 02157/2017
não especificou as condutas, o nexo causal e a culpabilidade de forma que não há dúvidas quanto à ausência da
correta matriz de responsabilidade em face dos responsáveis, motivo pelo qual divirjo da posição externada pela área técnica, rejeitando a reabertura do feito, em razão do princípio da duração razoável do processo, extinguindo-se o feito com julgamento do mérito em razão
do acolhimento da prescrição da pretensão punitiva por
parte desta Corte de Contas.
Acórdão 1307/2017 – Plenário – Processo TC 3448/2005
– Conselheiro Domingos Augusto Taufner:
Desta forma, diante do entendimento já firmado por esta Corte no sentido isentar de responsabilidade o gestor
em caso de ausência da adequada matriz de responsabilização, encampo a solução sugerida pela equipe técnica para que seja extinto o processo sem resolução de
mérito.

ção poderia ser questionado o fato de que caso restasse
bem caracterizada a participação do ordenador de despesas, que no caso específico deste processo é o Prefeito, o mesmo poderia ser responsabilizado. Via de regra,
concordo com essa assertiva.
Entretanto, neste caso concreto entendo que o Prefeito não deva ser responsabilizado pelos motivos expostos a seguir:
1 – A própria falta de matriz de responsabilização dificultou muito neste caso a apuração da responsabilidade do Prefeito. Isso sem contar que não foram chamadas
ao processo as empresas supostamente beneficiárias do
provável dano.
2 – Para ocupar o cargo de Prefeito não há a exigência
de que ele seja habilitado em todas as áreas técnicas
que a gestão municipal atua. O Prefeito é um gestor geral e não alguém com responsabilidade técnica específica com condições de fiscalizar cada ato da gestão, salvo
aquelas cuja irregularidade seja gritante e patente.
3 – Mesmo que o Prefeito tivesse habilitação técnica, seria humanamente impossível acompanhar todos os detalhes referentes às obras, pois não estão contidas na
“macrogestão”, que é a sua responsabilidade.
Sobre este último ponto, tenho diferenciado, para efeito
de responsabilização do ordenador de despesas, se a irregularidade decorre de um fato relacionado à “macrogestão” ou “microgestão”.

Pelo que se constata, o TCE-ES tem uma Jurisprudência
dominante no sentido de se exigir a matriz de responsabilização no momento de se apurar irregularidades.

Denomino “macrogestão” o que envolve grandes questões sobre as quais o gestor é chamado a decidir e sobre
estas tenha que ter um razoável conhecimento, bem como tenha acesso ao que de fato acontece.

E mesmo com a ausência de matriz de responsabiliza-

Também estão relacionadas à “macrogestão” as irregu-

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 21 de maio de 2018

54

ATOS DO PLENÁRIO

laridades que são gritantes e patentes e demandem a intervenção direta do gestor, para evitá-las ou corrigi-las.
Incluo ainda aquelas perceptíveis ao padrão do “homem
médio”, bem assim aquelas sobre as quais o gestor tenha
sido alertado, mesmo não referente a atos praticados diretamente por ele, e não tenha tomado as devidas providências saneadoras.
Nesses e em outros casos análogos, o gestor deve ser
responsabilizado, ainda que haja outras pessoas que
também poderiam ter sido responsabilizadas não tenham sido chamadas.
Denomino “microgestão” o que envolva uma multiplicidade de atos e aos que ocorrem no dia a dia da gestão
pública e não são da responsabilidade da alta administração, uma vez que têm seus gestores específicos. As
irregularidades que ocorrem nessa área não podem ser
automaticamente imputadas aos ordenadores de despesas, sejam eles Prefeitos ou Secretários. São questões
que não estão ao alcance direto dos gestores da alta administração, especificamente o Prefeito.
Entretanto, caso algo seja latente, que tenha a participação ou a obtenção de vantagem para a alta administração ou que ela tenha sido alertada, aí sim caberá a responsabilização, inclusive do Prefeito, se for o caso.
Diante de todo o exposto, acolho o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte no sentido de afastar
a responsabilização e o ressarcimento imposto ao Sr Audifax Charles Pimentel Barcelos, não isoladamente pela
ausência de matriz de responsabilização, mas também
por não ter, e nem é necessário que se tivesse para ser
Prefeito, habilitação técnica para fiscalizar as obras municipais, além do que as irregularidades apontadas neste
processo fazem parte da “gestão micro” e não seriam faDiário Oficial de Contas

cilmente detectadas pelo Prefeito, ainda que tivesse habilitação técnica.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente o entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas,
VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
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 – Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva por
parte desta Corte, em relação às irregularidades descritas na Instrução Técnica de Engenharia Conclusiva IEC
37/2015, nos termos do artigo 71 do RITCEES;
2 – Afastar a responsabilidade do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, ante as razões expostas na fundamentação;
3 – Dar ciência ao interessado;
4 – Após os trâmites regimentais, arquivar os presentes
autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
VOTO VISTA DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária de Engenharia, realizada na Prefeitura Municipal de Serra, relativa ao exercício de 2005, de responsabilidade do Sr.
Audifax Charles Pimentel Barcelos - Prefeito.
A composição dos achados de auditoria não permite a
formação de imagem positiva acerca da gestão da Prefeitura Municipal de Serra no período auditado, especialwww.tce.es.gov.br

mente quanto à ausência de instrumentos de compliance como mecanismo fundamental para a governança.
Se a aplicação desse conceito na administração pública
possa parecer fantasiosa por alguns, conveniente observar que em sua essência seus fundamentos não diferem
daqueles presentes nos princípios gerais da administração pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal desde 1988, na sua dicção mais recente, com destaque no princípio da legalidade como marco obrigacional
e vinculante da administração pública, fundamento para
efetivação daquele instrumento de governança.
Nesse contexto, a conduta do gestor, chamado a responder na qualidade de responsável, se deve à omissão de
praticar um ato quando havia um dever jurídico de fazê-lo e a evidente inobservância de um dever de cuidado objetivo imposto aos ocupantes dos cargos de gestão,
em flagrante violação de leis e regulamentos.
Há de observar que ao ocupar cargos de direção na administração pública, seja agente político ou estritamente
administrativo, assumem-se atribuições inerentes àquela atividade, adequadamente estruturada numa cadeia
de comando, com segregação de funções e hierarquizada, tal qual concebido no modelo originário do conceito weberiano.
Assim, dentro dessa estrutura denominada genericamente como Administração Pública, e por analogia a todo modelo de administração, seja de natureza pública
ou privada, o corpo diretivo é responsável pelas ações
cometidas por aqueles sujeitos à sua subordinação sem
que isso configure o enquadramento no conceito jurídico de responsabilidade objetiva, mas decorre da ação ou
omissão do sujeito, capaz de alterar o resultado da organização ou sua inépcia para ocupar o cargo.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Segundo a doutrina os sentimentos básicos para a responsabilização pode ser entendida como: a) a responsabilidade como dever decorrente de um papel social;
b) responsabilidade como relação de causalidade; c) responsabilidade como punibilidade/sancionabilidade e
responsabilidade como capacidade.
Note-se que torna irrelevante a adequação do instrumento de fiscalização aos conceitos jurídicos sobre o enquadramento classificatório sobre responsabilidade, eis
que o fundamento de exercício da atividade de controle
externo advém de norma constitucional, inscrita no art.
70 da Constituição Federal, replicado na Constituição Estadual e na Lei Orgância deste Tribunal de Contas.
Cabe esclarecer que o reconhecimento da prescrição
não obstaculiza o exame meritório diante do dever constitucional do Tribunal de Contas de proferir julgamento,
conforme art. 375, parágrafo único, do Regimento Interno c/c art. 71, II, da CF, nem obsta a atuação do Tribunal
de Contas para verificação de prejuízo ao erário e adoção de medidas corretivas, na prescrição do § 5º do art.
71 da referida Lei, assente com precedentes do Supremo
Tribunal Federal a que se faz referência: RE 578.428-AgR,
Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 13-9-2011, Segunda Turma, DJE de 14-11-2011; RE 693.991, rel. min. Carmen Lúcia, decisão monocrática, julgamento em 21-112012, DJE de 28-11-2012 e AI 712.435-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 13-3-2012, Primeira Turma,
DJE 12-4-2012.
Não socorre ao Prefeito o fato de lançar-se unicamente
à sua conta a obrigação de ressarcimento. O instituto da
solidariedade na recomposição ao erário é adotado pela legislação como instrumento de satisfação do credor,
e caso houvesse outros responsáveis citados, a cada um
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caberia, individualmente, a recomposição total do dano, conforme consolidada jurisprudência do Tribunal de
Contas da União e que pode ser encontrado sistematizado conforme o seguinte:
Acórdão 1337/2017 - Plenário
Data da sessão 28/06/2017
Relatora ANA ARRAES
Não há necessidade de chamamento, no processo de
controle externo, de todos os corresponsáveis por débito perante o erário, uma vez que o instituto da solidariedade passiva é benefício conferido pelo legislador ordinário ao credor, que pode exigir de um ou de alguns
dos devedores o pagamento da integralidade da dívida.
Desse modo, resta cabalmente comprovado nos autos,
que a ação e omissão do agente público permitiu a violação de preceitos legais e causou dano ao erário, individualizado na seguinte forma e sem efeitos sancionatórios, visto o transcurso do prazo prescricional, na forma
da Instrução Técnica Conclusiva 2895/2015 e no Parecer
Ministerial 1983/2017:
3 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos, que versam sobre Auditoria Ordinária de Engenharia, realizada na Prefeitura Municipal de Serra, relativo ao exercício de 2005, entendeu-se que devem ser
ressarcidos ao erário municipal os valores pagos indevidamente nos Contratos 281/2005, 152/2004, 175/2004,
275/2004, 347/2005, 283/2005 [itens 3.1.2, 3.2.1,
3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 e 3.6.1 da IEC 37/2015], no total de
129.154,59 VRTE, conforme abaixo discriminados:
3.1.1 – Pagamento Indevido – Contrato 281/2005
www.tce.es.gov.br

→ Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/63.
Responsável: Audifax Charles Pimentel Barcelos
Ressarcimento: 41.103,63 VRTE
3.1.2 - Pagamento Indevido – Contrato 152/2004
→ Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/63.
Responsável: Audifax Charles Pimentel Barcelos
Ressarcimento: 58.553,40 VRTE
3.1.3 - Pagamento Indevido – Contrato 175/2004
→ Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/63.
Responsável: Audifax Charles Pimentel Barcelos
Ressarcimento: 1.710,03 VRTE
3.1.4 - Pagamento Indevido – Contrato 275/2004
→ Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/63.
Responsável: Audifax Charles Pimentel Barcelos
Ressarcimento: 1.004,73 VRTE
3.1.5 - Pagamento Indevido – Contrato 347/2005
→ Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/63.
Responsável: Audifax Charles Pimentel Barcelos
Ressarcimento: 8.381,14 VRTE
3.1.6 - Pagamento Indevido – Contrato 283/2005
→ Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/63.
Responsável: Audifax Charles Pimentel Barcelos
Ressarcimento: 18.401,66 VRTE
3.2. Tendo em vista a existência de danos ao erário, no
valor de 129.154,59 VRTE, sugere-se, preliminarmente,
a conversão dos autos em tomada de contas especial
na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar
621/2012, ressaltando que o responsável já foi devidaSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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mente citado quanto à possibilidade de ressarcimento,
nos moldes do artigo 162 da Resolução TCE 182/2002.

· Pagamento Indevido – Contrato 175/2004

3.3. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º,
inciso IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:

Responsável: Audifax Charles Pimentel Barcelos

3.3.1 – Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
em relação às irregularidades descritas na Instrução de
Engenharia Conclusiva IEC 37/2015, nos termos do artigo
71, caput, da Lei Complementar Estadual n° 621/2012.
3.3.2 – Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos,
em razão do dano verificado na Instrução de Engenharia
Conclusiva IEC 37/2015, condenando-o ao ressarcimento no valor de 129.154,59 VRTE, com amparo no artigo 59, inciso III, alíneas “b”, da Lei Complementar 32/93.
Nesse termos, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas neste voto, no sentido de:
1. CONVERTER A FISCALIZAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL diante das seguintes irregularidades:

→ Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/63.
Ressarcimento: 1.710,03 VRTE
· Pagamento Indevido – Contrato 275/2004
→ Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/63.
Responsável: Audifax Charles Pimentel Barcelos
Ressarcimento: 1.004,73 VRTE
· Pagamento Indevido – Contrato 347/2005
→ Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/63.
Responsável: Audifax Charles Pimentel Barcelos
Ressarcimento: 8.381,14 VRTE
· Pagamento Indevido – Contrato 283/2005
→ Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/63.
Responsável: Audifax Charles Pimentel Barcelos
Ressarcimento: 18.401,66 VRTE
1. DECRETAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
com fulcro no art. 71, §2º, II da Lei Complementar nº
621/2012.

Ressarcimento: 41.103,63 VRTE

1. JULGAR IRREGULARES AS CONTAS DE AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS com fulcro no art. 84, III, “e”
da Lei Complementar nº 621/2012, CONDENANDO-O à obrigação de ressarcimento do valor equivalente 129.154,59 VRTE, fundamentado no art. 87, V da Lei
Complementar nº 621/2012.

· Pagamento Indevido – Contrato 152/2004

1. Ciência ao Ministério Público de Contas.

→ Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/63.

1. Transitado em julgado, arquivar.

Responsável: Audifax Charles Pimentel Barcelos

ACÓRDÃO TC- 143/2018 – PLENÁRIO

Ressarcimento: 58.553,40 VRTE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

· Pagamento Indevido – Contrato 281/2005
→ Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/63.
Responsável: Audifax Charles Pimentel Barcelos
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Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva por
parte desta Corte, em relação às irregularidades descritas na Instrução Técnica de Engenharia Conclusiva IEC
37/2015, nos termos do artigo 71 do RITCEES;
1.2. Afastar a responsabilidade do Sr. Audifax Charles
Pimentel Barcelos, ante as razões expostas na fundamentação;
1.3. Dar ciência ao interessado;
1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os presentes autos.
2. Por maioria. Nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner. Vencido o conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou acompanhando os pareceres técnico e ministerial, pela irregularidade e imputação de ressarcimento de 129.154 VRTE
ao prefeito, com conversão do feito em TCE.
3. Data da Sessão: 27/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Domingos Augusto Taufner (Relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader
Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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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: 15/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Versam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual de Ordenador, relativas ao exercício de 2014,
da Secretaria de Estado de Controle e Transparência –
SECONT, sob a responsabilidade da Sra. Ângela Maria
Soares Silvares e do Sr. Helmut Muniz D’Ávila.

Técnica nº 238/2017-9 (fl. 54/56), propondo o sobrestamento dos presentes autos até que seja proferida a decisão de mérito no processo TC 8699/2015, considerando
a possibilidade de repercussão da decisão de mérito nessa prestação de contas.

No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 31 de março de 2015, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução TC 261/2015, portanto, dentro do prazo
estabelecido pela legislação.

O Ministério Público de Contas, de acordo com o parecer exarado pelo Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, situado na fl. 60, rejeitou a suspensão
dos presentes autos e anuiu o entendimento da área técnica no que tange o julgamento regular da prestação de
contas em comento.

A 1ª Secretaria de Controle Externo, por meio da Análise Inicial de Conformidade – AIC nº 21/2015 (fl.07/10),
verificou que os arquivos digitais atendem as especificações técnicas mínimas aceitáveis, estando o processo de
acordo com Nota Técnica SEGEX 007/2014.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO

Ato sequente, a 1ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório Técnico RT nº 525/2015 (doc. 12/26)
e a Instrução Técnica Inicial ITI nº 2458/2015 (fls.2729),
opinando pela citação do Sr. Helmut Muniz D’Ávila para
que apresentasse em 30 dias, improrrogáveis, as justificativas acerca do achado: “Saldo Inicial do exercício de
2014 apresenta valores menores que as baixas por reavaliação sofrida por este mesmo saldo”, acolhida pela
Decisão Monocrática nº 112/2016 (fls.31/32), tendo sido apresentadas as justificativas às fls.40/42.

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº
2899/2016-7 (fls. 46/52) opinando pelo julgamento REGULAR das contas do SECONT, sob responsabilidade da
Sra. Ângela Maria Soares Silvares e do Sr. Helmut Muniz D’Ávila.

Compulsando detidamente os autos, observo que o feito encontra-se devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

RELATÓRIO

Em seguida, A SecexContas formulou a Manifestação

A referida Prestação de Contas foi recebida e protocola-

ACÓRDÃO TC- 144/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO: TC 3922/2015
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UNIDADE GESTORA: Secretaria de Estado de Controle e
Transparência -SECONT
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEL: Ângela Maria Soares Silvares, Helmut
Muniz D’Ávila
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA – EXERCÍCIO DE 2014 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
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da nesta Corte de Contas, em 31 de março de 2015, cumprindo assim o prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n.º 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
Entretanto, foi constatada a irregularidade digna de nota, qual seja:
“Saldo Inicial do exercício de 2014 apresenta valores
menores que as baixas por reavaliação sofrida por este mesmo saldo”
Nesse sentido, a área técnica analisou as justificativas do
responsável e concluiu que ocorreu um equívoco na interpretação dos valores dos bens móveis relativos ao saldo inicial, aquisições no exercício e à reavaliação, considerando que, a princípio, o inventário registra os valores
de entrada de bens móveis pelo valor histórico e posteriormente é registrada a reavaliação dos bens ao chamado valor justo. Ao passo que no resumo do inventário
(RESMOV) o valor dos bens está registrado já contemplando a reavaliação, razão pelo qual entendo pelo afastamento da irregularidade supramencionada.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Insta ressaltar que a Manifestação Técnica MT nº
238/2017-9 (fl. 54/56) propôs o sobrestamento da presente prestação de contas, sob o fundamento de que
interferiria no julgamento de mérito no processo TC
8699/2015 pelo fato da SECONT estar inserida no bojo das possíveis irregularidades, e consoante ao parecer do Ministério Público de Contas, entendo que ineDiário Oficial de Contas

xiste a possibilidade de repercussão da decisão de mérito no presente processo, uma vez que o processo TC
8699/2015 já foi apreciado em 07 de novembro de 2017,
conforme ressai do acórdão proferido no evento 130 daquele, no sentido que os documentos acostados sejam
autuados como representação, no entanto, a SECONT
não consta do rol de unidades gestoras representadas.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios e
às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
www.tce.es.gov.br

as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houve divergências detectadas, é
possível afirmar que os demonstrativos contábeis, bem
como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica constante da ITC nº 2899/2016-7 e do Ministério Público de Contas, e divergindo da Manifestação
Técnica MT nº 238/2017-9 (fl. 54/56), VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria de Estado
de Controle e Transparência –SECONT, relativas ao exercício de 2014, sob a responsabilidade dos senhores Ângela Maria Soares Silvares e Helmut Muniz D’Ávila, nos
termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar
621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos
do art. 85, do mesmo diploma legal.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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1.2. Dar ciência aos interessados;

PROCESSO: TC 879/2016-1

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

1.3. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

1. FUNDAMENTAÇÃO

2. Unânime.

CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Governador

3. Data da Sessão: 27/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UNIDADE GESTORA: Governo do Estado do Espírito Santo

4. Especificação do quórum:

EXERCÍCIO: 2016

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

RESPONSÁVEL Paulo Cesar Hartung Gomes

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 145/2018 – PLENÁRIO
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INTERESSADO: Governadoria
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNADOR – GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- EXERCÍCIO DE 2016 – REVOGADO O ART. 133 RITCEES - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
1. RELATÓRIO
Os presentes autos versam acerca do Plano Plurianual de
Aplicações (PPA) referente ao período de 2016 a 2019,
encaminhado em virtude da redação do artigo 133, inciso II do Regimento Interno desse Tribunal de Contas.
O Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação Governamental – NMG elaborou a Manifestação Técnica MT
nº 09/2018-5 (doc. 01), entendendo pelo arquivamento
do processo, considerando a revogação do artigo 133, inciso II do RITCEES pela Emenda Regimental 06, de 29 de
março de 2016 que desobrigou aos jurisdicionados o envio as peças orçamentárias.
O Ministério Público de Contas, de acordo com o parecer nº 348/2018-3 (doc. 04) exarado pelo Procurador de
Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, opinou de
forma consoante ao entendimento da área técnica quanto ao arquivamento dos autos.
www.tce.es.gov.br

O Plano Plurianual de aplicações (PPA) do período 20162019 foi encaminhado a esta Corte de Contas em atendimento ao disposto ao artigo 133, inciso II do RITCEES,
que traz consigo a seguinte redação, in verbis:
Art. 133. Para subsidiar a apreciação das contas, os Poderes Executivos estadual e municipal deverão encaminhar, obrigatoriamente, independentemente de outros
elementos necessários: [...]
II -até o dia 30 de janeiro, a cada quatro anos, o plano
plurianual;
Entretanto, cabe salientar que o referido artigo do Regimento Interno dessa Corte de Contas foi revogado
por meio da Emenda Regimental 06, de 29 de março de
2016, resultando assim na desobrigação quanto ao envio
das peças orçamentárias em comento.
Pelo exposto, resta evidente a ausência de interesse processual nesses autos, considerando que as peças orçamentárias são de fácil acesso e que inexiste previsão de
autuação de processos dessa natureza no sistema e-tcees, razão pelo qual entendo que os autos devem ser arquivados.
Nesse diapasão, considerando a carência de interesse
processual, o processo deve ser arquivado ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento
válido e regular do processo, com sustento no artigo 330
do Regimento Interno desta Corte de Contas:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
[...] III - decisão terminativa por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e reguSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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lar do processo;
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. 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:

FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

buquerk (OAB: 15866-ES), Marcelo Rodrigues Nogueira
(OAB: 19008-ES), Matheus Dockhorn de Menezes (OAB:
14007-ES), Carolina Avelar de Oliveira (OAB: 23097-ES),
Pedro Lenno Rovetta Nogueira (OAB: 26891-ES), Christina Cordeiro dos Santos (OAB: 12142-ES), Myrna Fernandes Carneiro (OAB: 15906- ES), Flavio Cheim Jorge (OAB:
262B-ES).
EMENTA: RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA - EXTINGUIR O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO
MÉRITO POR RECONHECER A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO
PROCESSO - PRECEDENTES DESTA CORTE - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONS. RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS

1.1. Arquivar os presentes autos, com base no inciso IV
do artigo 330 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 261/2013, e nos termos do artigo 485, inciso
VI e § 3º, do novo Código de Processo Civil.

Processos: 07819/2007-3, 05355/2007-2

2. Unânime.

Exercício: 2003

3. Data da Sessão: 27/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus

4. Especificação do quórum:

Responsável: Lauriano Marco Zancanela

Instrução Técnica Inicial ITI 374/2011 (fls. 3726) e Deci-

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

Interessado: Ananias Ribeiro de Oliveira

são Preliminar TC 249/2011 (fls. 3733).

Procuradores: Milena Magnol Casagrande (OAB: 28910ES), Gabriel Junqueira Sales (OAB: 27532-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), Amanda Loyola Goulart (OAB: 24474ES), Camila Carlete Gomes (OAB: 23460-ES), Nathalia
Saib de Paula (OAB: 20844-ES), Thiago Felipe Vargas Simoes (OAB: 13399-ES), Ludgero Ferreira Liberato dos
Santos (OAB: 21748-ES), Luana Assunção de Araujo Al-

Após a regular CITAÇÃO do responsável e a apresenta-

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
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ACÓRDÃO TC- 146/2018 – PLENÁRIO
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
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CHAMOUN:
I. RELATÓRIO: Trata-se de Relatório de Auditoria Especial de Engenharia - RAE 27/2009 (fls. 3620/3645), onde se apurou
a existência de indícios de irregularidades, ensejando a
citação do Prefeito Municipal de São Mateus, conforme

ção de sua defesa (fls. 3747/3756), os autos foram remetidos incialmente para análise do Núcleo de Engenharia
e Obras Públicas – NEO, que se manifestou através da IEC
55/2015 (fls. 3765/3779) sob os aspectos relacionados
à área de engenharia, concluindo nos seguintes termos:
4 CONCLUSÃO
Ante o exposto, sugere-se a manutenção dos itens, reportados pela ITI, conforme segue:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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R E S P O N S ÁV E I S SUBITENS/
APONTADOS

IRRE- RESSARCIMENTO
R$

PE- GULARIDADES

LA ITI
Sr. Lauriano Marco 3.1.2 Pagamento R$ 233.813,98
Zancanela

VRTE
188.940,58

indevido: Contrato
Nº 001/2002.
3.2.2 Pagamento R$ 43.016,66

34.760,94

5.1.1 Pagamento indevido (Contrato Nº 001/2002)

223.701,52

Base Legal: artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64; art. 65 da
Lei 8.666/93.

indevido: Contrato
Nº 025/2002.
R$ 276.830,64

Quadro 1 – Identificação dos responsáveis e achados relacionados com indicação de possível dano ao erário, reportados pela Instrução Técnica Inicial e mantidos nesta
Instrução de Engenharia Conclusiva.
RESPONSÁVEIS APONTADOS PELA ITI
Sr. Lauriano Marco Zancanela

autos que versam sobre o Relatório RA-E 27/2009 na Prefeitura Municipal de São Mateus, relativo aos exercícios
de 2001 a 2008, entende-se que devem ser mantidas as
irregularidades analisadas, conforme IEC 55/2015:

subitens/ IRREGULARIDADES
3.1.1 Dispensa irregular de licitação:
Contrato Nº 001/2002.
3.2.1 Dispensa irregular de licitação:
Contrato Nº 025/2002.

Quadro 2 – Identificação dos responsáveis e achados relacionados, reportados pela Instrução Técnica Inicial e
mantidos nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
Por fim, reitera-se a necessidade de análise pelo Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC dos demais aspectos inclusive aos relacionados à responsabilização de outros agentes, visto que a presente IEC se ateve especificamente a análise do conteúdo de engenharia.

Responsável: Lauriano Marco Zancanela
Ressarcimento: R$233.813,98 (duzentos e trinta e três
mil, oitocentos e treze reais e noventa e oito centavos),
equivalente a 188.940,58 VRTE
3.1.2. Pagamento indevido (Contrato Nº 025/2002)
Base legal: artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64; art. 65 da Lei
8.666/93.
Responsável: Lauriano Marco Zancanela
Ressarcimento: R$43.016,66 (quarenta e três mil, dezesseis reais e sessenta e seis centavos), equivalente a
34.760,94 VRTE.
5.2 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, IV, da Resolução TC 261/2013 (Regimento
Interno do TCEES), conclui-se opinando por:

5. CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES

5.2.1. Converter, preliminarmente, os presentes autos
em tomada de contas especial, em face da existência de
dano ao erário, presentificado nos itens 3.1.2 e 3.2.2 da
IEC 55/2015, no valor total de R$276.830,64 (duzentos
e setenta e seis mil, oitocentos e trinta reais e sessenta
e quatro centavos), correspondentes a 223.701,52 VRTE, na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar
621/2012, ressaltando que o responsável já foi devidamente citado quanto à possibilidade de ressarcimento.

5.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes

5.2.2. Reconhecer a prescrição relativa à aplicação da

Seguindo-se os trâmites regimentais, o processo foi
submetido ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, que elaborou a ITC 4398/2016 (fls.
3794/3802), apresentando as seguintes propostas alternativas:

Diário Oficial de Contas
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pena de multa a todos os indícios de irregularidades
mantidos na IEC, eis que a pretensão punitiva sancionatória, atribuída constitucionalmente a este E. Tribunal, extinguiu-se, a teor do disposto no art. 71 da LC
621/2012, ressaltando-se a competência para atribuir
débito aos responsáveis, conforme § 5º do art. 71 da Lei
Complementar n° 621/2012.
5.2.3. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do Sr. Lauriano Marco Zancanela – Ex-prefeito Municipal –, em razão do cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens 3.1.2 e 3.2.2 da IEC 55/2015, condenando-o
ao ressarcimento do valor equivalente a 276.830,64 (duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), correspondentes a 223.701,52
VRTE, ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012;
5.3 Alternativamente à proposta conclusiva elencada no
item 5.2 desta ITC, sugere-se, no que tange às irregularidades que tratam de ressarcimento, o envio dos autos
ao Exmo. Conselheiro Relator, para que, na forma do disposto no art. 288 do RITCEES e considerando as questões
processuais noticiadas no item 4 desta Instrução Conclusiva, decida pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, com sucedâneo em precedentes deste E.
Tribunal (Acórdãos 232/2013; 304/13; 231/13; 161/13 e
1796/2015), ou determine a complementação de instrução do feito pela Unidade Técnica competente, conforme disposto art. 56, inciso I, da LC 621/2012.
Adiante, o Órgão Ministerial, por intermédio do parecer
– PPJC 5376/2017 (fls. 3806/3853), da lavra do em. procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu aos termos da proposta contida no item 5.2 da peça conclusiva,
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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desabonou a proposta técnica alternativa pela extinção
do processo sem julgamento do mérito, manteve a responsabilização do prefeito e a condenação em débito,
bem como sugeriu a correção da ausência da matriz de
responsabilidade, com a identificação dos responsáveis,
conforme segue transcrito:
3 DO PEDIDO
Ante o exposto, buscando que essa Corte de Contas possa refletir sobre as considerações externadas neste Parecer, o Ministério Público de Contas pugna pelo acolhimento da primeira proposta de encaminhamento da
Equipe Técnica, reconhecendo, destarte, tanto a prescrição da pretensão punitiva quanto a responsabilidade do
senhor Lauriano Marco Zancanela perante o injustificado dano ao erário no valor de R$ 276.830,64 (duzentos
e setenta e seis mil, oitocentos e trinta reais e sessenta
e quatro centavos), derivado de pagamentos indevidos
nos Contratos nº 001/2002 e nº 025/2002.
Entretanto, subsidiariamente, somente caso não seja considerado o contexto em que foram desenvolvidos
o Relatório de Auditoria Especial RA-E 27/2009 e a Instrução Técnica Inicial ITI 374/2011, pugna-se pelo acolhimento da terceira proposta de encaminhamento, para que possam ser identificados os demais responsáveis
pela causa do dano ao erário, corrigindo-se a ausência
de matriz de responsabilidade, na lógica da Decisão TC
579/2017-6 (Processo TC 3272/2016-9).
Por derradeiro, com fulcro no inc. III 19 do art. 41 da Lei
8.625/93, bem como no parágrafo único 20 do art. 53
da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se o direito de
manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em
defesa da ordem jurídica.
Diário Oficial de Contas

Assim instruídos vieram os autos à minha conclusão.

43.016,66 34.760,94

I. FUNDAMENTAÇÃO:

R$ 276.830,64 223.701,52

II.1 – Da Prescrição administrativa quinquenária:

II.2 - Da Preliminar de ilegitimidade passiva (pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo):

Por se tratar de processo de Fiscalização, na forma do
art. 71 da LC 621/2012, o prazo prescricional é contado
da data dos fatos. No caso em epígrafe, a ITI 374/2011
(fls. 3726) trata apenas dos contratos relatados nos itens
6.2 e 6.3 do RAE 27/2009, quais sejam, os fatos relativos
aos contratos firmados em 2002 – 01/2002 e 25/2002,
que tiveram sua execução nesse mesmo exercício.
Na hipótese, portanto, constata-se que já na época da
citação do responsável, ocorrida em maio de 2011 (fl.
3738), teria sido ultrapassado o prazo prescricional de
cinco anos, nos termos do § 2º, inciso II, do art. 71 da Lei
Complementar n° 621/2012.
Neste sentido, reconheço a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva desta Corte no que tange aos fatos narrados na IEC 55/2015, uma vez que se referem
a eventos ocorridos há mais de cinco anos, não havendo causa suspensiva e interruptiva, na forma do art. 71,
da LC 621/2012, e do art. 373, do RITCEES, sem prejuízo da pretensão reparatória e corretiva, não atingida pela prescrição, conforme previsão legal contida no § 5º do
art. 71 da LC 621/2012 e art. 374, do RITCEES, no que
se refere aos ressarcimentos dispostos nos itens 3.1.2 e
3.2.2 da IEC 55/2015:
SUBITENS/ IRREGULARIDADES RESSARCIMENTO
R$ VRTE
3.1.2 Pagamento indevido: Contrato Nº 001/2002. R$
233.813,98 188.940,58
3.2.2 Pagamento indevido: Contrato Nº 025/2002. R$
www.tce.es.gov.br

No que se refere aos indícios de irregularidades descritos
na Instrução Técnica Inicial ITI 374/2011, assinalo primeiramente que a responsabilização de todos os itens foi indicada somente ao Prefeito, tendo em vista sua condição
de Chefe máximo do Executivo e Ordenador de Despesas, o que se aproxima com a responsabilização objetiva, hodiernamente rechaçada por este Tribunal em nossos julgados.
Sobre esta questão, o Órgão Ministerial evidencia em
seu parecer, uma possível afronta aos pilares básicos do
regime jurídico-administrativo (indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse público), acaso a segunda proposta de julgamento exarada pela Equipe Técnica fosse acolhida por este Colegiado (item 5.3 da
ITC 4398/2016-2 – primeira parte), tendo em vista que
no período em que ocorrera a instrução processual em
questão, não se aplicava no âmbito deste Tribunal, a matriz de responsabilização.
Afirma o Parquet que somente nos processos autuados
a partir de 2010 é que se implementou a matriz de responsabilização que passou a discriminar pormenorizadamente as condutas de todos agentes públicos que eventualmente tenham participado para a formação das irregularidades.
Nesse sentido, alega o ilustre procurador que “revela-se
ilógico desmerecer todos os trabalhos cuidadosamente
elaborados pelos auditores desta Corte antes dessas alterações nos marcos normativos, pois, caso contrário, esSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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tar-se-ia impondo uma realidade a processos que foram
construídos sob outra dinâmica de raciocínio e trabalho,
que, em verdade, não se revela incorreta, pois todos os
princípios constitucionais foram respeitados, mas que representa, tão somente, etapas evolutivas de um contínuo
processo de maturação se comparado com o modo de
atuação contemporaneamente empregado”.
Adiante, pugna o Ministério Público por reconhecer a
responsabilidade solidária do Gestor pelos atos praticados sob sua supervisão, haja vista a ocorrência da culpa
in vigilando e in eligendo, mesmo nos casos de delegação de competência.
Aduz, ainda, que estariam evidenciados nas hipóteses
vertidas nestes autos os elementos caracterizadores da
responsabilidade subjetiva, com sua conduta incisiva, assim entendida quando da aposição de sua assinatura nos
contratos, notas de empenhos e pagamentos respectivos, o que segundo o parquet, configura a responsabilidade subjetiva do Chefe do Poder Executivo e o qualifica a responder perante os pagamentos indevidos, derivados de acréscimo de quantitativos de serviços sem
qualquer justificativa ou detalhamento das mudanças
que acarretaram no aumento do número de equipes e/
ou quantidades de veículos empregados.
Também alegou o Procurador que cabia ao gestor o ônus
da prova, entretanto, considerou que no caso concreto o
prefeito não logrou êxito na apresentação de provas da
“inexistência de culpa in eligendo, ao provar a realização
de uma seleção impecável dos prepostos envolvidos; de
culpa in vigilando, provando que tomou todos os cuidados, atentando-se pormenorizadamente pelos procedimentos dos subordinados, isto é, fiscalizou, vigiou de forma impecável a pessoa eleita; de culpa in commitendo,
Diário Oficial de Contas

justificando que sua ação foi consentânea com as funções que desempenhou; ou culpa in ommitendo, destacando que não se omitiu ou negligenciou”.
Por fim, tratou o Ministério Público de Contas em apontar que houve a devida especificação do dano e que o
nexo de causalidade estaria “plenamente assentado ante o fato de o senhor Lauriano Marco Zancanela ter atuado como ordenador de despesas, legalmente obrigado a
exercer a fiscalização hierárquica sobre agentes inferiores da mesma administração; forma de controle que visa ordenar, coordenar, orientar, inclusive, corrigir as atividades de tais agentes”.
Derradeiramente, inferiu o representante do Órgão Ministerial sobre a importância da reparação integral para
efetividade do controle externo, em razão da magna missão de auxiliar o Poder Legislativo no exercício do Controle que este Tribunal possui em, ao identificar um dano
aos cofres públicos, emitir uma resposta eficaz com o escopo de reparar o patrimônio público atingido, mormente considerando a completa instrução dos autos, e sobre
esta tese apresenta as seguintes argumentações:
O que realmente deve ser considerado e, portanto, evidenciado, é que o ato sob suspeita de ilicitude, à época, fora praticado pessoalmente, em virtude do exercício irregular das funções de ordenador de despesas, as
quais eram incumbidas exclusivamente ao senhor Lauriano Marco Zancanela.
Por tudo isso, torna-se imperioso destacar que o gestor
que despende recursos em desacordo com as normas
que, sabidamente, de antemão amparam sua conduta,
pratica ato por sua conta e risco. Nesse diapasão, impugnada a despesa, a quantia gasta de modo irregular, por
consectário lógico, inevitavelmente terá de retornar ao
www.tce.es.gov.br

cofre público lesado.
Como último suspiro, cumpre frisar que a eventual renúncia ao ressarcimento de R$ 276.830,64 (duzentos e
setenta e seis mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e
quatro centavos), ante a proposição de extinção do processo sem julgamento do mérito, configura duas espécies de prejuízos. A primeira, decorrente do próprio dano diligentemente apontado. A segunda, derivada das
horas de trabalho despendidas pelos profissionais desta
Corte (homens/hora) ao longo de um processo que, na
fase em que se encontra, só depende de pronunciamento final do colegiado deste Tribunal. (grifei)
Pois bem.
Inicialmente, cabe a ressalva de que as alterações legais
e regimentais quanto à matriz de responsabilização, evidenciadas pelo órgão Ministerial, a meu ver, representam um sólido encontro entre a atuação deste Tribunal
e o ordenamento constitucional, sob os registros de que
ainda 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 sua não aplicação imediata.
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 estabelecido e alinhado com o Estado Democrático de Direito.
Chamo atenção para o fato de que a tese que venho defendendo encontra eco no ordenamento constitucional
e processual há muito vigentes.
Ademais, para que não restassem dúvidas a esse respeito foi que, em 2007, alterou-se a redação do inciso III, do
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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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 410/2007 tenha modificado, no
tocante à responsabilização, a redação original da LC
32/1993, o ordenamento jurídico brasileiro jamais autorizou a responsabilização objetiva do agente público dessa forma ora observada nestes autos, não restando dúvidas de que a teoria da responsabilidade subjetiva deveria ter sido aplicada antes mesmo da entrada em vigor
da LC nº 32/1993.

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).

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:

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:

Segundo o artigo 71, inciso VIII, da CRFB/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”.

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 Estado 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 (...).
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
§ 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, 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 Supremo Tribunal Federal:
www.tce.es.gov.br

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.
A CRFB/88, 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.
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 subjetiva
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 BraSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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sil, 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, 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
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, respectivamenDiário Oficial de Contas

te – e ao menos de culpa grave, 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).
Com 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, encontrando 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.
Afastada encontra-se, portanto, a possibilidade de a legislação infraconstitucional ou de seus aplicadores estabelecerem a responsabilidade civil objetiva dos agentes
públicos.
Assim, em compasso com os precedentes deste Tribunal
e na esteira do que já venho votando, verifico que não
assiste razão ao Ministério Público em imputar responsabilidade ao ex-Prefeito em situações como esta, tendo
em vista, sobretudo, a impropriedade de complementação da instrução do feito pelo decurso de tempo (mais
de 15 anos dos contratos questionados), o que implicaria, deveras, contrariedade aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Ainda na seara da responsabilização do gestor, trago à
www.tce.es.gov.br

colação jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas
da União, encartada como fundamentação no acórdão
341/2017 (processo 4229/2014 TCEES), que reflete o entendimento restritivo daquela Corte de Contas a esse
respeito, em face da ocorrência de culpa in eligendo e in
vigilando, verbis:
[...]
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO.
IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO.
1. A delegação de competência não transfere a responsabilidade para fiscalizar e revisar os atos praticados.
O Prefeito é responsável pela escolha de seus subordinados e pela fiscalização dos atos por estes praticados.
Culpa in eligendo e in vigilando (Acórdão nº 1.247/2006
- TCU-1ª Câmara) – (g.n.).
Como se vê no excerto abaixo transcrito, este Tribunal de
Contas ratificou o entendimento do TCU, quanto à restritividade do entendimento, conforme trecho que reproduzo:
(...) extrai-se que, via de regra, a responsabilidade recairá somente sobre aquele que cometeu erro ou ilegalidade na execução de um determinado ato, ficando isenta
a autoridade que delegou sua prática, porém, excepcionalmente, a autoridade delegante poderá vir a ser responsabilizada por estes atos irregulares praticados pelo agente delegado, nos casos em que for constatada a
ocorrência de culpa in elegendo ou culpa in vigilando.
Ocorre que, nestes autos, não há notícia de indicação de
agente para a prática de ato, sem que possuísse habilitação para tal, havendo, tão somente imputação de responsabilidade sem a presença do liame subjetivo da inSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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dicação que ensejou o dano.
Ademais, cabe ressaltar que há responsabilidade solidária do Prefeito Municipal por ato praticado por auxiliares
seus e até por particulares, sendo que, no caso em comento, sequer fora aventado o liame subjetivo quanto
à ocorrência de culpa in elegendo e in vigilando, como
antes afirmado, razão pela qual, acompanho o posicionamento da área técnica e do douto representante do
Parquet de Contas e acolho a preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam, excluindo-se a responsabilidade da
irregularidade do Prefeito Municipal, o Sr. Geraldo Luzia
de Oliveira Junior, mantida na MTP nº 1270/2016. (grifei)
Realizando o necessário distinguishing, percebo que a
jurisprudência encartada no parecer do Ministério Público de Contas trata de situações diversas, nas quais o prefeito, na condição de superior hierárquico, foi negligente ou imprudente nas escolhas de seus subordinados, o
que não foi sequer levantado no caso concreto pela área
técnica, já que sequer foi identificado o verdadeiro autor
do ato irregular.
Na hipótese vertente, o prefeito foi responsabilizado
por firmar o contrato, empenho, notas de pagamentos e
cheques, relativos aos serviços de limpeza pública que, a
juízo da área técnica, seriam indevidos, em razão de ter
sido aumentada a quantidade de determinados serviços
ao contrato sem a formal justificativa nos autos e, neste
contexto, deixam de evidenciar qual foi a conduta que o
gestor adotou que viesse a contribuir diretamente para
a irregularidade em questão.
Observa-se que não há identificação de falhas nos atos
praticados pelo prefeito, propriamente ditos, mas sim no
planejamento dos serviços e possivelmente na execução
do contrato.
Diário Oficial de Contas

É importante esclarecer que ao dirigente máximo de um
Órgão não cabe exigir a atribuição de realizar projeto básico de serviços de limpeza urbana, ou mesmo verificar
a inadequação na fixação de seus quantitativos de serviços, de forma a ensejar ou não alterações no decorrer
da execução contratual, em especial considerando que a
limpeza pública é tida como serviço técnico de engenharia, e nessas condições, se mostra perfeitamente plausível que os erros eventualmente cometidos por profissionais dessas áreas passem despercebidos pelo denominado homem médio, na hipótese, o prefeito.
Feitos estes esclarecimentos, importa destacar, em contraponto às argumentações do Órgão Ministerial, que a
atuação da Administração Pública se concretiza não por
meio de um único agente, o que seria inconcebível, cabendo a cada agente a prática de determinado ato, a responsabilidade pelo resultado ilícito deve alcançar aqueles que deram causa, isolada ou solidariamente.
Assim, 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, aqueles que
prescindem de expertise técnica, como o caso presente,
de serviços de engenharia.
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”.
Ressalto que dentre tais pressupostos, alguns se moswww.tce.es.gov.br

tram insanáveis se não atendidos, como os 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.
Em se tratando da processualística dos Tribunais de Contas 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
Direito Administrativo Sancionador, dada a interferência
que a atuação deste Tribunal pode gerar na esfera jurídica daqueles que se submetem a sua jurisdição, já que
sempre paira a possibilidade de impor sanções de natureza tanto pecuniária como restritiva de direitos.
Da mesma forma, caberia também recorrer às diretrizes
da Lei 9.784/99, diploma legal que norteia o processo
administrativo na Administração Pública Federal, ainda
que por analogia.
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 inexisSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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tência 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).
Nessa linha, há que se registrar que a sanção tem caráter repressivo e preventivo, visado a punir e a alterar o
comportamento do agente, de forma 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 é 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.
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
Diário Oficial de Contas

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 demais 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).
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
www.tce.es.gov.br

que tiver concorrido para o ato, na medida de sua participação”. Também em seu art. 384, estabelece 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.
Todavia, sob a ótica da responsabilidade subjetiva, vislumbro que neste feito se está na iminência de recair
sobre o ordenador de despesas, isoladamente, todo o
ônus pelos indícios de irregularidades identificados, ainda que não lhe tenha sido atrelada qualquer conduta da
qual tenha resultado o dano apurado. Ou seja, 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, senão vejamos:
No Relatório de Auditoria Especial - RAE 27/2009, constante às fls. 3620/3645, foram indicados os seguintes indícios de irregularidades, que foram mantidos na peça
conclusiva:
· Pagamento indevido (Contrato Nº 001/2002)
Base Legal: artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64; art. 65 da
Lei 8.666/93.
Responsável: Lauriano Marco Zancanela
Ressarcimento: R$ 233.813,98 (duzentos e trinta e três
mil, oitocentos e treze reais e noventa e oito centavos),
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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equivalente a 188.940,58 VRTE
· Pagamento indevido (Contrato Nº 025/2002)
Base legal: artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64; art. 65 da Lei
8.666/93.
Responsável: Lauriano Marco Zancanela
Ressarcimento: R$ 43.016,66 (quarenta e três mil, dezesseis reais e sessenta e seis centavos), equivalente a
34.760,94 VRTE.
Importa reprisar que as irregularidades em questão envolvem a execução de contratos considerados como serviços de engenharia, hipóteses em que o gestor máximo
do órgão, em regra não se imiscui.
No caso sob exame, foi apontado apenas o então prefeito como responsável pela suposta indevida execução
contratual dos contratos nºs. 01 e 25 de 2002, decorrente da ausência de justificativa para o aumento no quantitativo de horas/homem das equipes padrão de serviços
e para os acréscimos verificados na quantidade de equipes de coleta de varrição e de veículos leves de supervisão, ambos acrescidos nos contratos respectivos com os
mesmos preços unitários inicialmente fixados.
Neste feito, portanto, vislumbro que as irregularidades
ora descritas sugeririam o chamamento não somente de
quem atestou os pagamentos dos serviços de limpeza
pública, no caso o fiscal do contrato, mas também o responsável pela elaboração do projeto básico, que se mostrou inadequado em seus quantitativos de serviços, de
forma a ensejar sua alteração no decorrer do contrato
sem a devida justificativa para tanto.
Fato é que nas hipóteses vertentes a atuação do ex-prefeito, único apontado como responsável, se resumiu à
assinatura de contratos, empenhos, ordens de pagamenDiário Oficial de Contas

to e cheques, procedimentos comuns na função de Ordenador de despesas, quase que automaticamente realizados, tendo em vista estarem balizados por agentes
que possuem expertise técnica suficiente a respaldar os
atos subsequentes do gestor, estando, inclusive, na cadeia decisória, mais próximo da irregularidade eventualmente acometida.
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, constituindo-se o prosseguimento desse feito, 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-prefeito 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.
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 previstas pelo §4º,
do art. 142, da LC 621/2012, in verbis:
Art. 142. [...]
§ 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 preswww.tce.es.gov.br

supostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, ou o seu arquivamento por racionalização administrativa e economia processual.
Nestes termos, 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 processual 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, em especial por serem, neste caso, escassos os documentos trazidos pela auditoria, entendo ser
inviável realinhar a matriz de responsabilidade a partir
desses autos ou disparar nova fiscalização com vistas
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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a complementar a apuração de contratos realizados há
mais de 15 anos.

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Finalmente, registro a importância de seguir os precedentes desta Corte de Contas em que o Plenário, avaliando situações idênticas, determinou a extinção do processo sem apreciação do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência
dominante.

Segundo a lição do processualista Fredie Didier Junior,
“precedente é a decisão judicial tomada à luz de um caso
concreto, cujo núcleo essencial pode servir como diretriz
para o julgamento posterior de casos análogos.”
Destaque-se que os precedentes estão ganhando importância no ordenamento jurídico objetivando imprimir maior segurança jurídica aos jurisdicionados e maior
celeridade ao trâmite processual. Inclusive, o Novo CPC
trouxe menção expressa a essa relevância ao estabelecer as regras dos arts. 489, 926 e 927, cujos grifos ora se
mostram adequados:
Art. 489 (...)
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
V – se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes
nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar
a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento.
Diário Oficial de Contas

§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem
ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que
motivaram sua criação.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle
concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados.
§1° Os juízes e os tribunais observarão o disposto no
art. 10 e no art. 489, § 1o, quando decidirem com fundamento neste artigo.
§2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado
de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação
de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir
para a rediscussão da tese.
§3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiowww.tce.es.gov.br

res ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no
interesse social e no da segurança jurídica.
§4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de
casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios
da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.
§5º Os tribunais darão publicidade a seus precedentes,
organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores.
Em continuidade e enfatizando o exposto, o artigo 988,
inciso IV, dispõe que caberá, inclusive, reclamação da
parte interessada ou do Ministério Público para garantir
a observância de enunciado de súmula vinculante e de
precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência”.
Depreende-se, pois, que os tribunais, nestes incluídos os
Tribunais de Contas, não devem permitir divergências internas sobre questões jurídicas idênticas, como se cada
magistrado ou colegiado julgador não fizesse parte de
um sistema e para esse desiderato convém que a jurisprudência seja uniformizada com estabilidade.
Os dispositivos legais suso transcritos aplicam-se de forma subsidiária aos processos em trâmite nesta Corte por
força do art. 70 da LC 621/2012, e objetivam “privilegiar
a busca pela uniformização e estabilização da jurisprudência e garantir a efetividade do processo, notadamente das garantias constitucionais.”
Ainda tratando sobre a valorização do precedente, o MiSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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nistro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso
Sanseverino, destacou:
“Esse ponto é, particularmente, muito positivo para o
STJ, cuja missão é a uniformização da interpretação da
legislação federal. Então, através de institutos como a
valorização dos recursos repetitivos e o incidente de assunção de competência, nós teremos ainda mais mecanismos para uma melhor aplicação do direito federal,
com muito mais segurança jurídica e igualdade na aplicação da lei para todos os cidadãos”.
In: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Valorização dos
precedentes jurisprudenciais é destaque do Novo CPC
que entra em vigor hoje. Disponível em: <http://laurochammacorreia.jusbrasil.com.br/noticias/315649923/
valorizacao-de-precedentesjurisprudenciais-e-destaque-do-novo-cpc-que-entra-em-vigor-hoje-18>. Acesso
em: 07/12/2017.
Corroborando o protagonismo dos precedentes no novo
CPC, o Ministro Gurgel de Faria, também se posicionou:
“A grande novidade do novo código é a força maior que
traz com relação aos precedentes. Especificamente no
que diz respeito aos recursos especiais repetitivos. Nós
temos que trabalhar muito, no âmbito do STJ, com relação à adoção dos repetitivos, para que possamos dar
uma resposta célere à grande demanda que aqui chega”.
In: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Valorização dos
precedentes jurisprudenciais é destaque do Novo CPC
que entra em vigor hoje. Disponível em: <http://laurochammacorreia.jusbrasil.com.br/noticias/315649923/
valorizacao-de-precedentesjurisprudenciais-e-destaque-do-novo-cpc-que-entra-em-vigor-hoje-18>. Acesso
em: 07/12/2017.
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Não restam dúvidas, pois, de que o ordenamento jurídico brasileiro acolheu o modo de operar com precedentes
e mais, encontrou nos princípios constitucionais, o norte
para a valorização da jurisprudência estável como forma
de tranquilização social.
Nesse sentido, saliento os julgados recentes deste Tribunal de Contas, em que este Plenário, decidiu pela extinção do processo sem apreciação do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em situações idênticas à presente, todos disponíveis em https://mapjuris.
tce.es.gov.br/, acesso em 07 de dezembro de 2017:
[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)
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 (...).
www.tce.es.gov.br

(...) 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
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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concentrem nas mãos de somente um servidor ou agente público.

lidade objetiva, ao passo que aos agentes estatais a responsabilidade a eles imputada será subjetiva.

crição administrativa e a ausência de matriz de responsabilidade.

(...) 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.

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

(...) 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.

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
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 responsabiDiário Oficial de Contas

(...) 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.
(...) 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 preswww.tce.es.gov.br

(...) 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 existenSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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te 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.
[Responsabilidade. Chefe de Poder. Ausência de matriz
de responsabilização. Impossibilidade de responsabilização objetiva do agente público. Nexo de causalidade
não demonstrado]
ACÓRDÃO TC-608/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, referente
ao exercício de 2008, sob a responsabilidade do Sr. (...),
então Presidente.
(...) 2. DA AUSÊNCIA DA MATRIZ DE RESPONSABILIDADE NOS AUTOS DO PROCESSO TC 4580/2009
(...) A elaboração da matriz de responsabilização indica
que a responsabilidade não pode recair unicamente sobre os Chefes de Poder ou sobre os altos dirigentes dos
órgãos públicos, pela simples razão do cargo que ocupam, sendo imprescindível a análise das condutas dos
demais agentes públicos que participaram para configuração da irregularidade, sob pena de violação a responsabilidade subjetiva, cuja demonstração rechaça a responsabilidade presumida.
Alinho-me, neste caso, ao pensamento do Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, tomando de empréstimo suas palavras, no sentido de que um Prefeito,
além das atribuições político-gerenciais, desempenha,
também, tarefas de índole administrativa, o que inviaDiário Oficial de Contas

bilizaria a abrangência de uma conduta de forma onipotente, eis que não caberia ao Prefeito a tudo se encarregar.

finalidade específica, todos os atos de um processo têm
em vista uma única manifestação de vontade da Administração.

(...) Portanto, uma decisão administrativa não depende, majoritariamente, da vontade única e exclusiva de
um agente público, pelo contrário, as inúmeras decisões
da Administração Pública, ainda que tenham o ato final
expedido por um único agente, dependem do trabalho
conjunto de inúmeros agentes que atuam por meio de
um processo administrativo.

(...) vê-se que a última característica é a relação de causalidade, isto é, na medida em que cada ato é pressuposto e causa do sucessor, se os atos não forem praticados na sequência lógica, todos serão viciados, pois tal
vício, em um procedimento, rompe com a cadeia causal
a partir da prática do ato que não teve relação de efeito do anterior.

(...) Neste sentido, o procedimento administrativo constitui-se de atos intermediários, preparatórios e autônomos, mas sempre interligados que se conjugam para dar
conteúdo e forma ao ato principal e final colimado pelo
Poder Público.

(...) Ocorre que em não havendo a matriz de responsabilidade, imputando se o nexo causal respectivo, não se
mostra viável a verificação do grau de reprovabilidade da
conduta, de maneira que sua imputação assume faceta
de responsabilidade objetiva, o que, via de regra, é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.

As operações intermediárias, à medida que se realizam,
sem oposição dos interessados, tornam-se definitivas
para a Administração e para o administrado.
Nessa esteira, a Administração Pública realiza sua função
executiva por meio de atos jurídicos que recebem a denominação especial de atos administrativos, onde o ato
principal é o que encerra a manifestação de vontade final da Administração e o ato intermediário ou preparatório é o que concorre para a formação de um ato principal e final.
A autonomia implica a existência individual de cada ato,
de forma que cada ato integrante de um processo administrativo deve conter todos os elementos do ato administrativo, a fim de produzir um efeito específico e que é
essencial para a decisão administrativa.
Assim, a unidade de efeitos decorre exatamente do fato de que, embora cada ato seja manifestado com uma
www.tce.es.gov.br

(...) Há, pois, necessidade de demonstração da devida
relação de causalidade com a atuação do agente, para
além, de uma simples aposição de uma assinatura por
dever de ofício, isto é, em decorrência da mera relação
formal por exercício de competência, ao se assinar um
contrato, um aditivo ou ordem de pagamento, um balanço, quando se verificar ser esta a única conduta possível,
mormente quando já ouvidos os diversos órgãos de assessoramento, o próprio controle interno.
Portanto, ocorre neste caso que se denomina inexigibilidade de conduta funcional diversa, que na teoria geral dos atos jurídicos, é excludente de responsabilização
e, mais do que isso, apesar de existir formalmente, a relação de causalidade entre ato e dano, fica rompida, ao
menos quanto ao seu conteúdo, a saber, o de responder pelos prejuízos ao erário, por ação ou omissão, culpa ou dolo.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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(...) Por fim, concluo que a instrução do feito não obedeceu aos trâmites constitucionais e legais necessários,
devido à ausência da caracterização da responsabilidade de todos os agentes que influíram para a irregularidade, o nexo de causalidade, bem como da matriz de responsabilidade, prejudicando sobremaneira a individualização da pena, resultando na possibilidade de atribuição de responsabilidade além da realmente devida, motivo pelo qual é de se afastar a responsabilidade do então Presidente da Câmara Municipal.
[Responsabilidade. Matriz de responsabilidades. Individualização da conduta]
ACÓRDÃO TC-832/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
Cuidam os presentes autos de auditoria/fiscalização ordinária, realizada na Prefeitura Municipal de São José do
Calçado, relativa ao exercício de 2008, que resultou no
Relatório de Auditoria RA-O 88/2011, onde fora verificada a presença de indícios de irregularidades, consignados na Instrução Técnica Inicial ITI - 1077/2011, culminando na Decisão Preliminar TC 013/2012.
(...) 2.2 PRELIMINAR REFERENTE À AUSÊNCIA DE MATRIZ DE RESPONSABILIDADE:
A área técnica identificou ausência de matriz de responsabilidade nos presentes autos, de forma que não houve
a correta individualização das condutas de todos os responsáveis que contribuíram para ocorrência das irregularidades indicadas, sugerindo a reabertura da instrução
processual em autos apartados.
Nesse contexto, destaca-se que a presença da correta matriz de responsabilidade é pressuposto necessário
para correta imputação de responsabilização pela prática de irregularidades, sendo que a sua ausência resulDiário Oficial de Contas

ta na necessidade de afastamento das irregularidades
apontadas ou de refazimento de toda instrução técnica
inicial com observância da matriz de responsabilidade.
Ocorre que, nestes autos, é possível verificar que a matriz de responsabilidade presente na ITI nº 02157/2017
não especificou as condutas, o nexo causal e a culpabilidade de forma que não há dúvidas quanto à ausência da
correta matriz de responsabilidade em face dos responsáveis, motivo pelo qual divirjo da posição externada pela área técnica, rejeitando a reabertura do feito, em razão do princípio da duração razoável do processo, extinguindo-se o feito com julgamento do mérito em razão
do acolhimento da prescrição da pretensão punitiva por
parte desta Corte de Contas.
De tudo que se expôs, entendo que este feito deve ser
extinto sem apreciação de mérito ante a ausência dos
pressupostos de desenvolvimento válido e regular do
processo, ensejando o arquivamento do feito. Ademais,
deixo de determinar a reabertura da instrução processual, vez que passados mais de 15 anos da ocorrência dos
fatos, esta medida mostra-se inadequada, notadamente
pela necessária observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da duração razoável do processo,
consoante fundamentado neste voto.
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 em oposição integral à
proposta apresentada pelo Órgão Ministerial, no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua consideração.
www.tce.es.gov.br

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
7819/2007, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:
1. DECRETAR a prescrição administrativa quinquenária
da pretensão punitiva deste Tribunal, nos termos do art.
71 da LC 621/12, que afasta a aplicação de multa em decorrência das irregularidades dispostas nos itens 3.1.1 e
3.2.1 da IEC 55/2015, na forma fundamentada neste voto (item II.1);
1. EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO com fundamento o § 4º, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do RITCEES, reconhecendo a ausência dos pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma fundamentada neste voto (item II.2);
1. DEIXAR DE REABRIR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, na
forma da fundamentação deste voto.
Após as formalidades legais, ARQUIVE-SE.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
VOTO VOGAL DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de irregularidades nos contratos nº
001/2002 e nº 025/2002, firmados pela Prefeitura de
São Mateus e destinados a serviços de varrição diária
de vias e logradouros públicos; raspagem de vias e sarjetas; capina manual de ruas e praças; limpeza de praias;
limpeza e lavagem de feiras e mercado; lavagem de vias
pavimentadas e logradouros públicos, na sede do Município; coleta e transporte do lixo urbano (compreendendo a sede do Município e seus Distritos) domiciliar
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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públicos e hospitalares.
Consubstanciado no Relatório de Auditopria RA-E 272009, recebeu Instrução de Engenharia Conclusiva
55/2015, da qual transcrevo o seguinte trecho:
3.1 CONTRATO N° 001/02 : LIMPEZA PÚBLICA (ITEM 6.2
DO RELATÓRIO)
3.1.1 Dispensa irregular de licitação
Fundamentação Legal: artigos, 2º e 24 da Lei nº 8.666/93;
art. 37, XXI da CF/88.
3.1.1.1 Conforme relatório:
Análise do procedimento licitatório.
O serviço foi contratado por dispensa de licitação, através de negociação direta da comissão de licitação e a
contratada, respaldada no Decreto municipal n° 710/02
de 29/01/2002.
A justificativa apresentada de que não se dispõe de dados técnicos para realizar uma licitação não procede,
uma vez que este serviço já se encontra em execução,
pois foi contratado há 6 (seis) meses por dispensa de licitação (contrato n° 023/2001) que conforme consta do
processo TC 0344/2003, não poderia ter sido contratado por dispensa de licitação e está sendo contratado nas
mesmas condições deste contrato.

dos técnicos para realizar uma licitação não procede,
uma vez que este serviço já se encontra em execução,
pois foi contratado há 6 (seis) meses por dispensa de licitação(contrato n° 023/2001)....” (fls. 94, TC 5355/2007).

tretanto, ante a determinação deste Tribunal no sentido
de que fossem adotadas algumas medidas em relação
ao instrumento convocatório, tal certame não pôde ser
concluído a tempo.

Pois bem. O Decreto municipal n°. 710/2002 (fls. 1810),
que autorizou a contratação por dispensa de licitação,
consignou que: “CONSIDERANDO que o Contrato n°
023/01, de 03/08/01, entre o Município de São Mateus/
ES e a empresa ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. foi firmado, face ao Decreto Municipal n° 504/01.

Com efeito, no dia 31/10/01, o Secretário Municipal de
Serviços Urbanos requereu a deflagração de licitação para a contratação dos serviços em questão, considerando
que o contrato anterior (Contrato n°. 023/01), se encerraria no dia 31/01/02 (fls. 41).

CONSIDERANDO que o referido pacto contratual tem por
objeto a execução de serviços essenciais a população de
varrição diária de vias e logradouros públicos, raspagem
de vias e sarjetas, capina manual de ruas e praças, limpeza de praias, limpeza de lavagem de feiras e mercado,
lavagem de vias pavimentadas e logradouros públicos na
sede do Município, coleta e transporte do lixo urbano e
domiciliar.
CONSIDERANDO que há impossibilidade de prorrogação
do suso citado Decreto Municipal e que há necessidade
imperiosa de manter os mencionados serviços executados ao povo mateense e turistas, principalmente neste
período de verão e carnaval.

3.1.1.2 Esclarecimentos/justificativas da defesa em atendimento à ITI, às fls. 3744/3753 :

CONSIDERANDO que o procedimento licitatório — Edital
de Concorrência

Quanto à dispensa de licitação
Como dito, uma das pretensas irregularidades apontadas

Pública N° 005/01, foi suspenso para as adequações
necessárias exigidas pelo Egrégio Tribunal de Contas,
conforme OF.PTC. n° 1.486/2001.”

no Relatório da 9ª Controladoria Técnica diz respeito à
dispensa de licitação para a contratação. Afirma-se que
“A justificativa apresentada de que não se dispõe de da-

Ou seja: fora instaurado procedimento licitatório, na modalidade concorrência, para a contratação dos serviços
de limpeza pública (Edital no. 005/2001, fls. 44 e ss.). En-

Diário Oficial de Contas
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Tal providência foi imediatamente adotada, lançando-se
o Edital de Concorrência n°. 005/2001. Contudo, o referido edital teve o seu conteúdo
questionado perante esta Corte de Contas, no bojo
de auditoria (TC 7474/2001) em que se determinou a
adoção de “...medidas corretivas pertinentes ao exato
cumprimento da Lei 8.666/93, com fulcro no que dispõe
o inciso IC do art. I° da Lei Complementar n° 32193 e
o inciso X do art. 71 da Constituição Estadual, sob pena de sustação do processo licitatório, com fundamento
nos incisos XI e XII do citado artigo do mesmo diploma
constitucional anteriormente mencionado.” (Decisão TC
3701/2001, doc. 01).
Essa decisão foi proferida no dia 18/12/01, sendo datado
de 19/12/01 o oficio que a comunicou o então Prefeito
(Of. PTC n° 1486/2001, doc. 01).
Ora, considerando (i) que a Prefeitura tinha 30 (trinta) dias para corrigir as irregularidades apontadas pelo Tribunal, (ii) que tais alterações ainda precisariam ser publicizadas e (iii) que depois disso o procedimento licitatório
ainda teria todo o seu trâmite, era evidente que o certame não seria concluído antes do fim do contrato anterior.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Registre-se, por oportuno, que a autorização para a contratação direta só foi emanada no dia 29/01/02, dois dias antes do esgotamento do Contrato n°. 023/01. É dizer:
a licitação só foi dispensada porque se estava na iminência do fim da prestação dos serviços de limpeza pública,
e o foi exatamente
com base na essencialidade de tais serviços, conforme
constou no Decreto n° 710/2002 — que ressaltou, inclusive, que a essencialidade se agravava dado o período
de verão e a proximidade do carnaval; épocas em que o
Município recebia e recebe muitos turistas em seus balneários.
Assim sendo, o que se tem é que a Administração adotou
as medidas tendentes à realização da licitação, mas, por
circunstâncias alheias à vontade do ordenador de despesas, ela não pôde ser concluída a tempo de lastrear
uma contratação que sucedesse imediatamente aquela
anterior.
Logo, tinham-se duas opções: ou se aguardava o fim da
licitação, interrompendo-se a prestação dos serviços
de limpeza pública, ou se fazia uma contratação direta,
mantendo-se a execução dos mesmos. Tendo em vista
que primeira alternativa era infinitamente mais danosa
ao interesse público, dada a evidente essencialidade dos
serviços em jogo, optou-se, então, pela dispensa de licitação.
É oportuno registrar que, de acordo com o TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO,
“...na análise de contratações emergenciais não se deve
buscar a causa da emergência, mas os efeitos advindos de sua não realização”. A partir da verificação desses efeitos, caberia à Administração sopesar a imperativiDiário Oficial de Contas

dade da contratação emergencial e avaliar a pertinência
da aplicação da excepcionalidade permitida pelo art. 24,
IV, da Lei de Licitações. No caso concreto, o relator entendeu que “a contratação emergencial se caracterizou,
sobretudo, pela necessidade de não interrupção dos
serviços de publicidade de utilidade pública”, os quais,
para, ele, dizem respeito a uma área que “está relacionada com a divulgação de serviços que tenham como objetivo informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar segmento ou toda a população para adotar comportamentos que lhe tragam beneficies sociais, visando à melhoria
em sua qualidade de vida”.
Aditou que a principal atividade prevista na área de
serviços de publicidade de utilidade pública era a campanha de prevenção de queimadas, destacando que
“incêndios em canaviais existentes sob linhas de transmissão da Chesf têm provocado, no período da colheita,
interrupção no fornecimento de energia elétrica, principalmente em Pernambuco e Alagoas. A campanha que a
Chesf vein fazendo nas últimas décadas, através de emissoras de rádio e televisão, contribui decisivamente para
a redução dos desligamentos”. Consignou o relator, ainda, que à época da queima dos canaviais no nordeste
do país, os desligamentos de linhas de transmissão, em
decorrência de tais queimadas, apresentaria acentuado
crescimento, caracterizando situação que poderia ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos
ou particulares, fato que autorizaria a utilização da contratação direta prevista no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93.
Em face do exposto, o Plenário manifestou sua anuência,
acompanhando o relator no entendimento de que a representação não mereceria ser provida.
www.tce.es.gov.br

(Acórdão n.° 1138/2011-Plenário, TC-006.399/2008-2,
rel. Min. Ubiratan Aguiar, 04.05.2011).
Aquela Corte também entende que o gestor não pode
ser punido quando adota medidas destinadas à realização de licitação, mas esta não se concretiza por razões
alheias às suas atribuições — tal como no presente caso.
Vejamos:
“Ao apreciar pedidos de reexame interpostos contra o
Acórdão n.° 932/2008-Plenário, deliberou o colegiado,
acompanhando proposição do relator, no sentido de darlhes provimento para tornar insubsistentes as multas
aplicadas aos responsáveis em face de irregularidades
constatadas em licitações conduzidas pelo Instituto Nacional do Câncer (IncaJRJ), visando à contratação de
serviços especializados de lavanderia. Destacou o relator
que as irregularidades pelas quais os responsáveis foram
sancionados “podem se resumir na suposta negligência em regularizar a contratação de serviços especializados de lavanderia, o que teria resultado na contratação
emergencial desses serviços em desacordo com o previsto no art. 24, inciso IV, da Lei n. 8.666/93 “. Em seu voto,
deixou assente que não se poderia desconsiderar o esforço da administração do Inca/RJ em regularizar a contratação desses serviços especializados de lavanderia, já
que, de dezembro de 2000, quando expirou a vigência
do contrato anteriormente celebrado, até o exercício de
2003, teriam sido abertos quatro processos de licitação
com vistas à contratação de tais serviços, sem que, contudo, obtivessem êxito, por motivos que não estavam diretamente relacionados às competências dos cargos que
os responsáveis ocupavam à época, respectivamente Coordenadora de Administração e Diretor-Geral. De acordo
com os elementos constantes dos autos, “várias cláusuSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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las editallcias referentes a esses certames foram impugnadas pelas licitantes perante o Poder Judiciário, por divergirem das disposições da Lei de licitações e Contratos,
o que resultou na anulação das licitações em face das decisões favoráveis às empresas proferidas por aquele Poder”. Assim sendo, ponderou o relator que “se houve negligência na regularização da contratação dos serviços em
apreço “, a responsabilidade não deveria ser a eles imputada, ` já que a morosidade na condução desses procedimentos licitatórios deveu-se, muitas vezes, a fatores
alheios às atribuições desses gestores”. Ainda em seu voto, ressaltou a evolução jurisprudencial do Tribunal acerca da matéria, com especial destaque para o Acórdão n.°
46/2002-Plenário, segundo o qual a contratação direta
também seria possível quando a situação de emergência
decorresse de falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos públicas, pois, “a
inércia do servidor, culposa ou dolosa, não pode vir em
prejuízo de interesse público maior a ser tutelado pela
Administração “. Não obstante, concluiu o relator, “devese analisar a conduta do gestor público que não adotou
tempestivamente as providências para fins de responsabilização”.
(Acórdão n.° 285/2010-Plenário, TC-015.184/2004-5, rel.
Min. Benjamin Zymler, 24.02.2010).
É de ressaltar, por fim, que as irregularidades apontadas
por este Tribunal de Contas no processo TC 7474/2001
foram devidamente sanadas pela Administração, razão
pela qual o edital veio a ser julgado regular ao final do
processo (Acórdão 408/2004, doc. 02)
Dessa forma, é imperioso o afastamento da irregularidade em exame.
3.1.1.3 Análise:Inicialmente cabe verificar o objeto dos
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contratos citados e fazer uma avaliação temporal dos
acontecimentos, a partir dos quadros abaixo:
Contrato
Nº 023/2001
Nº 001/2002
Nº 025/2002

Meio de Contratação
Por dispensa

Objeto
Serviços de varrição diária de vias e logradouros públicos; raspagem
de vias e sarjetas; capina manual de ruas e praças; limpeza de praias;
limpeza e lavagem de feiras e mercado; lavagem
de vias pavimentadas e
logradouros públicos, na
sede do Município; coleta e transporte do lixo urbano (compreendendo a
sede do Município e seus
Distritos) domiciliar públicos e hospitalares.

Quadro 1 – Descrição dos Contratos envolvidos.
Quadro 2 – Análise temporal dos atos/procedimentos
Administrativos relacionados à Contratação.
É possível verificar, a partir dos dados expressos acima, que previamente a celebração dos Contratos Nº
001/2002 e Nº 025/2002, já havia sido celebrado o Contrato Nº 023/2001, com mesmo objeto, também por
meio de dispensa.
A priori, de acordo com a Lei de Licitações, o objeto depende de procedimento licitatório. Além disso, o quadro
acima apresenta algumas informações importantes:
· Entre a assinatura do primeiro contrato mencionado
e a autorização para preparação de Edital Nº 005/2001
transcorreram aproximadamente 3 (três) meses, sem
que o Órgão tenha tomada qualquer ação;
· Desde a decisão do Tribunal determinando ações corretivas no Edital e a 3ª publicação deste, transcorreram em
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torno de 5 (cinco) meses, sem que tivessem sido comprovadas a adoção de todas as medidas corretivas apontadas inicialmente pelo TCE-ES.
· O Edital também foi alvo de várias solicitações de impugnação;
Isto demonstra desídia por parte da Administração, que
não se planejou adequadamente para elaboração antecipada do edital e não elaborou estudos adequados para garantir um conteúdo satisfatório, ensejando em diversas solicitações de impugnação e da necessidade de
várias revisões.
Também, não se trata apenas de uma única ação desidiosa e/ou danosa, mas de repetidas ações que persistiram
mesmo após a Decisão Nº 3701/2001 deste Tribunal que
determinou a correção do edital; tanto que culminou em
nova contratação por dispensa 7 (sete) meses depois.
Portanto, simplesmente acolher o entendimento do
Acórdão n.° 285/2010-Plenário-TCU, apresentado em
defesa, sem ater-se ao caso concreto, poderia transformar a adoção de dispensa de licitação sem os devidos
critérios em uma prática rotineira. Neste sentido, cabe
destacar que outras decisões vão de encontro ao referido entendimento:
Acórdão Nº 1454/2003-Plenário-TCU. “É pacífico neste Tribunal que a falta de planejamento adequado pelo administrador, principalmente quanto aos cronogramas dos procedimentos licitatórios, não justifica a contratação direta por emergência. Várias decisões proferidas bem antes dos atos em debate já convergiam nesse
sentido, a exemplo do Acórdão 25/99, das Decisões n°
530/96, n° 811/96, n°172/96 e n° 347/94, todos do Plenário, sendo esta última proferida em sede de Consulta,
Segunda-feira, 21 de maio de 2018

77

ATOS DO PLENÁRIO

portanto, de caráter normativo ”

10.734,79 H/h x mês;

Outrossim, é notável como o assunto é tratado pelo
Acórdão Nº 34/2011 do Plenário do TCU:

- Item 2.2: Coleta de varrição — Equipe padrão de 3 para 4 equipes.

12. A obrigação de licitar não é mera formalidade burocrática, decorrente apenas de preceitos legais. Ela se
funda em dois princípios maiores: os da isonomia e da
impessoalidade, que asseguram a todos os que desejam
contratar com a administração a possibilidade de competir com outros interessados em fazê-lo, e da eficiência, que exige a busca da proposta mais vantajosa para
a administração.

► Esta forma de pagamento elevou o custo mensal para R$ 273.399,06.

13. Assim, ao contrário do afirmado nas justificativas
apresentadas, a licitação, além de ser exigência legal,
quando bem conduzida, visa – e permite – a obtenção
de ganhos para a administração. E quando a possibilidade de prejuízos existe, a própria lei, novamente com base no princípio da eficiência, prevê os casos em que o
certame licitatório pode ser dispensado.
Diante das ponderações, permanece o vício apontado
em ITI.
3.1.2 Pagamento indevido.
Fundamentação Legal: artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64;
art. 65 da Lei 8.666/93.
3.1.2.1 Conforme relatório:
Análise dos quantitativos e valores pagos.
O contrato 001/02 previa um custo mensal de R$
231.500,00.
Na primeira medição (7a medição), foram alterados os
seguintes itens, sem

• Na Segunda medição (8a medição), também sem nenhuma justificativa, os
seguintes itens foram alterados:
- Item 1.2: Equipe padrão de 4.256,84 H/h x mês para
6.477,89H/h x mês
- Item 2.2: Coleta de varrição — Equipe padrão de 3 para 4 equipes.
- Item 3.3: Veiculo leve de supervisão de 1 veículo para
3 veículos.
► Esta forma de pagamento elevou o custo mensal para R$ 258.248,11.
• Na Terceira medição (9a medição), também sem nenhuma justificativa, os
seguintes itens foram alterados:
Item 1.2 Equipe padrão de 4.256,84 H/h x mês para
6.477,89H/h x mês
Item 2.2 Coleta de varrição — Equipe padrão de 3 equipes para 5 equipes.
Item 3.3 Veículo leve de supervisão de 1 veículo para 2
veículos.
► Esta forma de pagamento elevou o custo mensal para R$ 267.616,83.

nenhuma justificativa:

• Na Quarta medição (10a medição), também sem nenhuma justificativa, os

- Item 1.2: Equipe padrão de 4.256,84 H/h x mês para

seguintes itens foram alterados:
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Item 1.2 Equipe padrão de 4.256,84 H/hXmes para
7.958,54H/hXmes
Item 2.2 Coleta de varrição — Equipe padrão de 3 equipes para 5 equipes.
Item 3.3 Veículo leve de supervisão de 1 veículo para 2
veículos.
► Esta forma de pagamento elevou o custo mensal para R$ 274.516,66.
• Na Quinta medição (11a medição) e Sexta medição
(12a medição) também sem nenhuma justificativa,
foram mantidos os mesmos quantitativos da Quarta
medição (10a medição).
► Esta forma de pagamento elevou o custo mensal para R$ 274.516,66.
Análise da execução do contrato.
As medições 01 a 06 do contrato n° 001/2002, foram pagas como medições 07 a 12 do contrato n° 23/2001, sujeito a ressarcimento ao erário, em caso de não comprovação de regularidade, no valor de R$ 233.813,98 equivalentes a 188.940,58 VRTEs, conforme tabela abaixo:
3.1.2.2 Esclarecimentos/justificativas da defesa em atendimento à ITI, às 571/572:
Quanto aos quantitativos e aos valores pagos
Afirma-se às fls. 94/95 do Relatório que a `forma de pagamento” das medições elevou o custo mensal do contrato, resultando num suposto pagamento a maior no valor
total de R$ 233.813,98, somadas as pretensas diferenças
verificadas em cada uma delas.
No entanto, diferentemente do que sugere a equipe
técnica às fls. 96, não há que se cogitar de ressarcimento
ao erário, uma vez que o “pagamento
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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a maior apontado” não decorreu de aumento dos
preços unitários, mas sim do acréscimo de serviços.
Tal circunstância consta do próprio Relatório de Auditoria, onde se lê que o aumento de custo mensal se deu,
por exemplo, em razão do acréscimo de veículos de supervisão colocados em serviço. Ou seja: não se questiona que os preços unitários da planilha contratual (fls.
3673) foram observados, o que significa que se pagou
mais, proporcionalmente, apenas porque foram prestados mais serviços.
A existência de contraprestação afasta a possibilidade
de se imputar ao ordenador de despesas o dever de
ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito da
Administração, que efetuou os pagamentos de acordo
com os preços contratuais, exclusivamente na medida
daquilo que foi executado pela empresa contratada.
3.1.2.3 Análise:
A defesa alega que o acréscimo de quantitativos de serviços não é motivo para imputação de pagamento indevido, e que estes foram decorrentes da prestação de
mais serviços, sem, contudo, trazer aos autos informações mais detalhadas.
A presente contratação possui escopo de serviços já utilizados pela Prefeitura tempo suficiente para dispor de
dados quanto à realização mensal dos serviços no Município. Daí, é imprescindível que as quantidades contratadas tenham por base histórico dos serviços já prestados
no Município, contemplando número adequado de equipes e veículos para atendimento da região.
Partindo deste pressuposto, qualquer acréscimo neste
quantitativo depende de justificativas claras, detalhando inclusive as mudanças que acarretaram no aumento
Diário Oficial de Contas

do número de equipes e/ou quantidades de veículos empregados, a fim de comprovar a regular aplicação do dinheiro público.
Acórdão 1556/2006 – TCU – Plenário. O ônus de comprovar a regularidade integral na aplicação dos recursos
públicos compete ao gestor por meio de documentação
consistente, que demonstre cabalmente os gastos efetuados.(g.n.)
Acórdão 3.273/2011-TCU-Plenário. 9.7. cientificar (...)
que as falhas a seguir relacionadas, constadas e relatadas nestes autos, tanto na realização da licitação da licitação quanto na execução contratual (...):

O serviço foi contratado por negociação direta da
comissão de licitação e a
contratada, respaldada no Decreto municipal n° 911/02
de 30/07/2002.
A justificativa apresentada de que não se dispõe de dados técnicos para realizar uma licitação não procede,
uma vez que este serviço já se encontra em execução,
pois foi contratado há 6 (seis) meses por dispensa de licitação (contrato n° 023/2001) que conforme consta do
processo TC 0344/2003, não poderia ter sido contratado por dispensa de licitação e está sendo contratado nas
mesmas condições deste contrato.

9.7.5.ausência de registro, em processo administrativo,
da memória de cálculo correspondente às medições do
empreendimento;(g.n.)

3.2.1.2 Esclarecimentos/ justificativas da defesa em
atendimento à ITI, às fls. 3754/3755:

É oportuno ressaltar também que o erro no cálculo dos
quantitativos previstos pode ter conseqüências graves e,
inclusive, ser enquadrado com crime de improbidade administrativa, conforme dispõe o art. 9º, inciso IV da Lei
8.429/1992.

Mais uma vez, afirma-se no Relatório de Auditoria que “a
justificativa apresentada de que não se dispõe de dados
técnicos para realizar urna licitação não procede”.

Diante disso, permanece o vício apontado em ITI, resultante no ressarcimento total de R$ 233.813,98 (duzentos
e trinta e três mil, oitocentos e treze reais e noventa e oito centavos) equivalentes a 188.940,58 VRTE’s.

Quanto á dispensa de Iicitação

Entretanto, também neste caso havia razões claras e suficientes para que a licitação fosse dispensada e a contratação feita de forma direta, com duração de 30 (trinta) dias.

3.2.1.1 Conforme relatório:

De fato, o que ocorreu foi que, muito embora o procedimento licitatório (a mesma Concorrência n°. 005/2001
mencionada anteriormente) já houvesse sido instaurado desde o fim do ano de 2001, ele ainda não havia sido finalizado quando o contrato anterior de serviços de
limpeza pública (Contrato n°. 001/2001) se encerrou —
o que ocorreu em 27/07/11, após vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 29/01/02 (cláusula segunda
do contrato, fls. 3665).

Análise do procedimento licitatório.

Isso porque, em virtude de uma série de recursos ad-

3.2 CONTRATO N° 025/02 : LIMPEZA PÚBLICA (ITEM 6.3
DO RELATÓRIO)
3.2.1 Dispensa irregular de Licitação.
Fundamentação Legal: artigos, 2º e 24 da Lei nº 8.666/93;
art. 37, XXI da CF/88.
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ministrativos interpostos no processo licitatório (v. decisão de fls. 753/755), o certame só foi concluído no dia
25/07/11, após a abertura das propostas de preço (fls.
756) e a comunicação do resultado à empresa vencedora (fls. 759).
Assim sendo, considerando que o início da execução do
novo contrato ainda dependia da adjudicação do objeto pela vencedora, da formalização do instrumento, da
emissão da ordem de serviços e da mobilização da empresa contratada, concluiu-se pela necessidade de nova contratação direta, em caráter emergencial, pelo estrito prazo (repita-se!) de 30 dias (cláusula segunda, fls.
3676).
Tudo isso constou do Decreto n°. 911/02, que autorizou
a contratação direta com base nas seguintes considerações:
“CONSIDERANDO que o Contrato n°. 001/2002, firmado entre o Município de São Mateus/ES e a empresa ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
que extinguiu pelo término de seu prazo em 27 de julho (07) de 2002;
CONSIDERANDO que o referido pacto contratual teve
por objeto a execução de serviços essenciais à população
de varrição diária de vias e logradouros públicos, raspagem de vias e sarjetas, capina manual de ruas e praças,
limpeza de praias, limpeza e lavagem de vias pavimentadas e logradouros públicos na sede do Município, coleta
e transporte do lixo urbano e domiciliar;
CONSIDERANDO que há impossibilidade de nova prorrogação contratual e que há necessidade imperiosa de
manter os mencionados serviços executados ao povo
mateense;
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CONSIDERANDO que, encontra-se em andamento, procedimento licitatório para contratação em caráter permanente de uma empresa, tendo como objeto da licitação os pré-citados serviços, constante do Processo Administrativo n°. 171.726, de 30 de outubro do ano de
2001;
CONSIDERANDO que, a municipalidade não tem equipamentos adequados, nem mão de obra especializada para
realização de tal tarefa enquanto perdurar a finalização
do Processo Licitatório;
CONSIDERANDO, também a vocação turística do Município que implica no
fluxo e permanência de pessoas, e a falta dos serviços essenciais de limpeza pública contribui sensivelmente para a degradação da imagem da Cidade, vindo a contribuir
para a queda de receita tributária;” (fls. 2672 e ss.)
Deste modo, também aqui se aplicam as considerações
tecidas no tópico 2.1, devendo a irregularidade ser afastada já que (i) havia procedimento licitatório em curso,
e a sua não conclusão em tempo hábil se deu por razões
alheias às atribuições do então Prefeito e (ii) a contratação direta por dispensa de licitação se deu em detrimento de opção que ia de encontro ao interesse público, a saber, a suspensão dos serviços de limpeza pública.
3.2.1.3 Análise:
Conforme já abordado pelo item Erro! Fonte de referência não encontrada. desta IEC, permanece o vício apontado em ITI

3.2.2.1 Conforme relatório:
Análise dos quantitativos e valores pagos.
O contrato 001/02 previa um custo mensal de R$
231.500,00.
- Na Primeira medição, sem nenhuma justificativa, os seguintes itens foram
alterados:
- Item 1.2: Equipe padrão de 4.256,84 H/h x mês para
7.958,54H/h x mês
- Item 2.2: Coleta de varrição – Equipe padrão de 3 para 5 equipes.
- Item 3.3: Veículo leve de supervisão de 1 para 2 veículos.
► Estes acréscimos geraram um pagamento a maior de
R$ 43.016,66, equivalentes a 34.760,94 VRTEs, sujeito a
ressarcimento ao erário, em caso de não comprovação
de regularidade, conforme demonstrado abaixo:
3.2.2.2 Esclarecimentos/ justificativas da defesa em
atendimento à ITI, às fls. 3755/3756:
Quanto aos quantitativos e aos valores pagos
Novamente se afirma que a ‘forma de pagamento” da
medição elevou o custo do contrato, resultando
num suposto pagamento a maior no valor total de R$
43.016,66.
Todavia, conforme já esclarecido, não houve pagamento a

3.2.2 Pagamento indevido.

maior, mas sim pagamento compatível com os serviços
executados, os quais foram acrescidos em quantidade.

Fundamentação Legal: artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64;
art. 65 da Lei 8.666/93.

Assim sendo, considerando que a Administração efetuou os pagamentos de acordo com os preços contrat-
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uais, exclusivamente na medida daquilo que foi executado pela empresa contratada, não há possibilidade
se imputar ao ordenados de despesas o dever de ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
3.2.2.3 Análise:
Conforme já abordado pelo item Erro! Fonte de referência não encontrada. desta IEC, permanece o vício
apontado em ITI, resultante no ressarcimento total de
R$ 43.016,66 (quarenta e três mil, dezesseis reais e sessenta e seis centavos) equivalentes a 34.760,94 VRTE’s.
4 CONCLUSÃO
Ante o exposto, sugere-se a manutenção dos itens, reportados pela ITI, conforme segue:
R E S P O N S ÁV E I S SUBITENS/ IRRE- RESSARCIMENTO
R$
APONTADOS PE- GULARIDADES

VRTE

LA ITI
Sr. Lauriano Marco 3.1.2 Pagamento R$ 233.813,98

188.940,58

Zancanela

indevido: Contrato
Nº 001/2002.
3.2.2 Pagamento R$ 43.016,66

34.760,94

indevido: Contrato
Nº 025/2002.
R$ 276.830,64

223.701,52

Quadro 3 – Identificação dos responsáveis e achados relacionados com indicação de possível dano ao erário, reportados pela Instrução Técnica Inicial e mantidos nesta
Instrução de Engenharia Conclusiva.
RESPONSÁVEIS APONTADOS PELA ITI
Sr. Lauriano Marco Zancanela

subitens/ IRREGULARIDADES
3.1.1 Dispensa irregular de licitação:
Contrato Nº 001/2002.
3.2.1 Dispensa irregular de licitação:
Contrato Nº 025/2002.

Quadro 4 – Identificação dos responsáveis e achados relacionados, reportados pela Instrução Técnica Inicial e
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mantidos nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
Segundo as Normas de Auditoria Governamental – NAGs, auditoria governamental é aquela realizada por profissionais de auditoria por intermédio de levantamentos
de informações, análises imparciais, avaliações independentes e apresentação de informações seguras, devidamente consubstanciadas em evidências, em estreita sintonia com os princípios que regem a Administração Pública e utilizando-se de ações, atos e técnicas sistematicamente ordenadas a fim de estabelecer marcos comprobatórios que lhe servem de suporte.
No caso concreto, a demonstração expressa no quadro da análise temporal da contratação permite identificar a insidiosa orquestração para validar o procedimento de contratação por meio de dispensa de licitação e que leva, ao final ao saque do tesouro municipal
em R$ 276.830,64, em valores da época, equivalente a
223.701,52 VRTE.
Na Teoria de Hebert L. A. Hart, mencionado por Othon
de Azevedo Lopes, in Responsabilização de Agentes Segundo a Jurisprudência do TCU, os sentimentos básico
para a responsabilização pode ser entendida como: a) a
responsabilidade como dever decorrente de um papel
social; b) responsabilidade como relação de causalidade;
c) responsabilidade como punibilidade/sancionabilidade
e responsabilidade como capacidade.
Desse modo, o Prefeito Municipal, ao firmar os contratos e não adotar meios de fiscalização, revela a conduta qualificada por deixar de praticar um ato quando havia um dever jurídico de fazê-lo e de inobservar um dever de cuidado objetivo e que poderia, em ambas as situações, alterar o resultado, no caso, impedir as irregularidades, ficando, por isso, sujeito à jurisdição do Tribuwww.tce.es.gov.br

nal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme expressa previsão no art. 5º, inciso I da Lei Complementar
nº 621/2012, que a tem para qualquer pessoa física, órgão ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie
ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou os Municípios respondam.
Assim, remanesce intacta o exercício da competência
atribuída a este Tribunal de Contas no art. 1º, incisos I
e IV da Lei Complementar nº 621/2012, de exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial do Estado, dos Municípios e das entidades
da administração direta e indireta dos poderes constituídos, bem como da aplicação das subvenções e renúncias
de receitas e julgar as contas daqueles que derem causa
a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
dano ao erário.
Se em análise preliminar resta evidenciada a consumação
da pretensão punitiva deste Tribunal diante da aplicação
dos preceitos inscritos no Art. 71 da Lei Complementar
nº 621/2012 ao caso concreto, resta, entretanto mantida
a atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a
adoção de medidas corretivas, na prescrição do § 5º do
art. 71 da referida Lei.
Note-se que torna irrelevante a adequação do instrumento de fiscalização aos conceitos jurídicos sobre o enquadramento classificatório sobre responsabilidade, eis
que o fundamento de exercício da atividade de controle
externo advém de norma constitucional, inscrita no art.
70 da Constituição Federal, replicado na Constituição Estadual e na Lei Orgância deste Tribunal de Contas.
O substrato lógido do sistema de controle externo está relacionado ao dever de prestar contas, em última
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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análise, que alacança a todos aqueles que detém, de alguma forma, a obrigação sobre o patrimônio público, adotando-se técnicas específicas de auditoria governamental, evidenciando a cadeia de comando, numa visão vertical da estrutura funcional e das relações horizontais entre agentes responsáveis pelos atos cometidos e pelos
seus achados.
Não socorre aos Prefeito o fato de lançar-se unicamente
à sua conta a obrigação de ressarcimento. O instituto
da solidariedade na recomposição ao erário é adotado
pela legislação como instrumento de satisfação do credor, no caso, o Tesouro Municipal de São Mateus, e caso
houvesse outros responsáveis citados, a cada um caberia, individualmente, a recomposição total do dano, conforme consolidada jurisprudência do Tribunal de Contas
da União e que pode ser encontrado sistematizado conforme o seguinte:
Acórdão 1337/2017 - Plenário
Data da sessão 28/06/2017
Relatora ANA ARRAES
Não há necessidade de chamamento, no processo de
controle externo, de todos os corresponsáveis por débito perante o erário, uma vez que o instituto da solidariedade passiva é benefício conferido pelo legislador ordinário ao credor, que pode exigir de um ou de alguns
dos devedores o pagamento da integralidade da dívida.
Se inequívoca a existência do dano ao erário, resta comprovado que a conduta de omissiva de Lauriano Marco
Zancanela – Prefeito de São Mateus à época, ao deixar
de praticar um ato quando havia um dever jurídico de
fazê-lo, qualificada como negligência, encontrando-se na
cadeia causal de dano ao erário, a despeito da eventual
Diário Oficial de Contas

participação de outras pessoas na referida cadeia, não
arroladas neste processo.
Desse modo, VOTO no sentido de 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. Com fulcro no art. 95, II da Lei Complementar nº
621/2012, DECIDIR pela procedência parcial da denúncia diante da constatação das seguintes irregularidades:
R E S P O N S ÁV E I S SUBITENS/ IRRE- RESSARCIMENTO
R$
APONTADOS PE- GULARIDADES

VRTE

LA ITI
Sr. Lauriano Marco 3.1.2 Pagamento R$ 233.813,98

188.940,58

Zancanela

indevido: Contrato
Nº 001/2002.
3.2.2 Pagamento R$ 43.016,66

34.760,94

indevido: Contrato
Nº 025/2002.
R$ 276.830,64

223.701,52

1. Na forma do art. 57, IV da lei Complementar nº
621/2012, CONVERTER o processo em tomada de contas especial.
1. DECRETAR a prescrição da pretensão punitiva deste
Tribunal de Contas com fulcro no art. 71 da Lei Complementar nº 621/2012, ressalvando-se a competência residual fiscalizatória para a verificação da ocorrência de
prejuízo ao erário, conforme § 5º do art. 71 da referida Lei.
1. REJEITAR as alegações de defesa e JULGAR irregulares
as contas de Lauriano Marco Zancanela pela prática de
pagamento indevido à contratada, condenando-o a reswww.tce.es.gov.br

sarcir R$276.830,64, em valores da época, equivalente a
223.701,52 VRTE com amparo no artigo 84 , inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
1. CIÊNCIA ao Denunciante e ao Ministério Público de
Contas.
1. TRANSITADO em julgado, arquivem-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição
VOTO-VISTA O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO:
1- RELATÓRIO
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 EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, pedi vista dos presentes autos,
o que me permitiu elaborar o voto que neste instante
submeto a este colegiado, precedido do breve relatório.
Inicialmente devo assinalar que o presente feito trata-se
de Auditoria Especial em atendimento ao plano de Auditoria nº 022/2008 na Prefeitura Municipal de São Mateus, referente aos exercícios de 2001 a 2008.
Da fiscalização procedida resultou o Relatório de Auditoria de Engenharia RA-E 27/2009 (fls. 87/111 do processo apenso TC 5355/2007) onde foram verificados indícios de irregularidades perpetrados pelo responsável
acima citado.
Após, foi elaborada pela antiga 4º Controladoria Técnica
a Instrução Técnica Inicial ITI 374/2011 (fl. 3726), opinando pela citação do responsável. Em voto (fls. 3729/3732),
o Conselheiro Relator decidiu pela citação, sendo seguiSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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do pelo Plenário, por meio da Decisão Preliminar TC249/2011 (fl. 3733). Devidamente citado em maio de
2011 (fl. 3738), o defendente apresentou justificativa às
fls. 3747/3756, com documentos às fls. 3757/3763.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados à Secretaria
de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia,
tendo sido elaborada a Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 55/2015 (fls. 3765/3779), cuja conclusão passo
a transcrever.
4 CONCLUSÃO
Ante o exposto, sugere-se a manutenção dos itens, reportados pela ITI, conforme segue:
R E S P O N S ÁV E I S SUBITENS/ IRRE- RESSARCIMENTO
R$
APONTADOS PE- GULARIDADES

VRTE

LA ITI
Sr. Lauriano Marco 3.1.2 Pagamento R$ 233.813,98

188.940,58

Zancanela

indevido: Contrato
Nº 001/2002.
3.2.2 Pagamento R$ 43.016,66

34.760,94

indevido: Contrato
Nº 025/2002.
R$ 276.830,64

223.701,52

Quadro 3 – Identificação dos responsáveis e achados relacionados com indicação de possível dano ao erário, reportados pela Instrução Técnica Inicial e mantidos nesta
Instrução de Engenharia Conclusiva.
RESPONSÁVEIS APONTADOS PELA ITI
Sr. Lauriano Marco Zancanela

subitens/ IRREGULARIDADES
3.1.1 Dispensa irregular de licitação:
Contrato Nº 001/2002.
3.2.1 Dispensa irregular de licitação:
Contrato Nº 025/2002.

Quadro 4 – Identificação dos responsáveis e achados relacionados, reportados pela Instrução Técnica Inicial e
mantidos nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
Por fim, reitera-se a necessidade de análise pelo Núcleo
Diário Oficial de Contas

de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC dos
demais aspectos inclusive aos relacionados à responsabilização de outros agentes, visto que a presente IEC se
ateve especificamente a análise dos conteúdo de engenharia.
Encerrada a instrução processual, o Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), por intermédio
da Instrução Técnica Conclusiva ITC 4398/2016-2 (fl.
3794/3802), além de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, sugeriu 3 (três) tipos de proposta de encaminhamento, conforme adiante detalhado.
Na primeira proposta (item 5.2 da ITC 4398/2016-2),
opinou-se no sentido de considerar válida a realidade na
qual a instrução processual foi construída, reconhecendo a responsabilidade do senhor Lauriano Marco Zancanela perante o injustificado dano ao erário no valor de
R$ 276.830,64 (duzentos e setenta e seis mil, oitocentos
e trinta reais e sessenta e quatro centavos), derivado de
pagamentos indevidos nos Contratos nº 001/2002 e nº
025/2002, nos seguintes termos:
5.2 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, IV, da Resolução TC 261/2013 (Regimento
Interno do TCEES), conclui-se opinando por:
5.2.1. Converter, preliminarmente, os presentes autos
em tomada de contas especial, em face da existência de
dano ao erário, presentificado nos itens 3.1.2 e 3.2.2 da
IEC 55/2015, no valor total de R$ 276.830,64 (duzentos
e setenta e seis mil, oitocentos e trinta reais e sessenta
e quatro centavos), correspondentes a 223.701,52 VRTE, na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar
621/2012, ressaltando que o responsável já foi devidamente citado quanto à possibilidade de ressarcimento.
www.tce.es.gov.br

5.2.2. Reconhecer a prescrição relativa à aplicação da
pena de multa a todos os indícios de irregularidades
mantidos na IEC, eis que a pretensão punitiva sancionatória, atribuída constitucionalmente a este E. Tribunal, extinguiu-se, a teor do disposto no art. 71 da LC
621/2012, ressaltando-se a competência para atribuir
débito aos responsáveis, conforme § 5º do art. 71 da Lei
Complementar n° 621/2012.
5.2.3. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do Sr. Lauriano Marco Zancanela –
Ex-prefeito Municipal –, em razão do cometimento de
infrações que causaram dano injustificado ao erário
dispostas nos itens 3.1.2 e 3.2.2 da IEC 55/2015, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a
276.830,64 (duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e
trinta reais e sessenta e quatro centavos), correspondentes a 223.701,52 VRTE, ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012;
De modo inusitado, na segunda proposta (item 5.3 da
ITC 4398/2016-2 – primeira parte) sugeriu-se a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com base em decisões da Corte (Acórdãos 232/2013; 304/13;
231/13; 161/13 e 1796/2015), tendo em vista a suposta
“ausência da individualização da conduta do ex-Prefeito,
bem como do nexo de causalidade existente entre a sua
conduta e os indícios de irregularidades apontados” (fl.
3798/3799), nos seguintes termos.
5.3 Alternativamente à proposta conclusiva elencada
no item 5.2 desta ITC, sugere-se, no que tange às irregularidades que tratam de ressarcimento, o envio dos autos ao Exmo. Conselheiro Relator, para que, na forma do
disposto no art. 288 do RITCEES e considerando as quesSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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tões processuais noticiadas no item 4 desta Instrução
Conclusiva, decida pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, com sucedâneo em precedentes deste
E. Tribunal (Acórdãos 232/2013; 304/13; 231/13; 161/13
e 1796/2015) (...).
Na terceira proposta (item 5.3 da ITC 4398/2016-2 – segunda parte), propôs-se a complementação da instrução do feito pela Unidade Técnica competente, conforme disposto no art. 56, inciso I3, da Lei Complementar
621/2012.
4.3. Alternativamente à proposta conclusiva elencada no item 5.2. desta ITC, (...) ou determine a complementação de instrução do feito pela Unidade Técnica
competente, conforme disposto art. 56, inciso I, da LC
621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas, este acompanhou o entendimento técnico, por
meio de parecer da lavra do Exmo. Procurador Especial
de Contas HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, opinando, prioritariamente, pelo acolhimento da primeira proposta de encaminhamento da Equipe Técnica, reconhecendo, tanto a prescrição da pretensão punitiva quanto
a responsabilidade do senhor Lauriano Marco Zancanela perante o injustificado dano ao erário no valor de R$
276.830,64 (duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e
trinta reais e sessenta e quatro centavos), derivado de
pagamentos indevidos nos Contratos nº 001/2002 e nº
025/2002, nos seguintes termos:
3 DO PEDIDO
Ante o exposto, buscando que essa Corte de Contas possa refletir sobre as considerações externadas neste Parecer, o Ministério Público de Contas pugna pelo acolhiDiário Oficial de Contas

mento da primeira proposta de encaminhamento da
Equipe Técnica, reconhecendo, destarte, tanto a prescrição da pretensão punitiva quanto a responsabilidade do
senhor Lauriano Marco Zancanela perante o injustificado dano ao erário no valor de R$ 276.830,64 (duzentos
e setenta e seis mil, oitocentos e trinta reais e sessenta
e quatro centavos), derivado de pagamentos indevidos
nos Contratos nº 001/2002 e nº 025/2002.
Entretanto, subsidiariamente, somente caso não seja
considerado o contexto em que foram desenvolvidos o
Relatório de Auditoria Especial RA-E 27/2009 e a Instrução Técnica Inicial ITI 374/2011, pugna-se pelo acolhimento da terceira proposta de encaminhamento, para que possam ser identificados os demais responsáveis
pela causa do dano ao erário, corrigindo-se a ausência
de matriz de responsabilidade, na lógica da Decisão TC
579/2017-6 (Processo TC 3272/2016- 9).
Por derradeiro, com fulcro no inc. III do art. 41 da Lei
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei
Complementar nº 621/12, reserva-se o direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em defesa da ordem jurídica.
Vitória, 30 de outubro de 2017.
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas
Enviados os autos para julgamento o Eminente Conselheiro Relator Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoum
proferiu o VOTO 7528/2017 no sentido de extinguir o feito sem apreciação de mérito ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como, pugna por deixar de determinar a reabertura da instrução processual, conforme transcrição:
www.tce.es.gov.br

(...)
De tudo que se expôs, entendo que este feito deve ser
extinto sem apreciação de mérito ante a ausência dos
pressupostos de desenvolvimento válido e regular do
processo, ensejando o arquivamento do feito. Ademais,
deixo de determinar a reabertura da instrução processual, vez que passados mais de 15 anos da ocorrência dos
fatos, esta medida mostra-se inadequada, notadamente
pela necessária observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da duração razoável do processo,
consoante fundamentado neste voto.
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 em oposição integral à
proposta apresentada pelo 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
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
7819/2007, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:
1. DECRETAR a prescrição administrativa quinquenária
da pretensão punitiva deste Tribunal, nos termos do art.
71 da LC 621/12, que afasta a aplicação de multa em decorrência das irregularidades dispostas nos itens 3.1.1 e
3.2.1 da IEC 55/2015, na forma fundamentada neste voto (item II.1);
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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1. EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO com fundamento o § 4º, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do RITCEES, reconhecendo a ausência dos pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma fundamentada neste voto (item II.2);
1. DEIXAR DE REABRIR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, na
forma da fundamentação deste voto.
Após as formalidades legais, ARQUIVE-SE.
Vitória, 08 de dezembro de 2017.
É o relatório; passa-se à fundamentação.
2- FUNDAMENTAÇÃO
Não se pode desconsiderar a realidade na qual a instrução processual foi construída, à época, e sob pena de
desconsiderar toda a essência, todo o mérito que configura irregularidades que ensejam ressarcimentos. Não
há, nos presentes autos, elementos ou a falta deles para arquivar os autos sem julgamento.
Num evento capitaneado pelo TCEES em dezembro de
2017 onde se comemorou o dia internacional contra a
corrupção, os doutrinadores foram unânimes em afirmar que a corrupção tem, como balizador, um componente racional que estimula o indivíduo a cometer ilícitos quando a relação custo x benefício do ato ilícito praticado traz vantagens para quem o praticou.
Ademais, acredito que o corpo técnico tenha cometido
um grave equívoco ao sustentar “alternativas” para viabilizar o julgamento processual. À Área Técnica subsiste
o dever legal de instruir o processo utilizando-se dos argumentos necessários para que o colegiado possa deliberar tendo como princípio basilar, a finalidade pública.
Ao adotar alternativas que são díspares, contrárias, poDiário Oficial de Contas

de-se inferir que estamos fazendo uma inversão dessa
lógica. Não é à toa que os eminentes advogados têm citado estas proposições contraditórias para construir teses a respeito de casos concretos.
Se a auditoria trouxe no Relatório elementos suficiente
para identificar o responsável pela irregularidade, conduta e culpabilidade do imputado, a ponto de infligir-lhe
a responsabilidade por dano ao erário, e a defesa não
obteve êxito em provar a inexistência desses requisitos,
é dever do auditor encaminhar entendimento único que
guarde sintonia com dados probatórios examinados.
Os precedentes aos quais a área técnica se referiu, embora sirvam de referência para a instrução dos feitos,
não possuem nenhum caráter vinculante para a área técnica deste Tribunal, não servindo por isso de justificativa
para sugerir o afastamento de irregularidade que reconhece comprovada nos autos. A possibilidade de propor
outra solução para o feito compete ao Ministério Público de Contas ou aos julgadores, desde que apresentem
fundamentação jurídica e fática discordante, consoante o roteiro de condicionantes relacionadas no art. 489,
§ 1º e seus incisos, do NCPC, que regulamentou o princípio constitucional insculpido no artigo 93, X, da Carta
Magna.
Nessa linha de compreensão jurídica, nem mesmo as decisões que pacifiquem divergências entre decisões tomadas em sede de incidente de uniformização de jurisprudências possuem alcance vinculante além dos casos que
intenta pacificar.
Dessa forma pugno para que este colegiado não suprima o dever legal e constitucional desta Corte de Contas para deliberar sobre as irregularidades apuradas nestes autos.
www.tce.es.gov.br

2.1 Do 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 dos auditores de controle externo nem 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 gestor municipal, que trouxe em sua peça de defesa apenas argumentos de mérito, não podem ser postas acima de valores
muito mais relevantes como o respeito à lei, à ordem democrática e aos princípios republicanos.
Se houve dispêndio irregular pelo Poder Público, o erário
tem que ser ressarcido.
Neste sentido, pertinente ensinamento do Ministro Carlos Ayres Brito do Supremo Tribunal Federal:
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.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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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.
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.
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 obstante e com o intuito de fundamentar meu voto
nestes autos, saliento que comungo parcialmente com
as propostas apresentadas pela área técnica e pelo Órgão Ministerial e integralmente com o voto vogal apresentado pelo Conselheiro em substituição JOÃO LUIZ
Diário Oficial de Contas

COTTA LOVATTI, cujas argumentações serão aqui utilizadas e destacadas, com determinadas ponderações que
julguei necessárias, para realçar o meu entendimento.

R E S P O N S ÁV E I S SUBITENS/ IRRE- RESSARCIMENTO
R$
APONTADOS PE- GULARIDADES

VRTE

LA ITI
Sr. Lauriano Marco 3.1.2 Pagamento R$ 233.813,98

188.940,58

2.2 Da Prescrição da Pretensão Punitiva deste Tribunal
de Contas

Zancanela

Ante a farta fundamentação trazida aos autos depreende-se a inviabilidade de atuação efetiva por parte deste
Corte em virtude do período superior a 05 (cinco) anos
decorridos entre a data da juntada do Termo de Citação
do Responsável (fl. 3738), ocorrida em maio de 2011, e
a atual etapa processual, que ainda demanda pronunciamento definitivo dessa Corte, motivo pelo qual, em consonância com a Área Técnica e com o Órgão Ministerial,
reconhece-se a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva desta Corte no que tange aos fatos narrados
na IEC 55/2015, na forma do art. 71, da LC 621/2012,
e do art. 373, do RITCEES, sem prejuízo da pretensão
reparatória e corretiva, conforme §5º do art. 71 da LC
621/2012 e art. 374, do RITCEES.
2.3 Dos Pressupostos de Desenvolvimento Válido e Regular do Processo Arguidos pelo Relator
Após exame acerca dos fatos apontados na peça inaugural, nas manifestações e nos documentos encartados aos
autos pelos responsáveis, a Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia, por meio da Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 55/2015 – manifestou-se nas laudas de folhas 3765/3779, tendo concluído sua análise nos seguintes termos:

indevido: Contrato
Nº 001/2002.
3.2.2 Pagamento R$ 43.016,66

34.760,94

indevido: Contrato
Nº 025/2002.
R$ 276.830,64

223.701,52

Quadro 3 – Identificação dos responsáveis e achados relacionados com indicação de possível dano ao erário, reportados pela Instrução Técnica Inicial e mantidos nesta
Instrução de Engenharia Conclusiva.
RESPONSÁVEIS APONTADOS PELA ITI
Sr. Lauriano Marco Zancanela

subitens/ IRREGULARIDADES
3.1.1 Dispensa irregular de licitação:
Contrato Nº 001/2002.
3.2.1 Dispensa irregular de licitação:
Contrato Nº 025/2002.

Quadro 4 – Identificação dos responsáveis e achados relacionados, reportados pela Instrução Técnica Inicial e
mantidos nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
Por fim, reitera-se a necessidade de análise pelo Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC dos
demais aspectos inclusive aos relacionados à responsabilização de outros agentes, visto que a presente IEC se
ateve especificamente a análise dos conteúdo de engenharia.

4 CONCLUSÃO

Assim, restou demonstrado que as irregularidades descritas na Instrução Técnica Inicial foram mantidas pela
análise técnica procedida pelo NEO, opinando pela imputação de dano ao erário aos defendentes quanto aos
itens 3.1.2 E 3.2.2, conforme quadro 3 acima.

Ante o exposto, sugere-se a manutenção dos itens, reportados pela ITI, conforme segue:

Nesse sentido, tendo em vista a ocorrência da Prescrição, conforme item 2 da Instrução Técnica Conclusiva,
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somente persistirá para julgamento o ressarcimento ao
erário dos valores apontados em IEC, itens 3.1.2 e 3.2.2
da IEC 55/2015, não persistindo qualquer penalidade a
ser aplicada por este Tribunal ao responsável.
O Relator de forma muito hábil, utiliza “as lições das outras searas do Direito” para desqualificar uma ação de
controle externo, aqui consubstanciado num processo
ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA, para concluir que há
“ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando o arquivamento
do feito”.
Sustenta que, no caso sob exame, foi apontado apenas
o então prefeito como responsável pelas irregularidades
identificadas. Ressalta que 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 e, por conseguinte, conclui que o feito não foi devidamente instruído
de modo a atender aos pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo.
Pois bem. Em consonância com o entendimento do Órgão Ministerial que encampo, cumpre realizar uma contextualização histórica na abordagem de processos de
fiscalização autuados antes do exercício de 2010, quando então houve gradual evolução dos processos de fiscalização, e, consequentemente, da formação da matriz de
responsabilidade, que, atualmente, passou a discriminar
pormenorizadamente os pressupostos que determinam
a responsabilização de todos agentes públicos que eventualmente tenham participado para a formação das irregularidades.
Inicialmente deve-se registrar que, segundo as Normas
de Auditoria Governamental – NAGs, auditoria governaDiário Oficial de Contas

mental é aquela realizada por profissionais de auditoria
por intermédio de levantamentos de informações, análises imparciais, avaliações independentes e apresentação de informações seguras, devidamente consubstanciadas em evidências, em estreita sintonia com os princípios que regem a Administração Pública e utilizando-se
de ações, atos e técnicas sistematicamente ordenadas a
fim de estabelecer marcos comprobatórios que lhe servem de suporte.
O TCE-ES adota como Norma Geral de Auditoria desta
Corte de Contas, nos moldes da Resolução nº 233/2012,
as Normas de Auditoria Governamental (NAGs), aplicáveis ao Controle Externo – expedidas conjuntamente pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil - Atricon e o Instituto Rui Barbosa - IRB.
Posteriormente, no dia 05 de maio de 2015 esta Corte
publicou a Resolução TC nº. 287, que, por sua vez, aprovou o Manual de Auditoria de Conformidade do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo.
Por meio deste manual buscou-se, dentre outros objetivos, “Aprimorar e padronizar processos de trabalho e
instrumentos de controle”, bem como “Aperfeiçoar a legislação de suporte ao controle externo”.
Como demonstrado, nosso processo de auditoria está
sendo aprimorado. Como qualquer processo evolutivo
demanda tempo, revela-se ilógico desmerecer todos os
trabalhos cuidadosamente elaborados pelos auditores
desta Corte antes desses marcos normativos, pois, caso
contrário estar-se-ia impondo uma realidade a processos que foram construídos sob outra dinâmica de raciocínio e trabalho, que, em verdade, não se revela incorreta, pois todos os princípios constitucionais foram respeitados, mas que representa, tão somente, etapas evowww.tce.es.gov.br

lutivas de um contínuo processo de maturação se comparado com o modo de atuação contemporaneamente
empregado.
Aliás, inclusive, nada impede – ao contrário, nada mais
natural que o atual estágio da processualística nesta Corte de Contas seja continuamente aprimorado em tempo
vindouro, sem que se contaminem – com a nódoa da imperfeição ensejadora de futura nova revisão – os processos atualmente concebidos e em trâmite segundo modelo processual vigente hodiernamente e em conformidade com a carga de princípios preconizados pela Constituição Federal.
Assim, cabe a esse Tribunal, no atual momento, em nome do interesse público que consagra cada fiscalização,
cada processo, efetivar o julgamento com base na realidade em que estes autos foram instruídos, pois somente assim esta Corte de Contas será justa e efetiva
no cumprimento de seu dever de realizar o controle externo. Esse é o entendimento consolidado do Supremo
Tribunal Federal: quando há mudança de entendimento, preserva-se a jurisprudência anterior, com base no
princípio da segurança jurídica.
Não obstante, no caso concreto, fica evidente, conforme demonstrado pelo corpo técnico, a irregularidade do
procedimento de contratação por meio de dispensa de
licitação e que leva, ao final ao saque do tesouro municipal em R$ 276.830,64, em valores da época, equivalente
a 223.701,52 VRTE.
Conforme explicitado, sem qualquer sombra de dúvida, a instrução processual foi realizada da melhor forma
possível à época dos fatos.
O Tribunal despendeu esforços e horas de trabalho para
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instruir adequadamente o processo, sendo indispensável, nesse momento, oferecer uma resolução condizente
com sua missão constitucional.
Em consonância com o entendimento do Conselheiro em Substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI expresso
em seu voto vogal, que encampo, note-se que torna irrelevante a adequação do instrumento de fiscalização
aos conceitos jurídicos sobre o enquadramento classificatório sobre responsabilidade, eis que o fundamento de exercício da atividade de controle externo advém
de norma constitucional, inscrita no art. 70 da Constituição Federal, replicado na Constituição Estadual e na Lei
Orgância deste Tribunal de Contas.
O substrato lógico do sistema de controle externo está relacionado ao dever de prestar contas, em última
análise, que alacança a todos aqueles que detém, de alguma forma, a obrigação sobre o patrimônio público, adotando-se técnicas específicas de auditoria governamental, evidenciando a cadeia de comando, numa visão vertical da estrutura funcional e das relações horizontais entre agentes responsáveis pelos atos cometidos e pelos
seus achados.
Não socorre ao Prefeito o fato de lançar-se unicamente
à sua conta a obrigação de ressarcimento. O instituto
da solidariedade na recomposição ao erário é adotado
pela legislação como instrumento de satisfação do credor, no caso, o Tesouro Municipal de São Mateus, e caso
houvesse outros responsáveis citados, a cada um caberia, individualmente, a recomposição total do dano, conforme consolidada jurisprudência do Tribunal de Contas
da União e que pode ser encontrado sistematizado conforme o seguinte:
Acórdão 1337/2017 - Plenário
Diário Oficial de Contas

Data da sessão 28/06/2017
Relatora ANA ARRAES
Não há necessidade de chamamento, no processo de
controle externo, de todos os corresponsáveis por débito perante o erário, uma vez que o instituto da solidariedade passiva é benefício conferido pelo legislador ordinário ao credor, que pode exigir de um ou de alguns
dos devedores o pagamento da integralidade da dívida.
Se inequívoca a existência do dano ao erário, resta comprovado que a conduta omissiva de Lauriano Marco Zancanela – Prefeito de São Mateus à época, ao deixar de
praticar um ato quando havia um dever jurídico de fazêlo, qualificada como negligência, encontrando-se na
cadeia causal de dano ao erário, a despeito da eventual participação de outras pessoas na referida cadeia, não
arroladas neste processo.
2.4 Da suposta ilegitimidade passiva
Ao tratar do que denominou de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e da susposta
ilegitimidade passiva do ex-Prefeito, o Relator acabou
abordando várias outras questões sobre as quais passo
a discorrer.
Sobre esse requisito processual da legitimidade de parte, afirma o Relator que desde 2007 o legislador teria implementado alteração legislativa na então Lei Orgânica
deste Tribunal (LC 32/93) que teria implicado a obrigatoriedade de chamamento de todos os responsáveis pelas irreguridades em determinado procedimento de auditoria.
Mais especificamente, refere-se o Conselheiro Relator ao inciso II de seu art. 41 que até então previa o seguinte: Art. 41 Ao proceder a fiscalização, o Tribunal de
www.tce.es.gov.br

Contas: III - citará o responsável, se verificar a ocorrência de irregularidade quanto à legalidade, à legitimidade
ou economicidade, para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar justificativa.
Com a edição da LC 410/2007, o texto deste inciso passou a dispor: III - citará os responsáveis, se verificar a
ocorrência de irregularidade quanto a legalidade, a legitimidade ou a economicidade, para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar justificativa.
Argumenta o Relator que justificativa que acompanhou
o então projeto que ensejou a aprovação da LC 410/2007
seria no sentido de deixar claro que, dali por diante o Tribunal teria que chamar todos os potenciais responsáveis
pela prática do ato ilegal.
Claro que essa compreensão é equivocada, pois sempre
existiu amparo jurídico para a notificação, na época, e
depois a citação, de todos os responsáveis, a começar
pelo teor do parágrafo único do art. 70 da CRB, com redação dada pela EC n. 19/1998, que expressamente impõe:
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária
Ainda no texto constitucional, o inciso VIII do art. 71 da
Carta Política também é taxativo ao dispor o que segue.
Art. 71. O controle externo [...] será exercido com auxílio
do Tribunal de Contas [...], ao qual compete:
[...]
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de
despesa ou irregularidade de contas, as sanções previsSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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tas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações,
multa proporcional ao dano causado ao erário;
A própria lei orgânica (LC n. 32/1993) deste Tribunal, então vigente, já dispunha claramente sobre o alcance de
todos responsáveis alcançados pelo procedimento de
controle externo, conforme segue no texto adiante.
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo [...] compete:
[...]
XXVI - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade
de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei, determinando a atualização monetária dos
débitos apurados, aplicando, dentre outras cominações,
multa proporcional ao vulto do dano causado ao erário;
Talvez o que o mencionado texto da exposição de motivos tenha buscado é passar a ideia de que o Tribunal de
Contas, dali por diante, passaria a implementar procedimento que garantisse instrução probatória que desse supedâneo ao chamamento de todos os possíveis responsáveis por determinadas irregularidades ou ilegalidades.

introdução de procedimentos e processos com a técnica prevista no Direito Processual e no Processo Administrativo.

No CPC, por exemplo, o chamamento da parte para responder a ação do autor está previsto nos seguintes termos:

A partir desses primeiros movimentos nascidos autonomamente no próprio Tribunal foi se dando uma evolução
na técnica de realizar auditorias e instrução processual,
de modo a permitir a identificação de todos os gestores
responsáveis pela cadeia decisória do procedimento de
contratação e realização da despesa pública, ou da fiscalização e arrecadação de tributos.

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a
citação do réu ou do executado, [...].

Mas somente por volta de 2010 foi que a cultura de alargamento do polo passivo do processo de controle começou a ganhar corpo, tudo sempre como uma resultante do aprimoramento da capacidade técnica dos auditores deste Tribunal, e não como decorrência de uma evolução das possibilidades que o legislativo local permitiu
com alteração de normas, visto que essas sempre estiveram à disposição dos operadores do processo, especialmente a partir do ano de 1995.

No CPP, a citação também faz referência ao chamamento do réu (no singular). Vide o diposto nos artigos 351 e
352.

Sim, porque o que mudou com o decurso dos anos foi
o procedimento investigativo e de instrução técnica dos
processos deste Tribunal, com o primeiro colhendo desde a fase investigativa os elementos probatórios necessários à imputadação de responsabilidade a todos os
agentes envolvidos na irregularidade ou ilegalidade.

Portanto, nenhuma relevância fática, jurídica ou técnica
teve no processamento dos feitos deste Tribunal a alteração promovida pela LC n. 410/2007, eis que, como dito, já havia vasto conjunto de normas que autorizavam
a composição do polo passivo do processo com pluralidade de parte nos procedimentos de controle deste Tribunal.

Até o concurso de 1995, que permitiu o ingresso do primeiro grupo de auditores de Controle Externo, a atuação do Tribunal pouco agregava de técnica de processo
e de procedimentos. Foi com a aprovação do Regimento
Interno de 2002 (Resolução n. 182/2002) que esta Corte de Contas começou a dar os primeiros passos para a

Sobre o fato de o dispositivo que cuida mais especificamente do chamamento dos gestores estar antes da mencionada alteração na LC n. 32/1993 no singular, é oportuno assinalar, aliás, que essa é uma prática legislativa, que
sabe o legislador não gera nenhuma restrição para composição plural do polo passivo de determinado processo.
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E jamais tal previsão normativa foi vista ou interpretada
como obstáculo ao chamamento de vários réus, ou o ingresso de outros atores no processo como decorrência
do instituto da intervenção de terceiros em diferentes
modalidades.

Art. 351.  A citação inicial far-se-á por mandado, quando
o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que
a houver ordenado.
Art. 352.  O mandado de citação indicará:
III - o nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos;
IV - a residência do réu, se for conhecida;
No processo penal, pode haver a inclusão de novos denunciados pelo Ministério Público, visto que somente
em relação ação penal privada vigora o princípio da indivisibilidade de processo, previsto no art. 48 do Código
de Processo Penal.
E a razão é muita clara: o objetivo do instituto da ação
penal privada é abranger todos agentes que, juntos, praticaram o delito, não podendo o autor (vítima) escolher
dentre eles qual vai processar. “[...] Tal dispositivo tem
por fundamento evitar que a vítima escolha a pessoa a
ser punida, passando a ocupar uma posição inadequada
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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de vingador, além de poder conseguir vantagens com a
opção feita...”
Seguindo na sua argumentação, o Relator menciona
e transcreve o parágrafo § 2º do art. 80 do Decreto-lei
200/1967, que segue transposto adiante, como exemplo
de norma que isentaria o ordenador de despesa de responsabilidade por atos praticados por agente subordinado.
Art. 80 [...]
§ 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.
Mas é exatamente na parte que se refere aos atos praticados pelo subordinado que exorbitar das ordens recebidas que o texto legal define expressamente as hipóteses
em que o superior hierárquico não responde pelo atos
do agente subordinado, qual seja naqueles em que o servidor que recebeu a delegação ou atribuição exorbita o
limite das ordens recebidas.
E esse ponto é matéria de prova cujo ônus de apresentar
cabe ao gestor delegante, eis que milita em seu desfavor
a presunção de culpa pelos atos praticados por aquele
que foi sua escolha nomear ou designar para determinado cargo ou função (culpa in elegendo), ou está sob sua
vigilância hierárquica (culpa in vigilando).
Dando seguimento, entendo como irrelevante a menção
a precedente do Superior Tribunal de Justiça (RECURSO
ESPECIAL Nº414.697 -RO -2002/0016729-5, Relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN), que cuida justamente de
exigência de determinado tipo de culpa ou até de dolo
em alguns casos de violação a regras de improbidade,
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pois não guarda nenhuma pertinência com o caso em
debate nos autos, visto que aqui se cuida apenas de ressarcimento de prejuízo causado à municipalidade.
Essa matéria já conta com entendimento assentado no
STJ, de que a ação de improbidade tem requisitos bem
distintos da ação para mero ressarcirmento de danos
causados ao erário por conta de atos ilícitos ou irregularidades praticadas por agentes públicos ou por terceiros.
A ação civil pública para mero ressarcimento do erário,
que é a que guarda semelhança com o caso concreto em
exame, dispensa algumas condições somente necessárias na ação por improbidade administrativa.
Confirmam esse entendimento numerosos julgados do
STJ, dentre os quais seguem dois deles adiante transpostos.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.688.731 - PE (2017/0185885-5)
RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES 13/10/2017
9. Na hipótese, o Juízo de 1º grau condenou os agentes
públicos responsáveis pelas irregularidades e também o
particular que representava as empresas beneficiadas
com pagamentos indevidos, mostrando-se equivocada a
anulação da sentença por ausência de inclusão, no pólo
passivo, da pessoa jurídica beneficiada.
10. Recurso Especial provido” (STJ, REsp 896.044/PA, Rel.
Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, DJe de
19/04/2011).
2. Na origem, a ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul com o
objetivo de ser declarada a nulidade de atos administrativos que determinaram a transferência indevida de alunos para a UFMS, bem como o ressarcimento ao erário
www.tce.es.gov.br

decorrente da prática de tais providências.
3. Assim, na presente hipótese, não há falar em litisconsórcio passivo necessário, formado entre os particulares
beneficiados e os agentes públicos eventualmente responsáveis pela prática dos atos supostamente eivados
de nulidade, tendo em vista que não se pretende a discussão de prática de ato de improbidade administrativa, mas tão somente de ressarcimento de eventuais danos causados.
4. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no REsp
1.624.627/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/04/2017).
Bem diferente da situação em análise nestes autos é a
ação de improbidade que busca obter a aplicação de
sanções como a inabilitação dos agentes públicos para
ocupar cargos ou função públicos, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público
ou de receber benefícos ou incentivos fiscais etc, e não
somente o ressarcimento de possíveis danos causados
ao erário. Daí porque não vigorar em seu procedimento
o direito do credor de acionar um ou todos os seus devedores, que passaram a essa condição pela prática de
ato ilícito.
Absurda, portanto, a alegação de que a ausência de
um dos possíveis responsáveis neste processo retiraria
o pressuposto de sua validade. Esse entendimento não
encontra amparo na lei, na jurisprudência ou doutrina
processual.
O que consta da ITC é a seguinte assertiva: que, ao menos, deveriam ter sido chamados aos autos, como responsáveis, demais servidores da prefeitura municipal,
com o responsável pela liquidação da despesa, fiscal do
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contrato, que vai na linha, equivocada, de que haveria
necessidade de chamar demais responsáveis pelo procedimento da contratação e da realização da despesa.
Em sua peça de defesa, o gestor limitou-se a argumentar
(fl. 3775 dos autos):
[...] diferentemente do que sugere a equipe técnica às
fls. 96, não há que se cogitar de ressarcimento ao erário, uma vez que o “pagamento a maior apontado” não
decorreu de aumento dos preços unitários, mas sim do
acréscimo de serviços.
Tal circunstância consta do próprio Relatório de Auditoria, onde se lê que o aumento de custo mensal se deu,
por exemplo, em razão do acréscimo de veículos de supervisão colocados em serviço. [...]
Sobre as alegações do defendente de que acréscimo de
quantitativos de serviços não é motivo para imputação
de pagamento indevido, e que estes foram decorrentes
da prestação de mais serviços, a unidade de engenharia deste Tribunal assevera que a presente contratação
possui escopo de serviços já utilizados pela Prefeitura há
tempo suficiente para dispor de dados quanto à realização mensal dos serviços no Município.
Daí, é imprescindível que as quantidades contratadas tenham por base o histórico dos serviços já prestados no
Município, contemplando número adequado de equipes
e veículos para atendimento da região.
Partindo deste pressuposto, qualquer acréscimo neste
quantitativo depende de justificativas claras, detalhando inclusive as mudanças que acarretaram no aumento
do número de equipes e/ou quantidades de veículos empregados, a fim de comprovar a regular aplicação do dinheiro público.
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Essas foram as alegações trazidas pelo gestor e analisadas pela área técnica. E o que se nota nelas é que o
próprio dirigente municipal reconhece que a despesa
considerada irregular pela equipe de auditoria decorre de acréscimos de serviços não previstos na contratação, sem que, como constatou a instrução técnica (IEC
55/2015), a Administração trouxesse qualquer justificativa para o acréscimo de serviços e despesa, que não eram
objeto do ajuste celebrado com a prestadora de serviços.
Como se vê, no caso presente não há nenhum questionamento que requeira expertise específica de determinado profissional para avalição do acréscimos irregular
de despesa, visto que, segundo reconhece o próprio administrador municipal em sua defesa, teria decorrido de
acréscimo de serviços, por conta de aumento no número de veículos de surpervisão e de alteração na forma de
equipe de coleta de varrição.
E é o próprio Relator que constata em seu voto:
“Fato é que nas hipóteses vertentes a atuação do ex-prefeito, único apontado como responsável, se resumiu à
assinatura de contratos, empenhos, ordens de pagamento e cheques, procedimentos comuns na função de Ordenador de despesas, quase que automaticamente realizados, tendo em vista estarem balizados por agentes
que possuem expertise técnica suficiente a respaldar os
atos subsequentes do gestor, estando, inclusive, na cadeia decisória, mais próximo da irregularidade eventualmente acometida”.
Ou seja, segundo sustenta o nobre Relator, o Prefeito
não teria realizado procedimento de contratação e realização de despesas em exame, somente assinou o contrato, empenhos, ordens de pagamentos e cheques. Se tais
etapas não são importantes na despesa pública, a ponto
www.tce.es.gov.br

de se achar que podem ser realizados automaticamente,
o que mais teria relevância nas etapas de realização da
despesa pública?
Ora, a contratação de varrição e coleta de lixo de uma
cidade como São Mateus representa uma das despesas
mais elevadas do erário local, e mesmo assim o Prefeito
não se preocupou com os acréscimos nos serviços consentidos por seu secretariado e assessores, com a inclusão de mais veículos e nova formação de equipe de coleta de varrição não contratados?
Também é o próprio Relator quem identifica nos autos a
conduta omissiva do ex-Prefeito, como se vê da assertiva
adiante extraída de seu voto.
No caso sob exame, foi apontado apenas o então prefeito como responsável pela suposta indevida execução
contratual dos contratos nºs. 01 e 25 de 2002, decorrente da ausência de justificativa para o aumento no quantitativo de horas/homem das equipes padrão de serviços e para os acréscimos verificados na quantidade de
equipes de coleta de varrição e de veículos leves de supervisão, [...]
Não parece razoável que o ordenador de despesa municipal não se dê conta de elevação significativa no desembolso mensal com o principal contrato de prestação de
serviço sob sua responsabilidade. E mais: tal situação ou
fato não requer nenhuma tecnalidade profissional para
perceber a alteração desencadeada, da qual decorreu
elevação signifitiva do gasto mensal com aquela atividade central municipalidade.
Cuida-se de situação comum de gestão de contrato que
não requer do dirigente máximo nenhum conhecimento
sobre projeto básico de serviços de limpeza urbana, neSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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nhum conhecimento que dependa de profissional de engenharia.

exercício da competência que lhe foi atribuída pela lei,
em razão do exercício do mandato.

O que se exige em situação do gênero é o mero exercício
da atribuição de supervisionar se seus assessores e secretários cumprem adequadamente as atribuições que
a eles foram entregues e se as contratações e respectivas medições estão sendo executadas em conformidade com o avençado pelo representante do Poder Executivo Municipal.

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.

Logo, até mesmo pelo que consta da defesa do gestor, ficou evidenciada a culpa do dirigente municipal, que não
foi diligente e foi omisso no cumprimento do seu dever
de supervisionar as etapas e atividades da execução dos
contratos 001/2002 e 025/2002 e das respectivas despesas, bem como a conduta de seus assessores e secretários também responsáveis pela gestão dos serviços objeto da avença em análise nos autos.
Ainda sobre esssa questão (culpa do gestor público), entendo que os argumentos trazidos no voto do eminente Relator sofre de grave erro de premissa, quando não
considera a 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 decorre do conjunto de
atribuições (deveres) entregues ao detentor do cargo,
seja ele de provimento efetivo, comissionado ou político.
Não há como se sustentar a alegação de ausência de relação de causalidade entre a conduta do ex-Prefeito Municipal a realização das etapas da depesa em exame, se,
segundo afirma o Relator, foi ele quem assinou o contrato, empenhos, ordens de pagamentos e cheques, no
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Os poderes são, na verdade, instrumentos para o exercício do dever, que podem ser exercidos direta ou indiretamente pelo Chefe do Executivo, para desencumbir-se
da sua obrigação de ordenador de despesa, no caso decorrentes do mandato, ou seja, da outorga originária do
poder estatal, que o povo – titular do poder- transfere a
um cidadão eleito.
Em municípios, particularmente aqueles que executam
vultoso orçamento, o Chefe do Executivo, pode até propor lei promovendo desconcentração administrativa,
transferindo o exercício de atos de gestão a secretários
nomeados, isentando-se – em princípio - da responsabilidade pelo mau uso da parcela de competência transferida.
No caso vertido nos autos, o Prefeito Municipal atuou diretamente, praticou os atos de gestão, assinando contratos, empenhos, ordens de pagamento e cheques, de modo que não há que se falar em ausência de nexo causal.
2.5 Da 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 da citação e formação da relação processual
(de direito público, frise-se) do Prefeito Municipal, não
www.tce.es.gov.br

foram citados outros agentes que também participaram
dos atos inquinados de irregularidade, simplesmente se
afasta a responsabilidade do prefeito e põe fim ao processo.
A atuação positiva do Tribunal de Contas é direito subjetivo da sociedade e dever do órgão, indisponível portanto.
Por oportuno, cabe destacar 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 entendimento deste Tribunal de Contas, em seus alguns 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 esSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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colha, de onde se infere que o dispositivo tem por objeto
dar um alto grau de segurança para o credor.

GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara

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 São Mateus.

Natureza: Embargos de Declaração (em Tomada de Contas Especial)

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 Lauriano Marco Zancanela em detrimento das
garantias dadas pela lei ao ente público, jogando por terra todo o qualificado e exaustivo trabalho realizado pelos
técnicos do Tribunal neste processo.
É, em suma, a inversão do papel do órgão de controle. É
a supremacia do interesse privado em prejuízo do interesse público.
O papel deste Tribunal de Contas no caso vertidos nos
autos é julgar este processo e obter para o Município de
São Mateus o ressarcimento do prejuízo causado ao erário municipal por atos de gestão do ex-Prefeito municipal.
Para corroborar esse assentado entendimento, vale citar
precedentes do Tribunal de Contas da União, o segundo anotado 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
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TC 020.595/2015-8

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.
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 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 ouwww.tce.es.gov.br

tros 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)
Acórdão 1337/2017 - Plenário
Data da sessão 28/06/2017
Relatora ANA ARRAES
Não há necessidade de chamamento, no processo de
controle externo, de todos os corresponsáveis por débito perante o erário, uma vez que o instituto da solidariedade passiva é benefício conferido pelo legislador ordinário ao credor, que pode exigir de um ou de alguns dos
devedores o pagamento da integralidade da dívida.
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.
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
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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somente orientada pelos princípios que regem o direito
público pode ser compreendida corretamente.
Com efeito, divirjo do Conselheiro Relator justamente
por entender que o modelo de responsabilização que
sustenta em sua tese é incompatível com regime de direito público.
Não guarda sintonia com as regras do direito público reconhecer a ocorrência de irregularidade, mas ainda assim deixar de garantir o ressarcimento do erário, afastando a responsabilidade do Prefeito Municipal e não a atribuindo a nenhum outro agente a responsabilidade pelo
dano comprovado no procedimento de controle do Tribunal.
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 exercício do dever, que podem ser exercidos direta ou indiretamente pelo Chefe do Executivo, mas sempre decorrem
Diário Oficial de Contas

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.
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.
Não encontra amparo no direito a ideia de que, se não
se consegue descrever condutas de outros eventuais responsáveis nem promover o chamamento desses agentes ao processo, estaria isento de responder pelos danos
causados ao erário aqueles que foram alcançados pelo
procedimento investigativo.
Ora, quando este Tribunal de Contas resolveu aplicar técwww.tce.es.gov.br

nicas procedimentais mais apuradas de elencar possíveis responsáveis por irregularidades ou danos, respectivas condutas e culpabilidade, o fez com o propósito de
dar mais consistência técnica e jurídica a suas decisões, e
não com a finalidade de se prestar à construção de argumentação voltada à defesa de gestores chamados a responder em processos cuja instrução se iniciou antes da
adoção da chamada matriz de responsabilidade.
Parece surreal que uma técnica procedimental adotada
para fortalecer prospectivamente a fundamentação das
decisões deste Tribunal, particularmente quando submetidas ao escrutínio do poder judiciário, esteja servindo de pretexto ou argumento para reforçar a defesa de
agentes públicos. A propósito, não custa recordar que
a denominada matriz de responsabilidade nada mais é
que um modelo procedimental que concentra e facilita
a identificação de elementos importantes para a responsabilização de administradores públicos.
Em seu voto, o Relator trouxe à discussão outras questões como pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, processualística no Tribunal de Contas, requisitos para aplicação da pena e lições do Direito
Penal e Processual Penal.
Pois bem.
Sobre a suposta ausência do pressuposto de desenvolvimento válido e regular já foi dito antes que tal argumento apresentado pelo Relator não procede, pois, como demonstramos existem sim os elementos que autorizam a
responsabilição do ex-Prefeito, que legitimam a sua inclusão no polo passivo do presente feito.
Aliás, a respeito de pressupostos processuais vale lembrar aqui os ensinamentos do renomado processualista
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Fredie Didier Jr. que enumerou entre aqueles que constituem requisitos de validade do processo, além da legitimidade ad causam, a imparcialidade do juiz, este elemento fundamental do devido processo legal.
Ainda a respeito do princípio do devido processo legal é
válido anotar que não resta dúvida quanto ao contraditório, a ampla defesa e o direito de acesso à justiça constituírem vigas centrais de sua estrutura, serem corolários
de sua aplicação.
No entanto, a concretude do devido processo legal vai
mais além, alcançando, para a legitimar a atuação do julgador, a exigência do tratamento paritário às partes envolvidas no processo (art. 5º, I, CPC); a publicidade do
processo (art. 5º, LX, CF); a proibição da produção de
provas ilícitas (art. 5º, LVI); a imparcialidade do julgador,
bem como a garantia do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII); a motivação das decisões (art. 93, IX e 482 do CPC);
a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII). Esses
princípios e garantias materializam o devido processo legal e, uma vez observados, é que legitimam a atuação do
Estado-Juiz.
É nesse contexto que deve ser visto o papel que ator da
relação processual. Para isso, é valido recordar o conceito que o mestre processualista Italiano, Francesco CARNELUTTI consagrou, quando definiu a lide como núcleo
essencial do processo, constituído pelo conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita.
Trazendo para o processo de contas, a processualística
terá que ser muito semelhante para que tenha um atuação imparcial e legítima do julgador.
No processo de controle em exame, a pretensão (de reDiário Oficial de Contas

compor o prejuízo causado ao erário municipal – não há
previsão de sanção) é apresentada pela área técnica –
que detém a atribuição de investigar e instruir processo), a defesa-resistência à pretensão trazida (seja processual ou de mérito) cabe exclusivamente ao gestor
chamado a responder pela imputação de ilegalidade), e
ao magistrado cabe somente o dever de julgar ou decidir, com equidistância, imparcialidade, a questão (ou as
questões) apresentadas pelas partes que integram a relação processual.
É vedado ao juiz produzir argumentos ou provas em favor de qualquer das partes. Afinal que imparcialidade
terá o julgador que decide com base em argumentos ou
provas que ele mesmo produziu?
De outra parte, imagino que quando o Relator mencionou lições de Direito Penal estava a pensar nas regras de
indivualização e fixação da pena.
Sendo assim, não é pertinente discutir o art. 57 da LC
621/2012, eis que este dispositivo cuida de ressarcimento, e se a responsabilidade pelo dano será imputada a
um só agente ou de modo solidário a vários responsáveis.
Por evidente, não comporta este dispositivo legal qualquer discussão que diz respeito aos critérios de fixação
de pena, disciplinados, ai sim, nos artigos 131 e 132 da
LC 621/2012 e nos artigos 383,384 e 388 do Regimento Interno.
Em relação aos artigos 131 e 132 da Lei Orgânica deste Tribunal (artigos 131 e 132), de fato eles definem a
necessidade de individualização da pena e as responsabilidades inviduais de cada agente que violou a norma,
mas se referindo expressamente a multa, que sequer eswww.tce.es.gov.br

tá em debate nesse processo, como igualmente prevê o
art. 383 e 384 do Regimento Interno.
O Art. 388, que também trata somente da multa, relaciona critérios de fixação da sanção pecuniária, mandando levar em conta a medida da culpabilidade, sem prejuízo de circunstâncias como o grau de reprovabilidade da
conduta do agente, a gravidade da falta e potencial de lesividade do ato para a Administração Pública.
Assim, em face de todos os argumentos que aqui apresentei, acompanhando a consistente motivação do voto
vogal do Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, divirjo do
Relator Conselheiro Rodrigo Chamoun, para decidir pela
condenação do ex-Prefeito Lauriano Marco Zancanela a
ressarcir ao erário municipal a quantia de R$ 276.830,64,
equivalente a 223.701,52 VRTE.
3 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
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 no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte deliberação 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. Com fulcro no art. 95, II da Lei Complementar nº
621/2012, DECIDIR pela procedência parcial da denúncia diante da constatação das seguintes irregularidades:
R E S P O N S ÁV E I S SUBITENS/ IRRE- RESSARCIMENTO
R$
APONTADOS PE- GULARIDADES

VRTE

LA ITI
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Sr. Lauriano Marco 3.1.2 Pagamento R$ 233.813,98
Zancanela

188.940,58

indevido: Contrato
Nº 001/2002.
3.2.2 Pagamento R$ 43.016,66

34.760,94

indevido: Contrato
Nº 025/2002.
R$ 276.830,64

223.701,52

2. Na forma do art. 57, IV da lei Complementar nº
621/2012, CONVERTER o processo em tomada de contas especial.
3. DECRETAR a prescrição da pretensão punitiva deste
Tribunal de Contas com fulcro no art. 71 da Lei Complementar nº 621/2012, ressalvando-se a competência residual fiscalizatória para a verificação da ocorrência de
prejuízo ao erário, conforme § 5º do art. 71 da referida Lei.
4. REJEITAR as alegações de defesa e JULGAR irregulares
as contas de Lauriano Marco Zancanela pela prática de
pagamento indevido à contratada, condenando-o a ressarcir R$ 276.830,64, em valores da época, equivalente a
223.701,52 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
1. CIÊNCIA ao Denunciante e ao Ministério Público de
Contas.
6. TRANSITADO em julgado, arquivem-se.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
VOTO COMPLEMENTAR DO RELATOR CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RELATÓRIO:
Trata-se de Relatório de Auditoria Especial de Engenharia - RAE 27/2009, constante às fls. 3620/3645, onde foi
verificada a presença de indícios de irregularidades, enDiário Oficial de Contas

sejando a citação do responsável relacionado através da
Instrução Técnica Inicial ITI 374/2011 (fls. 3726), culminando na Decisão Preliminar TC 249/2011, de fls. 3733,
através da qual o prefeito à época, indicado como responsável, apresentasse justificativas e/ou defesas, no
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, em face das pretensas irregularidades a ele imputadas, elencadas na Instrução Técnica Inicial supramencionada.
No caso em exame a área técnica por intermédio da ITC
4398/2016 (fls. 3794/3802), apresentou as seguintes
propostas alternativas:
(...)
5.2.3. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do Sr. Lauriano Marco Zancanela – Ex-prefeito Municipal –, em razão do cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens 3.1.2 e 3.2.2 da IEC 55/2015, condenando-o
ao ressarcimento do valor equivalente a 276.830,64 (duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), correspondentes a 223.701,52
VRTE, ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012;
5.3 Alternativamente à proposta conclusiva elencada no
item 5.2 desta ITC, sugere-se, no que tange às irregularidades que tratam de ressarcimento, o envio dos autos
ao Exmo. Conselheiro Relator, para que, na forma do disposto no art. 288 do RITCEES e considerando as questões
processuais noticiadas no item 4 desta Instrução Conclusiva, decida pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, com sucedâneo em precedentes deste E.
Tribunal (Acórdãos 232/2013; 304/13; 231/13; 161/13 e
1796/2015), ou determine a complementação de instrução do feito pela Unidade Técnica competente, conforwww.tce.es.gov.br

me disposto art. 56, inciso I, da LC 621/2012.
Adiante, o Órgão Ministerial, por intermédio do parecer – PPJC 5376/2017 (fls. 3806/3853), da lavra do procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu os termos da proposta contida no item 5.2 da peça conclusiva, desabonou a proposta técnica alternativa pela extinção do processo sem julgamento do mérito e manteve a
responsabilização do prefeito e a condenação em débito,
bem como sugeriu a correção da ausência da matriz de
responsabilidade, com a identificação dos responsáveis,
conforme segue transcrito:
3 DO PEDIDO
Ante o exposto, buscando que essa Corte de Contas possa refletir sobre as considerações externadas neste Parecer, o Ministério Público de Contas pugna pelo acolhimento da primeira proposta de encaminhamento da
Equipe Técnica, reconhecendo, destarte, tanto a prescrição da pretensão punitiva quanto a responsabilidade do
senhor Lauriano Marco Zancanela perante o injustificado dano ao erário no valor de R$ 276.830,64 (duzentos
e setenta e seis mil, oitocentos e trinta reais e sessenta
e quatro centavos), derivado de pagamentos indevidos
nos Contratos nº 001/2002 e nº 025/2002.
Entretanto, subsidiariamente, somente caso não seja considerado o contexto em que foram desenvolvidos
o Relatório de Auditoria Especial RA-E 27/2009 e a Instrução Técnica Inicial ITI 374/2011, pugna-se pelo acolhimento da terceira proposta de encaminhamento, para que possam ser identificados os demais responsáveis
pela causa do dano ao erário, corrigindo-se a ausência
de matriz de responsabilidade, na lógica da Decisão TC
579/2017-6 (Processo TC 3272/2016-9).
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Por derradeiro, com fulcro no inc. III 19 do art. 41 da Lei
8.625/93, bem como no parágrafo único 20 do art. 53
da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se o direito de
manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em
defesa da ordem jurídica.
Por sua vez, o nobre Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo apresentou no seu voto-vista a seguinte proposta de deliberação:
3 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
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 no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
R E S P O N S ÁV E I S SUBITENS/
APONTADOS

IRRE- RESSARCIMENTO
R$
PE- GULARIDADES

LA ITI
Sr. Lauriano Marco 3.1.2 Pagamento R$ 233.813,98
Zancanela

VRTE
188.940,58

indevido: Contrato
Nº 001/2002.
3.2.2 Pagamento R$ 43.016,66

34.760,94

indevido: Contrato
Nº 025/2002.
R$ 276.830,64

223.701,52

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 neste voto, em:
1. Com fulcro no art. 95, II da Lei Complementar nº
621/2012, DECIDIR pela procedência parcial da denúnDiário Oficial de Contas

cia diante da constatação das seguintes irregularidades:

II.1 - Do entendimento disposto no voto-vista:

1. Na forma do art. 57, IV da lei Complementar nº
621/2012, CONVERTER o processo em tomada de contas especial.

No voto-vista foi evidenciada afronta aos pilares básicos do regime jurídico-administrativo (indisponibilidade
do interesse público e supremacia do interesse público),
acaso a segunda proposta de julgamento exarada pela
Equipe Técnica fosse acolhida por este Colegiado (item
5.3 da ITC 4398/2016-2 – primeira parte), sob os principais argumentos:

1. DECRETAR a prescrição da pretensão punitiva deste
Tribunal de Contas com fulcro no art. 71 da Lei Complementar nº 621/2012, ressalvando-se a competência residual fiscalizatória para a verificação da ocorrência de
prejuízo ao erário, conforme § 5º do art. 71 da referida Lei.
1. REJEITAR as alegações de defesa e JULGAR irregulares
as contas de Lauriano Marco Zancanela pela prática de
pagamento indevido à contratada, condenando-o a ressarcir R$ 276.830,64, em valores da época, equivalente a
223.701,52 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
1. CIÊNCIA ao Denunciante e ao Ministério Público de
Contas.
1. TRANSITADO em julgado, arquivem-se.
É o relatório, em sua importância. Passo a análise.
I. FUNDAMENTAÇÃO:
Meu entendimento se confronta ao disposto no voto-vista do nobre Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, no que diz respeito à ausência dos pressupostos de
desenvolvimento válido e regular do processo, o que ensejou no voto por mim proferido a proposta de arquivamento do feito, tendo em vista que a reabertura da instrução processual, passados 15 anos da ocorrência dos
fatos, afrontaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, corolário imprescindível do devido processo
legal.
www.tce.es.gov.br

Não se pode desconsiderar a realidade na qual a instrução processual foi construída, à época, e sob pena de
desconsiderar toda a essência, todo o mérito que configura irregularidades que ensejam ressarcimentos. Não
há, nos presentes autos, elementos ou a falta deles para arquivar os autos sem julgamento.
Agrega aos seus argumentos o grave equívoco do corpo
técnico ao sustentar “alternativas” para viabilizar o julgamento processual, pois segundo o nobre colega seria
dever do auditor encaminhar entendimento único que
guarde sintonia com dados probatórios examinados.
Nesse passo, alega o ilustre Conselheiro que a possibilidade de propor outra solução para o feito compete ao
Ministério Público de Contas ou aos julgadores, desde
que apresentem fundamentação jurídica e fática discordante, consoante o roteiro de condicionantes relacionadas no art. 489, § 1º e seus incisos, do NCPC, que regulamentou o princípio constitucional insculpido no artigo
93, X, da Carta Magna.
Por fim, apontou que houve a devida especificação do
dano e que o nexo de causalidade estaria “plenamente
assentado ante o fato de o senhor Lauriano Marco Zancanela ter atuado como ordenador de despesas, legalmente obrigado a exercer a fiscalização hierárquica soSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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bre agentes inferiores da mesma administração; forma
de controle que visa ordenar, coordenar, orientar, inclusive, corrigir as atividades de tais agentes”.
Derradeiramente, inferiu sobre a importância da reparação integral para efetividade do controle externo, em
razão da magna missão de auxiliar o Poder Legislativo
no exercício do Controle que este Tribunal possui em, ao
identificar um dano aos cofres públicos, emitir uma resposta eficaz com o escopo de reparar o patrimônio público atingido, mormente considerando uma completa instrução dos autos.
Neste diapasão, importa reproduzir os termos do parecer ministerial, cuja essência foi encampada pelo Conselheiro em seu voto-vista:
“(...) Como último suspiro, cumpre frisar que a eventual
renúncia ao ressarcimento de R$ 276.830,64 (duzentos e
setenta e seis mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e
quatro centavos), ante a proposição de extinção do processo sem julgamento do mérito, configura duas espécies de prejuízos. A primeira, decorrente do próprio dano diligentemente apontado. A segunda, derivada das
horas de trabalho despendidas pelos profissionais desta Corte (homens/hora) ao longo de um processo que,
na fase em que se encontra, só depende de pronunciamento final do colegiado deste Tribunal.” grifei
Quanto à prevalência do interesse público ao privado,
expressou o Conselheiro no seu voto-vista nos seguintes termos:
“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
Diário Oficial de Contas

para a vontade pessoal dos auditores de controle externo, nem 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 gestor municipal, que trouxe em sua peça de defesa apenas argumentos de mérito, não podem ser postas acima de valores
muito mais relevantes como o respeito à lei, à ordem democrática e aos princípios republicanos.
Se houve dispêndio irregular pelo Poder Público, o erário
tem que ser ressarcido.”
Sobre a responsabilidade do prefeito e o dever de agir
dos Tribunais de Contas continua o Conselheiro expressando em seu voto-vista seu entendimento:
“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.
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”.
Sobre a questão processual, alega que os princípios
constitucionais foram respeitados, conforme parte que
transcrevo:
“Como demonstrado, nosso processo de auditoria está
sendo aprimorado. Como qualquer processo evolutivo
demanda tempo, revela-se ilógico desmerecer todos os
trabalhos cuidadosamente elaborados pelos auditores
desta Corte antes desses marcos normativos, pois, caso
contrário estar-se-ia impondo uma realidade a proceswww.tce.es.gov.br

sos que foram construídos sob outra dinâmica de raciocínio e trabalho, que, em verdade, não se revela incorreta, pois todos os princípios constitucionais foram respeitados, mas que representa, tão somente, etapas evolutivas de um contínuo processo de maturação se comparado com o modo de atuação contemporaneamente
empregado.
Aliás, inclusive, nada impede – ao contrário, nada mais
natural que o atual estágio da processualística nesta Corte de Contas seja continuamente aprimorado em tempo
vindouro, sem que se contaminem – com a nódoa da imperfeição ensejadora de futura nova revisão – os processos atualmente concebidos e em trâmite segundo modelo processual vigente hodiernamente e em conformidade com a carga de princípios preconizados pela Constituição Federal.
Aduz, ainda, o Conselheiro, sobre a forma de atuação
deste Tribunal nos processos de auditoria:
Inicialmente deve-se registrar que, segundo as Normas
de Auditoria Governamental – NAGs, auditoria governamental é aquela realizada por profissionais de auditoria
por intermédio de levantamentos de informações, análises imparciais, avaliações independentes e apresentação de informações seguras, devidamente consubstanciadas em evidências, em estreita sintonia com os princípios que regem a Administração Pública e utilizando-se
de ações, atos e técnicas sistematicamente ordenadas a
fim de estabelecer marcos comprobatórios que lhe servem de suporte.
O TCE-ES adota como Norma Geral de Auditoria desta
Corte de Contas, nos moldes da Resolução nº 233/2012,
as Normas de Auditoria Governamental (NAGs), aplicáveis ao Controle Externo – expedidas conjuntamente peSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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la Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil - Atricon e o Instituto Rui Barbosa - IRB.

forme o seguinte:

Mais adiante, no voto-vista foi encampado o entendimento do voto-vogal proferido pelo Conselheiro em
Substituição João Luiz Cotta Lovatti, que tratou do controle externo exercido pelos Tribunais de Contas, no que
que refere à prestação de contas e ao instituto da solidariedade, conforme a seguinte tradução:

Data da sessão 28/06/2017

“ (...) note-se que torna irrelevante a adequação do instrumento de fiscalização aos conceitos jurídicos sobre
o enquadramento classificatório sobre responsabilidade,
eis que o fundamento de exercício da atividade de controle externo advém de norma constitucional, inscrita
no art. 70 da Constituição Federal, replicado na Constituição Estadual e na Lei Orgância deste Tribunal de Contas.
“(...) O substrato lógico do sistema de controle externo
está relacionado ao dever de prestar contas, em última
análise, que alcança a todos aqueles que detém, de alguma forma, a obrigação sobre o patrimônio público, adotando-se técnicas específicas de auditoria governamental, evidenciando a cadeia de comando, numa visão vertical da estrutura funcional e das relações horizontais entre agentes responsáveis pelos atos cometidos e pelos
seus achados.
Não socorre ao Prefeito o fato de lançar-se unicamente
à sua conta a obrigação de ressarcimento. O instituto
da solidariedade na recomposição ao erário é adotado
pela legislação como instrumento de satisfação do credor, no caso, o Tesouro Municipal de São Mateus, e caso
houvesse outros responsáveis citados, a cada um caberia, individualmente, a recomposição total do dano, conforme consolidada jurisprudência do Tribunal de Contas
da União e que pode ser encontrado sistematizado conDiário Oficial de Contas

Acórdão 1337/2017 - Plenário
Relatora ANA ARRAES
Não há necessidade de chamamento, no processo de
controle externo, de todos os corresponsáveis por débito perante o erário, uma vez que o instituto da solidariedade passiva é benefício conferido pelo legislador ordinário ao credor, que pode exigir de um ou de alguns
dos devedores o pagamento da integralidade da dívida.”
No que diz respeito à ilegitimidade passiva do prefeito
decorrente da alteração na norma de instrução processual deste Tribunal, foi arguido no voto-vista o seguinte:
“Sobre esse requisito processual da legitimidade de parte, afirma o Relator que desde 2007 o legislador teria implementado alteração legislativa na então Lei Orgânica
deste Tribunal (LC 32/93) que teria implicado a obrigatoriedade de chamamento de todos os responsáveis pelas
irregularidades em determinado procedimento de auditoria.
(...) Argumenta o Relator que justificativa que acompanhou o então projeto que ensejou a aprovação da LC
410/2007 seria no sentido de deixar claro que, dali por
diante o Tribunal teria que chamar todos os potenciais
responsáveis pela prática do ato ilegal.
Claro que essa compreensão é equivocada, pois sempre
existiu amparo jurídico para a notificação, na época, e
depois a citação, de todos os responsáveis, a começar
pelo teor do parágrafo único do art. 70 da CRB, com redação dada pela EC n. 19/1998, que expressamente impõe:
www.tce.es.gov.br

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Ainda no texto constitucional, o inciso VIII do art. 71 da
Carta Política também é taxativo ao dispor o que segue.
Art. 71. O controle externo [...] será exercido com auxílio
do Tribunal de Contas [...], ao qual compete:
[...]
VIII - 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;
A própria lei orgânica (LC n. 32/1993) deste Tribunal, então vigente, já dispunha claramente sobre o alcance de
todos responsáveis alcançados pelo procedimento de
controle externo, conforme segue no texto adiante.
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo [...] compete:
[...]
XXVI - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade
de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei, determinando a atualização monetária dos
débitos apurados, aplicando, dentre outras cominações,
multa proporcional ao vulto do dano causado ao erário;
Talvez o que o mencionado texto da exposição de motivos tenha buscado é passar a ideia de que o Tribunal de
Contas, dali por diante, passaria a implementar procedimento que garantisse instrução probatória que desse supedâneo ao chamamento de todos os possíveis responSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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sáveis por determinadas irregularidades ou ilegalidades.
Sim, porque o que mudou com o decurso dos anos foi
o procedimento investigativo e de instrução técnica dos
processos deste Tribunal, com o primeiro colhendo desde a fase investigativa os elementos probatórios necessários à imputação de responsabilidade a todos os agentes envolvidos na irregularidade ou ilegalidade.
A partir desses primeiros movimentos nascidos autonomamente no próprio Tribunal foi se dando uma evolução
na técnica de realizar auditorias e instrução processual,
de modo a permitir a identificação de todos os gestores
responsáveis pela cadeia decisória do procedimento de
contratação e realização da despesa pública, ou da fiscalização e arrecadação de tributos.
(...) Portanto, nenhuma relevância fática, jurídica ou técnica teve no processamento dos feitos deste Tribunal a
alteração promovida pela LC n. 410/2007, eis que, como
dito, já havia vasto conjunto de normas que autorizavam
a composição do polo passivo do processo com pluralidade de parte nos procedimentos de controle deste Tribunal. (grifei)
Por fim, no voto-vista mantém a responsabilização do
prefeito, sob a alegação de que os julgados deveriam ser
apreciados com base no procedimento adotado à época por este Tribunal, em nome do princípio da segurança
jurídica:
Se inequívoca a existência do dano ao erário, resta comprovado que a conduta omissiva de Lauriano Marco Zancanela – Prefeito de São Mateus à época, ao deixar de
praticar um ato quando havia um dever jurídico de fazêlo, qualificada como negligência, encontrando-se na
cadeia causal de dano ao erário, a despeito da eventuDiário Oficial de Contas

al participação de outras pessoas na referida cadeia, não
arroladas neste processo. (GRIFEI)
Assim, cabe a esse Tribunal, no atual momento, em nome do interesse público que consagra cada fiscalização,
cada processo, efetivar o julgamento com base na realidade em que estes autos foram instruídos, pois somente
assim esta Corte de Contas será justa e efetiva no cumprimento de seu dever de realizar o controle externo. Esse é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal
Federal: quando há mudança de entendimento, preserva-se a jurisprudência anterior, com base no princípio da
segurança jurídica.
II.2 – Dos precedentes
Destaca-se que no voto-vista foi alegado que os precedentes desta Casa “não possuem nenhum caráter vinculante para a área técnica deste Tribunal, não servindo
por isso de justificativa para sugerir o afastamento de irregularidade que reconhece comprovada nos autos, servindo de referência para a instrução dos feitos”.
Há de ser ponderado que os precedentes se constituem
em julgados deste Tribunal, nos quais houve deliberação
do Colegiado sobre a matéria e, inobstante não exista
uma obrigatoriedade do julgador se moldar aos precedentes formados, propondo nova solução para o feito,
devemos obedecer as condicionantes do novo CPC, em
especial, quanto ao imperativo de estabilidade das relações jurídicas.
Nesse sentido, na exposição de motivos, introdutória ao
novo Código de Processo Civil, encampou-se “expressamente princípio no sentido de que, uma vez firmada jurisprudência em certo sentido, esta deve, como norma,
ser mantida, salvo se houver relevantes razões recomenwww.tce.es.gov.br

dando sua alteração”.
Na linha de sua introdução, o diploma legal processualista deu ”um outro viés ao princípio da segurança jurídica,
que recomendaria que a jurisprudência, uma vez pacificada ou sumulada, tendesse a ser mais estável.”
Inúmeros trechos, ainda na exposição de motivos do novo Código Processo Civil, dão ênfase à estabilidade de
entendimento firmado pelo Colegiado, conforme transcritos abaixo:
A mudança de entendimento sedimentado observará a
necessidade de fundamentação adequada e específica,
considerando o imperativo de estabilidade das relações
jurídicas.
Mas talvez as alterações mais expressivas do sistema
processual ligadas ao objetivo de harmonizá-lo com o
espírito da Constituição Federal, sejam as que dizem respeito a regras que induzem à uniformidade e à estabilidade da jurisprudência.
O novo Código prestigia o princípio da segurança jurídica, obviamente de índole constitucional, pois que se
hospeda nas dobras do Estado Democrático de Direito
e visa a proteger e a preservar as justas expectativas das
pessoas.
Todas as normas jurídicas devem tender a dar efetividade às garantias constitucionais, tornando “segura” a vida dos jurisdicionados, de modo a que estes sejam poupados de “surpresas”, podendo sempre prever, em alto
grau, as consequências jurídicas de sua conduta.
Se, por um lado, o princípio do livre convencimento motivado é garantia de julgamentos independentes e justos, e neste sentido mereceu ser prestigiado pelo novo
Código, por outro, compreendido em seu mais estendiSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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do alcance, acaba por conduzir a distorções do princípio da legalidade e à própria idéia, antes mencionada,
de Estado Democrático de Direito. A dispersão excessiva
da jurisprudência produz intranqüilidade social e descrédito do Poder Judiciário.
Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto, respeitada a isonomia. Essa relação
de causalidade, todavia, fica comprometida como decorrência do desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de
decidir com base em seu entendimento sobre o sentido
real da norma.
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas de uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas
é concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio constitucional da isonomia. grifei
Na verdade, sabemos que o Colegiado na apreciação da
mesma tese pode dar entendimento diverso à matéria,
dado a necessária adaptação ao caso concreto, no entanto, repugna-se que sobre a mesma regra jurídica deem os Tribunais interpretação diversa e até contraditória, quando as condições sejam as mesmas. “O dissídio
resultante de tal exegese debilita a autoridade do Poder
Judiciário, ao mesmo passo que causa profunda decepção às partes que postulam perante os tribunais” (Uniformização de Jurisprudência. Revista da Associação dos
Juízes do Rio Grande do Sul, 34/139, jul. 1985).
Nesta visão, reitero nossos precedentes que já foram encartados pela área técnica e no meu voto antes proferido, cujos contextos se assemelham ao ora apresentado
nestes autos, o que a meu ver enseja o julgamento no
mesmo sentido: TC 1989/2010 (Acórdão 232/2013), TC
5928/09 (Acórdão 304/13), TC 167/12 (Acórdão 231/13),
Diário Oficial de Contas

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).
II.3 – Da supremacia do interesse público e a sua indisponibilidade como dever dos Tribunais de Contas
O ponto nodal de minha discordância se encerra na afirmativa constante no voto-vista em relação à prevalência
do interesse público e o dever indisponível de agir desta
Corte de Contas, da forma alegada.
Sobre a questão, importa reproduzir trecho da obra de
Fábio Medina Osório, 4ª Edição, que trata do Poder Sancionatório do Estado:
“O pilar do interesse público é a base do Direito Administrativo. O próprio Estado somente pode atuar, na vida
de relações, através do ramo jurídico em exame, quando
amparado em um interesse público. Essa noção, todavia,
assume feições cada vez mais difusas e abrangentes, não
raro alcançando outras categorias, tais como os interesses coletivos, interesses gerais, interesses difusos ou individuais indisponíveis. Vale anotar também que o interesse público subdivide-se em interesse público primário
e interesse público secundário, inconfundíveis, este último relacionando-se à Administração Pública e seus próprios e peculiares objetivos, distintos dos interesses privados, mas incompatíveis com os interesses da sociedade, ao passo que os primeiros – os interesses primários –
seriam os interesses diretos da sociedade, na conhecida
classificação, já lugar-comum nas lições de Direito Administrativo, do italiano RENATO ALESSI.
Entendemos que num princípio do interesse público está subentendida, no mais das vezes, a prevalência interna relativamente aos interesses privados com os quais
www.tce.es.gov.br

possa haver tensão ou colisão. Parece-nos que princípio
do interesse público é uma terminologia realmente mais
direta e enxuta, talvez até mais adequada e recomendável, mas isso não implica dizer que, num dado domínio
normativo, não possa haver uma tendência à superioridade do interesse.
Devemos reconhecer, não obstante, que a cláusula do
interesse público tem, realmente, se prestado a instrumento de abusos por parte da Administração Pública,
que não raro invoca fórmulas abstratas e vazias para denegar direitos individuais previstos no sistema normativo. Tal distorção se dá em virtude de uma lamentável incompreensão acerca da funcionalidade normativa do interesse público em sintonia com os direitos fundamentais e com o Estado Democrático de Direito. HUMBERTO ÁVILA
Imperioso observar que o discurso de embasamento do
Direito Administrativo no interesse público é, a um só
tempo, verdadeiro e paradoxalmente vazio. Necessário
recuperar os conteúdos do interesse público, os quais
devem vir justificados pelas autoridades competentes.
(Sobre as dificuldades evidentes na compreensão dos
conteúdos do interesse público, confira-se: STEPHEN K.
BAILEY, The public interest: some operational dilemas,
Nomos. The public interest, v. 5, p. 96-106. Para uma visão em torno às transformações do Direito Administrativo a partir dos anos 90, veja-se SABINO CASSESE, Crisis y
transformaciones del derecho administrativo, Documentación Administrativa, n. 250-251, p. 215-225).
O certo é que o Direito Administrativo não pode estruturar-se, conceitualmente, a partir de uma cláusula tão
ampla quanto ambígua como o interesse público. Pensamos que o interesse público pode ser embutido na finaSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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lidade pontual de outros ramos jurídicos.
A horizontalização progressiva dos sistemas administrativos enseja, ainda, desafios interessantes, desnaturando o interesse público de algumas de suas mais tradicionais vestimentas, como a indisponibilidade.
Por tais razões, não é possível calcar todo um conceito
central de um ramo jurídico apenas no interesse público,
embora este possa ser um dos elementos indispensáveis
ao núcleo do Direito Administrativo. (grifei)
Deste contexto, pode-se concluir que o interesse público
não é absoluto, pois a rigor não é prevalente quando em
confronto com direitos constitucionais individuais igualmente indisponíveis, no caso o de ampla defesa e contraditório, bem como o da garantia do devido processo legal e o da duração razoável do processo, conforme disposto nos incisos LIV, LV e LXXVIII do art. 5º da CRF/88,
in verbis:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Nesta seara, importa aduzir o que expressamente dispôs
o CPC, em seu novo formato, especificamente na sua
“Exposição de Motivos”:
“Hoje, costuma-se dizer que o processo civil constitucionalizou-se. Fala-se em modelo constitucional do procesDiário Oficial de Contas

so, expressão inspirada na obra de Italo Andolina e Giuseppe Vignera, Il modello costituzionale del processo civile italiano: corso di lezioni (Turim, Giapicchelli, 1990). O
processo há de ser examinado, estudado e compreendido à luz da Constituição e de forma a dar o maior rendimento possível aos seus princípios fundamentais”. Grifei
Por fim, concluo esta questão me valendo do que dispõe o nosso próprio Regimento Interno, que obriga em
nossos julgados o atendimento aos princípios constitucionais:
Art. 240. No âmbito do Tribunal, além dos princípios gerais que regem o processo civil e o administrativo, deverão ser observados, entre outros, os princípios do contraditório, da ampla defesa, da impessoalidade, da oficialidade, da verdade material, do formalismo moderado, da celeridade, da publicidade, da transparência e da
segurança jurídica.
II.4 – Da ilegitimidade passiva e da solidariedade:
Constatou a área técnica que o prefeito teria que ser responsabilizado em decorrência da irregularidade consistente no aumento da quantidade de determinados serviços de limpeza pública, sem a formal justificativa nos autos, somente por assinar o contrato, empenho, notas de
pagamentos e cheques.
Desta maneira, conforme entendimento vertido no voto-vista, “o Sr. Lauriano Marco Zancanela – Prefeito de
São Mateus à época, deveria ter praticar um ato quando havia um dever jurídico de fazê-lo, qualificando tal ato
como negligência de sua parte, porque encontrava-se na
cadeia causal de dano ao erário, a despeito da eventual
participação de outras pessoas na referida cadeia, não
www.tce.es.gov.br

arroladas neste processo”.
Também foi alegado no voto-vista que “a solidariedade
deve ser matéria de prova cujo ônus de apresentar cabe
ao gestor, eis que milita em seu desfavor a presunção de
culpa pelos atos praticados por aquele que foi sua escolha nomear ou designar para determinado cargo ou
função (culpa in elegendo), ou está sob sua vigilância hierárquica (culpa in vigilando)”.
Entendeu-se como “absurda” a alegação de que a ausência de um dos possíveis responsáveis neste processo retiraria o pressuposto de sua validade, concebendo-o como
um entendimento não amparado na lei, na jurisprudência ou doutrina processual.
Nesta fenda, reitero meus argumentos antes esposados
em meu voto, pois ainda que a informação prestada pelo
prefeito a este Tribunal desse conta de que o acréscimo
dos serviços contratados teria ocorrido pelo aumento no
número de veículos de surpervisão e de alteração na forma de equipe de coleta de varrição, no meu sentir faltou-lhe embasamento técnico a justificar os motivos pelos quais houve este aumento de veículos de supervisão
e a alteração na forma de trabalho das equipe de varrição, e se de fato, diante da demanda e dos serviços já
contratados existiria necessidade real destes acréscimos.
Consoante alegado no voto-vista “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”.
Entretanto, como bem asseverou o Conselheiro “os poderes são, na verdade, instrumentos para o exercício do
dever, que podem ser exercidos direta ou indiretamenSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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te pelo Chefe do Executivo, para desincumbir-se da sua
obrigação de ordenador de despesa (...).
Em municípios, particularmente aqueles que executam
vultoso orçamento, o Chefe do Executivo, pode até propor lei promovendo desconcentração administrativa,
transferindo o exercício de atos de gestão a secretários
nomeados, isentando-se – em princípio - da responsabilidade pelo mau uso da parcela de competência transferida”.
Neste feito, contudo, em que pese ausência de alegação
quanto à lei de desconcentração, constata-se que não há
como exigir do agente político ocupante do cargo máximo de um Órgão o acompanhamento de um contrato de
limpeza pública, ainda que a despesa deste contrato seja expressiva diante do Orçamento municipal, se antes
dele existe em seu organograma funcional um secretário da pasta, além do fiscal do contrato e, ainda, uma assessoria jurídica, ambos que devem ser considerados como balizadores de sua conduta final, quando da assinatura de um aditivo contratual, empenhos e demais papéis que a rotina burocrática requer.
Reconheço, pois, diferente do que quis demonstrar o
Conselheiro no voto-vista, que a capacidade técnica do
defendente para se justificar sobre os fatos a ele imputados, com a respectiva culpabilidade originada na negligência, não foi devidamente caracterizada nestes autos,
uma vez que, como exaustivamente destaquei, o mesmo
não tinha condições técnicas a responder, baseado em
critérios técnicos, se os acréscimos ocorridos nos serviços de limpeza pública eram legítimos, o que refuta
na hipótese presente a manutenção de sua responsabilidade.
Quanto à alegação de uma possível solidariedade do
Diário Oficial de Contas

prefeito, como acertadamente foi destacado no voto-vista, seria uma matéria de defesa se, de fato, houvesse a
culpabilidade devidamente identificada do prefeito na
situação em tela, o que ensejaria ao mesmo o encarte
de documentos e justificativas a sustentar a responsabilização de outros agentes solidários, ampliando a garantia de recebimento do débito por parte do município credor.
Ocorre que a situação apresentada neste autos demanda a exclusão do agente político imputado no polo passivo da relação em tela, o que elide uma eventual solidariedade do prefeito com outros agentes públicos envolvidos.
Portanto, importa esclarecer que não somente pela ausência de chamamento dos responsáveis solidários que
esta Corte se declina a julgar o mérito indicado nestes
autos, mas também, pela formação de um pólo passivo
equivocado, com indicação de um agente público sem a
devida caracterização de sua conduta e nexo causal com
a irregularidade levantada, restando sua culpabilidade
não caracterizada no caso concreto, insurgindo, por derradeiro, impeditivo legal para a atuação desta Corte de
Contas.
Por derradeiro, para esclarecimento da minha posição,
trago excerto da doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, que
trata do elemento “culpabilidade”:
A ideia da culpa está visceralmente ligada à responsabilidade, por isso, via de regra, ninguém pode merecer censura ou juízo de reprovação sem que tenha faltado com o
dever de cautela em seu agir. Daí a culpa, de acordo com
a teoria clássica, ser o principal pressuposto da responsabilidade subjetiva. (obra: Programa de Responsabilidade Civil. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 25):
www.tce.es.gov.br

II.5 – Dos instrumentos legais que regem à matéria e a
instrução processual no âmbito do TCEES:
No que se refere à processualista usada à época dos fatos, cabe reprisar que as alterações legais e regimentais
evidenciadas pelo órgão Ministerial e no voto-vista, a
meu ver, representam um sólido encontro entre a atuação deste Tribunal e o ordenamento constitucional, no
intuito de permitir que este Tribunal possa 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.
Nestas condições, ao analisar os argumentos encartados
no voto-vista pelo nobre Conselheiro, em que o mesmo
afirma que estaria correto o nosso modo de atuar nas
instruções processuais à época dos fatos em exame, verifico a seguinte incoerência:
De um lado afirma que não houve alteração no texto
constitucional e na legislação desta Corte pertinente à
matéria de atuação deste Tribunal na instrução processual e responsabilização dos agentes públicos.
Por outro, alega que houve uma mudança gradual e
evolutiva no “procedimento investigativo e de instrução
técnica dos processos deste Tribunal, colhendo desde a
fase investigativa os elementos probatórios necessários
à imputação de responsabilidade a todos os agentes envolvidos na irregularidade ou ilegalidade”.
Assim, foi confirmado pelo próprio Conselheiro em seu
voto-vista que não estaríamos instruindo nossos processos como obriga a constituição federal e a lei procedimental interna deste Tribunal, o que não nos permitiu a
identificação de todos os gestores responsáveis pela cadeia decisória do procedimento de contratação e realizaSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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“os pressupostos processuais são os requisitos necessários a que o processo atinja seu objetivo, seu escopo”.

regular do processo, ou o seu arquivamento por racionalização administrativa e economia processual.

tornam inviável o julgamento da forma proposta no voto-vista.

(cf. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: RT, 2001,
p. 59):

II.6 – Dos pressupostos processuais:

Para Chiovenda:

Os pressupostos processuais, imprescindíveis na formação e desenvolvimento válido e regular do processo judicial, encontram disposição no artigo 485, do novo CPC.

“os pressupostos processuais são as condições para obtenção de um pronunciamento qualquer, favorável ou
desfavorável, sobre a demanda.

Nesta linha de raciocínio, a ilegitimidade passiva do
agente político, traduz na hipótese presente a ausência
dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que determina o arquivamento do feito, conforme previsto no art. 166, do RITCEES, in verbis:

Deste modo, o julgador, ante a ausência de todos os elementos sustentadores da ação, estará sujeito à consequência jurídica cabível: eliminação do processo sem análise do mérito, requisitos em que estariam incluídos a legitimidade da parte, conforme se depreende do artigo 485,
incisos IV e VI, in verbis:

(cf. CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de derecho procesal civil. Tradução de E. Gómez Orbaneja. 2.ed. vol 2.
Madri: Revista do Derecho Privado, 1948, pp. 110-111.):

ção da despesa pública no caso em exame.
Nestas circunstâncias, os presentes autos, nos termos
que se encontram instruídos,

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...) IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
(...) VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
No âmbito conceitual o brilhante Professor e Doutrinador processualista Humberto Theodoro Jr, compartilha
do mesmo entendimento, compreendendo pressupostos processuais como:
“Aquelas exigências legais sem cujo atendimento o processo, como relação jurídica, não se estabelece ou não se
desenvolve validamente. E, em consequência, não atinge a sentença que deveria apreciar o mérito da causa.”
Também sobre o assunto, trago lição de José Roberto dos
Santos Bedaque
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Para Teresa Arruda Alvim Wambier:
“são elementos cuja presença é imprescindível para a
existência e para a validade da relação processual e, de
outra parte, cuja inexistência é imperativa para que a relação processual exista validamente, nos casos dos pressupostos processuais negativos”. (cf. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades da sentença. São Paulo: RT,
1990, p. 22):
Destarte, não podemos olvidar que os contornos rumados nestes autos não permitem identificação acertada
dos agentes responsáveis, inviabilizando claramente, a
meu ver, a apreciação do 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
www.tce.es.gov.br

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.
Neste contexto, mantenho a posição por mim externada, no sentido de que as irregularidades dispostas nos
itens 3.1.2 e 3.2.2 da IEC 55/2015 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.
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 em oposição integral à
proposta apresentada pelo Órgão Ministerial, voto-vogal
e voto-vista, respectivamente, da lavra dos ilustres Conselheiros João Luiz Cotta Lovatti e Sebastião Carlos Ranna de Macedo, no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua
consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Conselheiro

4. Especificação do quórum:

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

1. ACÓRDÃO TC- 146/2018 – PLENÁRIO

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

Parte: MARCELO DE OLIVEIRA MACHADO

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
7819/2007, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:
1.1. DECRETAR a prescrição administrativa quinquenária
da pretensão punitiva deste Tribunal, nos termos do art.
71 da LC 621/12, que afasta a aplicação de multa em decorrência das irregularidades dispostas nos itens 3.1.1 e
3.2.1 da IEC 55/2015, na forma fundamentada nos votos
do relator (item II.1);
1.2. EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO com fundamento o § 4º, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do RITCEES, reconhecendo a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
na forma fundamentada nos votos do relator (item II.2);
1.3. DEIXAR DE REABRIR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, na
forma da fundamentação nos votos do relator.
1.4. Após as formalidades legais, ARQUIVE-SE.
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 votaram pela procedência parcial, conversão em Tomadas
de Conta Especial e por julgar irregulares as contas do Sr.
Lauriano Marco Zancanela, com imputação de ressarcimento de R$ 276.830,00.
3. Data da Sessão: 27/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária do
Plenário.
Diário Oficial de Contas

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
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: 15/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 147/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04329/2016-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: FMSC - Fundo Municipal de Saúde de Cariacica
www.tce.es.gov.br

Ementa:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2015 – 1) REGULAR – 2) QUITAÇÃO
– 3) ARQUIVAR.

I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas do Fundo Municipal de
Saúde de Cariacica, relativa ao exercício de 2015, cuja
gestão esteve sob a responsabilidade do senhor Marcelo
de Oliveira Machado.
A documentação que compõe os autos foi examinada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 00298/2018-9, no qual opinou pela regularidade das
contas, nos seguintes termos:
1. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC
297/16 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
do Sr. MARCELO DE OLIVEIRA MACHADO.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas do
Sr. MARCELO DE OLIVEIRA MACHADO, no exercício de
funções de ordenador de despesas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA, no exercício de 2015,
na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Ao final, também o Ministério Público Especial de Contas
pronunciou-se no mesmo sentido, como se lê no Parecer
PPJC 00568/2018-6.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2015, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo Municipal
de Saúde de Cariacica sob a responsabilidade do Senhor
Marcelo de Oliveira Machado, relativas ao exercício de
2015, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei CompleDiário Oficial de Contas

mentar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

ACÓRDÃO TC- 148/2018 – PLENÁRIO

1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.

PROCESSO TC: 4990/2016-8

2. Unânime.

UNIDADE GESTORA: Secretaria de Estado do Turismo SETUR

3. Data da Sessão: 27/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator),
Domingos Augusto Taufner, e Sérgio Manoel Nader Borges.
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 RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
www.tce.es.gov.br

CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEIS: José Sales Filho, Robson Leite Nascimento
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2015 – REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO –DETERMINAR – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I. RELATÓRIO.
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado do Turismo, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade dos senhores José Sales Filho e Robson Leite Nascimento.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo
de Contas, que expediu Relatório Técnico- RT 314/20176 (fls 27-36) evidenciando procedimentos irregulares,
e opinando pela citação dos agentes responsáveis para
apresentação de justificativas quanto ao seguinte achado:
Descrição do achado
3.3.1- ausência do parecer conclusivo no relatório da unidade de controle interno

O indício de irregularidade apontado, e também assinaSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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lado na Instrução Técnica Inicial 520/2017-7 (fls. 38-39),
propiciou a citação dos responsáveis para apresentação
de justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 831/2017-3) às folhas 41-42.
Regularmente convocados (termo de citação 908/20177 e 909/2017-1) os responsáveis exercitaram o direito de
defesa, apresentando justificativas e documentos comprobatórios às folhas 56-58 e 61/64.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 127/2018-6
(fls. 68-75), opinou no sentido de que as contas do exercício de 2015 da Secretaria de Estado do Turismo sejam
julgadas Regulares com Ressalvas, com fulcro no artigo
84, II da Lei Complementar nº 621/2012.
Ainda, sugere determinar à Secretaria de Estado do Turismo- SETUR na pessoa de seu atual gestor, que:
a. Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017,
e compatível com sua estrutura organizacional e com o
volume de atividades a serem controladas.
a. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade
gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de OLiveira, manifestou-se em
consonância com a área técnica (fls. 80), opinando pela
REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas
anual da Secretaria de Estado do Turismo referente ao
exercício financeiro de 2015, sob responsabilidade dos
Diário Oficial de Contas

Após, vieram-me os autos para análise.

central de controle interno realizadas no âmbito da unidade gestora que encaminha estas contas.

II- FUNDAMENTAÇÃO

Os responsáveis sustentam que:

Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado do Turismo, ora em discussão, referente ao exercício
de 2015, sob a responsabilidade dos Senhores José Sales
Filho e Robson Leite Nascimento, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório
Técnico 314/2017-6 resultando na citação dos responsáveis, com relação ao seguinte item:

Das justificativas (Protocolo
10322/2017-1 – doc. 22)

Senhores José Sales Filho e Robson Leite Nascimento.

3.1- Ausência do parecer conclusivo no relatório da unidade de controle interno
Base legal: 82, §2º, da Lei 621/2012, anexo 12 da IN TC
28/2013 alterada pela IN TC 33/2014.
Relata a área técnica:
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido no Anexo 03 da Instrução Normativa
nº 28/2013, encaminhado pelo gestor na presente Prestação de Contas, verificou-se a existência do Relatório de
Controle Interno – RELUCI de nº 5/2015, emitido pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência, com a
seguinte conclusão:
Tendo como parâmetro as análises procedidas, concluímos que as informações relativas as atividades da unidade central de controle interno referente as contas do
ano-exercício 2015 encontram-se consolidadas neste Relatório de Controle Interno.
Vê-se que o relatório encaminhado é inconcluso acerca
das contas da unidade gestora, emitindo apenas informação sobre a consolidação das atividades da unidade
www.tce.es.gov.br

10324/2017-1

e

O responsável traz as seguintes justificativas acerca da
ausência de Parecer Conclusivo no Relatório de Controle Interno:
O §2.º do art. 82 da Lei Complementar n.º 621/2012 estabelece que as contas dos administradores e responsáveis pela gestão de recursos públicos estaduais devem
ser acompanhadas de Relatório e de Parecer Conclusivo da Unidade Executora de Controle Interno, in verbis:
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em ato s normativos do
Tribunal de Contas. [...]
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do
parecer conclusivo da unidade executora do controle
interno , os quais deverão conter os elementos indicados em atos normativos do Tribunal de Contas. (Grifamos)
Inicialmente, cumpre notar que, até a edição da Lei Complementar de n.º 856/2017, publicada em 17/05/2017,
não existia na estrutura de cada um dos órgãos estatais
a denominada “Unidade Executora de Controle Interno”.
Tal aspecto, por si só, impede o atendimento da exigência fixada no item em epígrafe, no sentido de que as contas desta Secretaria sejam acompanhadas “... do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do conSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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trole interno”.
Além disso, a partir da leitura da última coluna da s tabelas constantes dos itens “1.1”, “1.2” e “1.3” do “Anexo
12” da Instrução Normativa n.º 028/2013, denominada
“Visto” e das respectivas Notas de Rodapé de n.º ́s 03, 04
e 05, respectivamente, é possível constatar que nem todos os pontos que congregam a prestação de contas precisam ser auditados pelo controle interno. Nos moldes
expressamente fixados no mencionado “Anexo 12” da “
Instrução Normativa TC de n.º 028/2013”, deve ser informado “... ‘sim’ para o ponto de controle avaliado e ‘não’
para o ponto de controle que não foi objeto de avaliação.”
No que se refere à exigência de parecer conclusivo conforme modelo apresentado no “Anexo 12” da referida
Instrução Normativa, cabe registrar que a mesma prevê
como possibilidade de conclusão a opinião de que as demonstrações representam “adequadamente”, “adequadamente com ressalvas” ou “inadequadamente” . Entretanto, as normas de auditoria, inclusive às relativas a
auditorias governamentais, estabelecem a possibilidade de relatório com abstenção ou negativa de opinião ,
no qual o profissional de auditoria deixa de emitir uma
opinião por não ter obtido comprovação suficiente para
fundamentá-la.
Portanto, considerando que as normas de auditoria em
vigor permitem a emissão de relatório com abstenção
ou negativa de opinião pelo profissional de auditoria, requer-se a esse Egrégio TCEES, que seja aceita a emissão
de relatório e de parecer com abstenção de opinião.
Por fim, vale registrar que, a despeito dos esclarecimentos acima apresentados e das dificuldades atualmenDiário Oficial de Contas

te existentes para implementar o modelo estipulado no
“Anexo 12” da Instrução Normativa de n.º 028/2013, o
Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da SECONT, vem empreendendo esforços para a melhoria de
sua atuação, de modo a atender as exigências efetuadas por esse E. TCEE no item em referência. A recente publicação da Lei Complementar n.º 856/2017 (em
17/05/2017) e a edição do novo modelo para emissão
do “Relatório e do Parecer da Unidade Executora de Controle Interno referente as Contas de 2016” — instituído
pela Portaria SECONT n.º 009-R, de 22 de dezembro de
2016 e pela Portaria SECONT n.º 002-R, de 17 de janeiro de 2017 — são demonstrações cabais do esforço voltado para o contínuo aprimoramento do controle interno estadual.
Diante disso, requer-se que seja reconsiderada a sugestão efetuada por essa Egrégia Corte de Contas no presente item.
Da análise das justificativas apresentadas, opina a área
técnica em manifestação conclusiva:
Da análise das justificativas
Antes da análise das justificativas prestadas pelo responsável, faz-se necessário uma explanação acerca da exigência, forma e conteúdo do Relatório e Parecer conclusivo do Controle Interno.
A Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica
do TCE-ES) no seu artigo 82 estabelece o seguinte:
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
www.tce.es.gov.br

Tribunal de Contas.
§ 1º No julgamento das contas anuais a que se refere o
caput deste artigo serão considerados os resultados dos
procedimentos de fiscalização realizados, bem como os
de outros processos que possam repercutir no exame da
legalidade, legitimidade, economicidade, efetividade e
razoabilidade dos atos de gestão. § 2º As contas serão
acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da
unidade executora do controle interno, os quais deverão
conter os elementos indicados em atos normativos do
Tribunal de Contas.
§ 3º Serão consideradas não prestadas as contas que,
embora encaminhadas, não reúnam as informações e
os documentos exigidos na legislação em vigor, bem como nos atos normativos próprios do Tribunal de Contas.
(g.n.)
Já a Instrução Normativa nº 28/2013 e alterações, dispõe
sobre a composição e a forma de envio das prestações
de contas anuais, além de dispor sobre a obrigatoriedade, forma e conteúdo do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno.
[...]
Art. 4º O conteúdo das contas a serem prestadas pelos
ordenadores de despesas da administração direta e indireta dos Poderes Executivos Municipais e Estadual, exceto aqueles relacionados nos artigos 5º a 10 desta instrução normativa, para fins de julgamento pelo Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, compreenderá o
rol de documentos integrantes do ANEXO 03, acompanhados do relatório e do parecer conclusivo emitido pelo
controle interno, sobre as contas do ordenador de despesas do respectivo órgão ou unidade, contendo os eleSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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mentos indicados no ANEXO 12. (grifo nosso)
§ 2º Os gestores dos Fundos Especiais, quando constituídos como órgãos de gestão independentes das Secretarias Estaduais ou Municipais, deverão apresentar suas
prestações de contas anuais independentes dos ordenadores de despesas das Secretarias a que se encontram
vinculados, observando o que dispõe o “caput” deste artigo.
ANEXO 12 RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO RELATÓRIO
[...]
5. Parecer conclusivo
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade do Sr. [gestor responsável], relativa
ao exercício de [exercício a que se refere a prestação de
contas], com objetivo de:
I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam [adequadamente, adequadamente
com ressalvas ou inadequadamente] a prática de atos de
gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos
recursos públicos, no exercício de referência da prestação de contas. (g.n.)
Diário Oficial de Contas

Dessa forma, verifica-se que esta Corte regulamentou,
com base na lei, sobre o Relatório e Parecer Conclusivo
do Controle Interno.
Não obstante, o gestor responsável encaminhou, no arquivo RELUCI, Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão
de Controle Interno, emitido pela Secretaria de Estado
de Transparência e Controle Interno – SECONT, com a seguinte conclusão:
Tendo como parâmetro as análises procedidas, concluímos que as informações relativas as atividades da unidade central de controle interno referente as contas
do ano-exercício 2015 encontram-se consolidadas neste
Relatório de Controle Interno
O responsável pelas contas da unidade gestora tomou
conhecimento do teor do parecer, conforme pronunciamento encaminhado no arquivo digital PROEXE e o encaminhou em desconformidade com a legislação citada.
As alegações apresentadas, indicando a possibilidade de
o Controle Interno se abster de emitir opinião acerca das
contas, com fundamento nas disposições da Resolução
CFC 820/1997 (Norma de Auditoria das Demonstrações
Contábeis NBC T 11) não merecem prosperar, visto que
tal norma foi revogada pela Resolução CFC 1203/2009,
e, atualmente, após convergência para as normas internacionais, a Resolução CFC Nº. 1.232/09, que aprovou a
NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente, vigente em 2016, em seu item 25 estabeleceu que,
25. Quando o auditor se abstém de expressar uma opinião devido à impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, ele deve especificar no
parágrafo da opinião que:
www.tce.es.gov.br

(a) devido à relevância do(s) assunto(s) descrito(s) no parágrafo sobre a base para abstenção de opinião, o auditor não conseguiu obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar sua opinião de auditoria; e, consequentemente,
(b) o auditor não expressa opinião sobre as demonstrações contábeis. (g.n.)
Pode-se verificar que as normas de auditoria independente, trazidas pelo defendente, exigem uma manifestação expressa do auditor quanto à abstenção de opinião, o que não se vê na conclusão do parecer de controle interno apresentado para os fins desta PCA, estando
o mesmo, portanto, sem conclusão acerca das contas e
demonstrativos contábeis apresentados, o que contraria
o Art. 82 da Lei Complementar 621/2012, e os requisitos
da Instrução Normativa TC nº 34/2015 acerca do parecer
conclusivo da unidade de controle interno.
Por outro lado, observa-se que o Estado do Espírito Santo, por meio da Lei Complementar nº 856/2017 (artigos
3º, IX e 6º, XVII), regulamentada pelo Decreto Nº 4131R, de 18 de julho de 2017, (reorganiza a estrutura da SECONT – Órgão Central do Sistema de Controle Interno)
indicando a necessidade de implantação das Unidades
Executoras de Controle Interno em cada Órgão estadual
com o objetivo de atender o disposto no artigo 82 da Lei
Complementar nº 621/2012. É o que se extrai do artigo
1º do referido decreto, transcrito a seguir:
Art. 1°. Os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, exceto Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, deverão instituir a Unidade Executora de Controle Interno - UECI, definida no inciso IX do art. 3º da Lei
Complementar nº 856/2017, no prazo de 60 dias a conSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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tar da data de publicação deste Decreto. (g.n)
Verifica-se, também, que o exercício de 2015 foi o primeiro em que se exigiu (regulamentou), na PCA, a apresentação do parecer conclusivo do controle interno, embora o dispositivo legal que fundamenta tal exigência
fosse mais antigo. A falta de conclusão no parecer, por si,
não indica necessariamente a existência de mácula grave nas contas.

cação de recursos públicos por entidades de direito privado, como se depreende dos incisos I e II do item 5 do
Anexo 12 da Instrução Normativa 28/2013.

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:

Trata-se de ato vinculado, nos termos do art. 82, §2º, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, sendo regrado
por atos normativos do TCEES, em especial a Instrução
Normativa 28/2013 que dispõe sobre a obrigatoriedade,
forma e conteúdo do referido parecer conclusivo.

1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado do Turismo
– SETUR, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a
responsabilidade dos Srs. Robson Leite Nascimento e José Sales Filho, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO aos
responsáveis nos termos do art. 86 do dispositivo legal
retro mencionado, tendo em vista o reconhecimento da
impropriedade descrita abaixo:

Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade, e expedir determinação ao atual gestor da
unidade gestora em análise para que adote as medidas
administrativas necessárias e suficientes para a implantação da Unidade Executora de Controle Interno, nos
moldes previstos Lei Complementar nº 856/2017 (artigo 3º, IX), e compatível com sua estrutura organizacional
e com o volume de atividades a serem controladas, de
forma a possibilitar o encaminhamento de parecer com
opinião conclusiva do controle interno nas futuras prestações de contas do órgão.

Dessa forma, corroborando entendimento técnico e parecer ministerial, deve ser rejeitada a justificativa apresentada, entretanto, por se tratar de irregularidade sem
gravidade suficiente para comprometer a gestão dos responsáveis arrolados nas presentes Contas, tendo em vista a criação da Lei Complementar 856/2017 que dispõe
sobre a reorganização do controle interno no Estado do
Espírito Santo, sendo suficiente a expedição das determinações suscitadas pela área técnica.

Ratificando manifestação técnica conclusiva pela manutenção da irregularidade em exame, encampa o Ministério Público de Contas a fundamentação constante da ITC
127/2018-6.

Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que
tem os administradores públicos o dever de observar o
disposto nas regras legais e regulamentares, perfilho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.

O parecer conclusivo emitido pela unidade executora do
controle interno sobre as prestações de contas anuais
dos responsáveis pela gestão de recursos públicos municipais e estaduais submetidas ao julgamento desta Corte de Contas, tem por objetivo, além de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração estadual e municipal, bem como da apliDiário Oficial de Contas

III. CONCLUSÃO.

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

2.1 – Ausência de parecer Conclusivo no Relatório de
Controle Interno (subitem 3.3.1 do Relatório Técnico
00378/2017-6) - base legal: art. 82 da Lei Complementar 621/2012, anexo 12 da IN TC 28/2013, alterada pela
IN TC 33/2014.
1.2. DETERMINAR ao atual gestor da Secretaria de Estado do Turismo – SETUR para que adote as medidas administrativas necessárias e suficientes para a implantação
da Unidade Executora de Controle Interno, nos moldes
previstos Lei Complementar nº 856/2017 (artigo 3º, IX)
e no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R, de 18 de julho de
2017, de forma a possibilitar o encaminhamento de parecer com opinião conclusiva do controle interno nas futuras prestações de contas do órgão, em atendimento ao
artigo 82 da Lei Complementar nº 621/2012.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.

Conselheiro em Substituição

2. Unânime.

1. ACÓRDÃO

3. Data da Sessão: 27/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária do
Plenário.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
www.tce.es.gov.br
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4. Especificação do quórum:

MÉRCIO LTDA. EPP

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

RESPONSÁVEL: GABRIEL DE ARAÚJO COSTA

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

JOCILENE APARECIDA POLI – OAB/ES nº 16.595 OTÁVIO
RODRIGUES POSTAY JÚNIOR – OAB/ES nº 27.952

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

EMENTA:REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECOMENDAR - DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.

ACÓRDÃO TC- 149/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO TC: 02891/2017-4
UNIDADE GESTORA: CODEG - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI
CLASSIFICAÇÃO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: J M TRANSPORTE DE CARGAS E CO-

Diário Oficial de Contas

ADVOGADOS: MARCOS PAULO GOMES DIAS – OAB/ES
nº 15.044

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação proposta pela empresa JM Transportes de Cargas e Comércio Ltda em face da
Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari – CODEG, em razão de supostas irregularidades identificadas no Edital de Pregão Presencial
nº 001/2017 (3ª abertura), que tem por objeto a locação
de caminhões e máquina pesada, destinados à retirada
de restos de capina, varrição, entulhos, galhagens e coco
verde da cidade de Guarapari.
Em suas razões o representante elenca a existência de irregularidades no referido pregão em relação a:
a. Republicação do edital sem respeito ao prazo mínimo
entre a publicação e a abertura.
a. Perda de economia de escala, considerando, o parcelamento do objeto.
a. Infringência ao princípio da economicidade, trazendo
a representante os preços de contrato atual (sendo ela,
inclusive, a contratante) e comparando-os com os valores estimados do certame.
a. Infringência ao princípio constitucional da eficiência,
www.tce.es.gov.br

alegando a representante que o contrato atual estaria no
38º mês de vigência, podendo ser prorrogado por até 60
meses, conforme cláusula 4ª, item 4.1.
a. Infringência ao princípio da isonomia, visto permitir
a participação de pessoas físicas no certame, não exigir certidão negativa de débitos junto a Fazenda Estadual relativamente à pessoa física, sendo que todos os orçamentos teriam sido fornecidos por pessoas jurídicas.
Instruída em sede do pedido cautelar de suspensão do
certame, a Segunda Câmara deste Tribunal, em sua 19ª
Sessão Ordinária, acompanhando o voto deste Relator e
nos termos da Decisão 02283/2017-8, de 14/06/2017,
decidiu conhecer da representação; indeferir a concessão da medida cautelar (visto que não restou demonstrada a presença dos pressupostos cautelares, quais sejam, o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”); determinar a remessa dos autos à unidade técnica para instrução do feito, submetendo os autos em tramitação pelo rito ordinário e, por fim, dar ciência ao representante, encaminhando-lhe cópia da manifestação técnica nº
00759/2017-4.
Após as devidas notificações do representante (termo de
notificação 1459/2017-8) e da Codeg (termo de notificação 1451/2017-1), a Secretaria de Controle Externo de
Denúncias e Representações se pronunciou por meio da
Instrução Técnica Conclusiva 04167/2017-1 e considerou
improcedente a representação em tela, com fulcro no
art. 176, § 3º, inc. II, c/c art. 186 do anexo único da Resolução 261/2013 (RITCEES), com o consequente arquivamento dos autos; e, ainda, com recomendação ao gestor
da CODEG para que adeque os contratos do órgão quanto à exigência de certidão negativa perante às fazendas
públicas federal, estadual e municipal também para as
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pessoas físicas, como requisito para que os pagamentos
sejam efetuados.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público de Contas, que através do Parecer
05468/2017-4, da lavra do Procurador Luciano Vieira,
concorda com os argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva nº 04167/2017-1 e
oficia no mesmo sentido da área técnica.
FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o assunto foi efetivamente analisado pela SecexDenúncias que, após proceder estudo sobre todos os elementos carreados ao presente feito, manifestou-se acerca das questões apresentadas ponto a ponto, senão vejamos:
a. Republicação do edital sem respeito ao prazo mínimo
entre a publicação e a abertura.
“Quanto a este ponto, considerando que a representante não trouxe maiores explicações ao não mencionar as
datas em que teria ocorrido a publicação, nem arrazoar o
porquê de entender que não teria sido dado o prazo mínimo legal, tal lacuna importa em não demonstração de
irregularidade.
Ao serem analisados os documentos encaminhados juntamente com a representação, (evento 4 do processo
eletrônico), observou-se que tal documentação não demonstrou qualquer irregularidade quanto ao prazo mínimo entre a publicação do edital e abertura das propostas
para julgamento, confirmando que quanto a este ponto
não é procedente a representação.”
a. Perda de economia de escala, considerando o parcelamento do objeto.
“A regra legal para os procedimentos licitatórios é o fraDiário Oficial de Contas

cionamento do objeto. Nesse sentido, a manifestação
técnica 0759/2017-4 bem rememorou o artigo 23, § 1º
da Lei 8.666/93, e a Súmula 247 do TCU, conforme abaixo:
Art. 23 (...)
§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da
competitividade sem perda da economia de escala.
Súmula 247 TCU: É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e
alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja
prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar
a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou
aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com
relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.
“Quanto ao fato alegado, considerando os dispositivos
transcritos e o conjunto probatório, não se encontraram
indícios de que o fracionamento do objeto da licitação
pode causar perda da economia de escala, vez que a finalidade da licitação é proporcionar que a administração
pública possa contratar particulares por melhores preços. Além disso, no caso que se apresenta há a possibilidade de todos os serviços serem contratados com apenas um fornecedor, se for vencedor em todos os lotes,
e, ainda que não seja, mesmo assim a administração pública não corre o risco de ter prejuízo, pois contratará os
www.tce.es.gov.br

melhores preços.
Não prospera a alegação de que podem haver descumprimentos contratuais e prejuízos para a administração
pública ao contratar com pessoas físicas, haja vista que
o estatuto licitatório contém dispositivos que protegem
o ente público e preveem penalidades à parte que descumprir qualquer cláusula contratual quando na execução dos serviços. Dessa forma, também não se identificou qualquer irregularidade, não procede a representação quanto a este ponto.”
a. Infringência ao princípio da economicidade, trazendo
a representante os preços de contrato atual (sendo ela,
inclusive, a contratante) e comparando-os com os valores estimados do certame.
“Antes de se proceder à análise quanto a este ponto, importa destacar que manter o contrato atual ou abrir novo processo licitatório é questão afeta à discricionariedade do gestor público, não se podendo afirmar que os valores estimados para o certame serão os valores do julgamento final das propostas. Ademais, como bem analisado na manifestação técnica 0759/2017-4, não se pode fazer o raciocínio simples de que, sendo os valores do
contrato em curso menores que os levantados pela pesquisa de preços, haveria infringência ao princípio da economicidade, até porque, havendo prorrogação contratual, haveria também atualização monetária no valor do
contrato. Além disso, uma das empresas que forneceu
orçamentos para a Codeg foi a própria representante.
Assim, considerando o conjunto probatório, não se identificou infringência ao princípio da economicidade, razão
pela qual a representação não é procedente quanto a este ponto.”
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a. Infringência ao princípio constitucional da eficiência,
alegando a representante que o contrato atual estaria no
38º mês de vigência, podendo ser prorrogado por até 60
meses, conforme cláusula 4ª, item 4.1.

-se que tal irresignação não é suficiente para configurar
grave irregularidade no certame, ensejando apenas recomendação ao gestor da Codeg, portanto quanto a este
ponto também não procede a representação.”

“Como bem salientado na manifestação técnica
0759/2017-8, dita prorrogação não é automática, não
sendo impositiva para a administração pública, que detém poder discricionário sobre essa questão, podendo
decidir pela realização da licitação ao invés de prorrogar
um contrato em curso. Nesse caso também não foi identificada qualquer irregularidade que seja de competência para essa corte julgar, não sendo procedente a representação quanto a este ponto.”

Dentro desse contexto, embora tenha sido suscitada violação a princípios da administração pública, o que se verifica nos autos é que ao analisar as questões levantadas pela representante, a área técnica deste Tribunal informa que o certame em análise não apresenta apontamentos que remetam a ocorrência de irregularidades, apenas pugnando pela emissão de recomendação
ao órgão licitante para que adeque os contratos do órgão quanto à exigência de certidão negativa perante às
fazendas públicas federal, estadual e municipal também
para as pessoas físicas, como requisito para que os pagamentos sejam efetuados.

a. Infringência ao princípio da isonomia,visto permitir
a participação de pessoas físicas no certame, não exigir certidão negativa de débitos junto a Fazenda Estadual relativamente à pessoa física, sendo que todos os orçamentos teriam sido fornecidos por pessoas jurídicas.
“Como bem analisado na manifestação técnica
0759/2017-4, deve-se visualizar que a Lei 8.666/93 não
veda a participação de pessoas físicas no certame, não
havendo ainda qualquer empecilho no fato de os orçamentos terem sido fornecidos por pessoas jurídicas, já
que o intuito dessa etapa do procedimento licitatório é
o de apenas definir a média do valor de mercado para se
estabelecerem os lances iniciais. Quanto à alegação de
infringência ao princípio da isonomia, o fato de o contrato não exigir das pessoas físicas, como requisito para
os pagamentos, a certidão negativa de débitos junto às
fazendas federal, estadual e municipal, considerando o
conjunto probatório dos autos, trata-se de irregularidade formal que não causa nulidade contratual, podendo
ser suprida pelo gestor da Codeg. Dessa forma, concluiDiário Oficial de Contas

Como consequência da ausência de irregularidade, a SecexDenúncias conclui pela improcedência da representação formulada, com o consequente arquivamento dos
autos.
Nessa linha, como bem frisado pela área técnica, também entendo que a presente Representação apresenta
circunstâncias ou elementos de convicção sobre ocorrência de fatos de interesse público que não se sustentam e, por consequência, desmerecem qualquer ação
fiscalizatória por parte deste Tribunal de Contas.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, nos termos da proposição técnica,
subscrita na Instrução Técnica Conclusiva nº 04167/20171, encampada pelo Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Acórdão que submeto à sua consideração:
www.tce.es.gov.br

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
1. ACÓRDÃO
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. Considerar Improcedente a presente Representação, nos termos do artigo 176, § 3º, inc. II, c/c art. 186
do anexo único da Resolução 261/2013 (RITCEES), em face da não constatação das supostas irregularidades alegadas;
1.2. Recomendar ao atual diretor presidente da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de
Guarapari – CODEG, para que adeque os contratos do órgão quanto à exigência de certidão negativa perante às
fazendas públicas federal, estadual e municipal também
para as pessoas físicas, como requisito para que os pagamentos sejam efetuados;
1.3. Dar Ciência da decisão ao representante;
1.4. Arquivar os presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator) e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 150/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO TC: 2683/2012
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Cachoeiro De
Itapemirim
ASSUNTO: Auditoria Ordinária
EXERCÍCIO: 2011
RESPONSÁVEIS: Bruno Sacre De Castro, George Macedo Vieira, Manoel Eduardo Baptista Cabral, Carlos Roberto Casteglione Dias, Frente Nacional de Prefeitos –
FNP, Andesson Canzian Moraes, H. V. Oliveira Produções
e eventos ME., MAFF Equipamentos e Produções LTDA-ME., COMLOG Locação de Equipamentos e Serviços LTDA-EPP., RV Cerimoniais e Promoções de eventos LTDA-EPP., ART Sonorização LTDA-EPP., PRO-MARC stands e
sistemas estruturais LTDA-ME., Cristiane Resende FagunDiário Oficial de Contas

des Paris, Play City Eventos EIRELI-EPP, Mais Estrutura
Locação de Tendas e Brinquedos LTDA-ME., Thiago Valbão Poleti, Colli Som Nova LTDA-ME., Campos Tek Sonorização LTDA-ME., Scorpion Telões LTDA-EPP., EBM Produções LTDA-EPP., Shows Comércio e Serviços Diversos
LTDA. (WS Estrutura e Audiovisual LTDA-EPP.), Lucio Berilli Mendes

ES 16.656), Luciana Patrocínio Bolini (OAB/ES 10.211),
Glauco Barbosa dos Reis (OAB/ES 13.058), Ludgero Ferreira Liberato dos Santos (OAB/ES 21.748), Eduardo Santos Sarlo (OAB/ES 11.096), Mariana Guimarães Fonseca Gianordoli (OAB/ES 12.515), Ricardo Claudino Pessanha (OAB/ES 10.406), Luciano Pavan de Souza (OAB/ES
6.506), Simone Silveira (OAB/ES 5.917)

TERCEIRO INTERESSADO: Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Espírito Santo

AUDITORIA ORDINÁRIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM –IRREGULARIDADES –
MULTA – DETERMINAÇÕES

PROCURADORES: Pedro Josino Cordeiro (OAB/ES
17.169), Luisa Paiva Magnano (OAB/ES 12.455), Felipe
Buffa Souza Pinto (OAB/ES 10.493), Tarek Moysés Moussallem (OAB/ES 8.132), Ricardo Alvares da Silva Campos Junior (OAB/ES 9.374), Marco Antônio Gama Barreto (OAB/ES 9.440), Igor Reis da Silva Oliveira (OAB/ES
9.729), Rudy Maia Ferraz (OAB/DF 22.940), Tarso Gonçalves Vieira (OAB/DF 25.584), Breno Travassos Sarkis
(OAB/DF 38.302), Carlos Augusto Lessa Arivabene
(OAB/ES 18.269), Alan Alfim Malanchini Ribeiro (OAB/
ES 18.119), Patrik Aboumrad Laranja (OAB/ES 14.463),
João Paulo Sá Granja de Abreu (OAB/RJ 144.560), Alex
Ribeiro Cabral (OAB/RJ 138.482), Walter Elias de Azevedo Santos (OAB/RJ 139.095), Velbert Medeiros de Paula
(OAB/RJ 166.908), Luiz Felipe Sardenberg Cardoso (OAB/
RJ 165.164), Maria Fernanda Pires de Carvalho Pereira (OAB/MG 58.679), Cristiana Maria Fortini Pinto e Silva (OAB/MG 65.579), Leonardo Varella Giannetti (OAB/
MG 74.482), Myrian Passos Santiago (OAB/MG 54.419),
Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel (OAB/MG
102.711), Beatriz Lima Souza (OAB/MG 121.362), Isabella Fonseca Alves (OAB/MG 146.399), Bruna Silva
Davi (OAB/MG 154.977), Lâina Pessimilo Caser (OAB/
ES 12.829), Marcelo Henrique Couto Ferreira (OAB/
www.tce.es.gov.br

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Auditoria Ordinária, realizada no âmbito da
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que tinha como finalidade verificar a regularidade e legalidade dos atos praticados, por amostragem, com base nas
Constituições Federal e Estadual e legislação específica
para os pontos de auditoria, praticados no exercício de
2011.
Com base no Relatório de Auditoria Ordinária n.º
00031/2013-4 (fls. 04/138) e na Instrução Técnica Inicial
n.º 00728/2013-1 (fls. 2112/2145), o Plenário desta Corte de Contas, por meio da Decisão TC 3547/2014-Plenário, determinou a citação dos responsáveis para justificar
os seguintes indícios de irregularidade:
1 – Repasse de contribuição sem finalidade pública;
2 – Contratação de apresentação artística por meio de
intermediário;
3 – Ausência de justificativa de preços e de regular liquidação;
4 – Indício de superfaturamento;
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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5 – Liquidação irregular;
6 – Ausência de interesse público, motivação suficiente
e razoabilidade;
7 – Ausência de licitação;
8 – Ausência de motivação e interesse público;
9 – Edital sem anexos necessários;
10 – Desclassificação de empresa sem razoabilidade;
11 – Indícios de sobrepreço e superfaturamento.
Encaminhados os Termos de Citação, os responsáveis
Carlos Roberto Casteglione Dias, George Macedo Vieira, Bruno Sacre de Castro, Manoel Eduardo Baptista Cabral, Anderson Canzian Moraes, Cristiane Resende Fagundes Paris, Marco Aurélio Coelho, Thiago Valbão Poleti e Lucio Berilli Mendes, além das pessoas jurídicas
Frente Nacional de Prefeitos – FNP, H. V. Oliveira Produções e Eventos ME., Maff Equipamentos e Produções
Ltda-ME., Comlog Locação de Equipamentos e Serviços
Ltda-EPP., RV Cerimoniais e Promoções de Eventos Ltda-EPP., Art Sonorização Ltda-EPP., Pro-Marc Stands e
Sistemas Estruturais Ltda-ME., Play City Eventos EIRELI-EPP., Mais Estrutura Locação de Tendas e Brinquedos
Ltda-ME., Colli Som Nova Ltda-ME., Campos Tek Sonorização Ltda-ME., Scorpion Telões Ltda-EPP. e EBM Produções Ltda-EPP. apresentaram, tempestivamente, suas
justificativas e documentação complementar.
Perpassado o prazo regimental sem que tenha havido
manifestação, por meio da Decisão TC 2126/2015-Plenário, o Plenário desta Corte decretou a revelia da empresa Shows Comércio e Serviços Diversos Ltda. (que
hoje, segundo o sistema da Receita Federal do Brasil,
possui a razão social WS Estrutura e Audiovisual Ltda-EPP.).
Diário Oficial de Contas

Por meio do petitório de fls. 3782/3821, a Ordem dos
Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo pleiteou a
intervenção no feito, na condição de terceiro interessado, uma vez que, nestes autos, há discussão acerca da
responsabilidade de procuradores municipais, sendo
a entidade a legalmente a defensora dos interesses da
classe dos advogados.
Encaminhado ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, foi elaborada a Instrução Técnica
Conclusiva n.º 02796/2017-1 (fls. 3832/3933), na qual
opinou pela manutenção das seguintes irregularidades:
3.1.1. Intermediação na contratação de artista (item 2
da ITI 728/2013)

Ressarcimento: R$ 38.250,00 (equivalente a 18.113,3640
VRTEs)
3.1.3. Liquidação irregular (item 5 da ITI 728/2013)
Base legal: Art. 62 e 63 da Lei n.º 4.320/64
Responsáveis: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal
Cristiane Resende Fagundes Paris – Secretária de Cultura
Andesson Canzian Moraes – Fiscal do Contrato
Lúcio Berilli Mendes – Ordenador do Pagamento
3.1.4. Ausência de interesse público, motivação suficiente e razoabilidade (item 6 da ITI 728/2013)
Base legal: Art. 32 e 45,§ 2º da Constituição Estadual.

Base legal: Art. 37, “caput” da Constituição Federal de
1988 e art. 25, III, da Lei n.º 8.666/93.

Responsáveis: Carlos Roberto Casteglione Dias - Prefeito Municipal

Responsáveis: Cristiane Resende Fagundes Paris – Sec.
de Cultura

Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário de Administração e Serviços Internos

Bruno Sacre de Castro – Procurador Municipal

Cristiane Resende Fagundes Paris – Secretária de Cultura

Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal

Ressarcimento: R$
130.075,2900 VRTEs)

Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município
Thiago Valbão Poleti – Procurador Geral Adj. do Município
3.1.2. Ausência de justificativa de preços e de regular liquidação (item 3 da ITI 728/2013)
Base legal: artigo 26, III, da Lei 8.666/93 e aos art. 62 e
63 da Lei 4.320/64.

274.680,00

(equivalente

a

3.1.5. Ausência de licitação (item 7 da ITI 728/2013)
Base legal: Arts 2º, 3º, 25 da Lei 8.666/93 e arts. 32 e 45
§ 2º da CE/ES.
Responsáveis: Cristiane Resende Fagundes Paris (Secretária de Cultura)
Bruno Sacre de Castro (Procurador Municipal)

Responsáveis: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal

Thiago Valbão Poleti (Procurador Geral do Município)

Cristiane Resende Fagundes Paris – Sec. de Cultura

3.1.6. Edital sem anexos necessários (item 9 da ITI
728/2013)

Bruno Sacre de Castro – Procurador Municipal
www.tce.es.gov.br

Carlos Roberto Casteglione Dias (Prefeito Municipal)
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Base legal: Art. 40, § 2º, incisos I e II da Lei 8.666/93.

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo.

Responsáveis: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito

É o Relatório. Passo a fundamentar.

George Macedo Vieira – Pregoeiro
3.1.7. Desclassificação de empresa sem razoabilidade
(item 10 da ITI 728/2013)
Base legal: Art.32 e 45,§ 2º da CEES/89.
Responsáveis: George Macedo Vieira (Pregoeiro)
3.1.8. Indícios de sobrepreço e superfaturamento (item
11 da ITI 728/2013)
Base legal – Arts. 3º (princípio da vantajosidade) e 43, IV
da Lei 8.666/93, art. 37, “caput” da CF/88 (Princípio da
eficiência e economicidade)
Responsáveis: George Macedo Vieira – Pregoeiro
Ressarcimento: R$ 34.500,00 (equivalente a 16.337,5485
VRTEs)
Em razão das irregularidades evidenciadas nos itens
3.1.2, 3.1.4 e 3.1.8, sugeriu a conversão do feito em tomada de contas especial, uma vez que foi identificado passivo a ser ressarcido ao erário no importe de R$
347.430,00 (trezentos e quarenta e sete mil quatrocentos e trinta reais), equivalentes a 164.546,2025 VRTE.
Opinou, ainda, pela aplicação de multa individual aos
agentes responsáveis pelas irregularidades que subsistiram.
O Ministério Público de Contas, por sua vez, no Parecer
n.º 03163/2017-1 (fls. 3937/3941), de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, ratificou o opinamento técnico, nos termos expostos na ITC 02796/20179.
Destaco que há pedido de sustentação oral por parte da
Diário Oficial de Contas

Preliminarmente, divirjo do opinamento técnico e do
Ministério Público de Contas quanto ao ingresso da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo no
feito, na condição de assistente simples.
Esta Corte de Contas, de forma reiterada, em homenagem ao disposto no artigo 44, II, da Lei n.º 8.906/94, tem
acolhido a OAB/ES, na condição de assistente, nos casos
em que haja discussão acerca da responsabilização de
advogados/procuradores em razão de ato cometido no
exercício de suas funções precípuas.
Sendo esse o caso dos autos, entendo pelo deferimento do pedido apresentado pela Ordem dos Advogados
do Brasil – Seção Espírito Santo, na condição de assistente, passando a integrar a demanda como terceiro interessado.
Quanto a segunda preliminar suscitada, acompanho
a conclusão da área técnica e do Ministério Público de
Contas e entendo pela legitimidade passiva do Sr. Thiago Valbão Poleti para figurar no polo passivo do processo. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 02796/2017-9, abaixo transcritos:
“1.2 DA AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO E DA ILEGITIMIDADE
PASSIVA (em relação ao parecerista)
Segundo argumenta o Sr. Thiago Valbão Poleti, o art.
133 da Constituição Federal estabeleceu que o advogado é indispensável à administração da justiça e, assim,
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da
profissão, nos limites da lei, com redação semelhante o
art. 2°, § 3°, da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).
www.tce.es.gov.br

Aduz que não se trataria de direito disponível ou de privilégio pessoal do advogado, mas em razão da natureza público-subjetiva das prerrogativas, elas estariam indissociavelmente ligadas à atividade advocatícia, sendo
pertinente ressaltar que, de acordo com o art. 188, I, do
Código Civil, não constituem atos ilícitos os praticados no
exercício regular de um direito reconhecido.
Ainda no âmbito constitucional, também se mostraria
relevante o teor do art. 70 e 71 da CF/1988, bem como
do art. 70, respectivo parágrafo único, e art. 71, inciso I,
da CF do Estado do Espírito Santo. Pelo que se depreenderia desses diplomas, haveria uma limitação constitucional nas competências do Tribunal de Contas que impediria a imputação de responsabilidade ao justificante/
defendente no caso em tela.
Explica que a competência desta Corte de Contas estaria especificamente relacionada ao “julgamento de contas”. E o “responsável pelas contas” seria o ordenador
de despesa, sendo esta a autoridade que apresentaria
suas contas para avaliação do órgão auxiliar do controle externo. Nessa linha, o advogado não se apresentaria
como “responsável por contas” ou como ordenador de
despesas em sua atividade, não praticando ato de gestão
(utilizando, arrecadando, guardando, gerenciando ou
administrando dinheiros, bens e valores públicos), visto
que são aspectos estranhos às suas atribuições, não estando o justificante/defendente abrangido pela jurisdição deste Tribunal de Contas, confirmando-se, portanto,
sua ilegitimidade para figurar neste feito.
Ainda que a atuação do aludido profissional se restringiria a uma análise dos aspectos de legalidade, aferição que não abrangeria o conteúdo de escolhas gerenciais ou elementos que fundamentam a decisão do adSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ministrador, em seu âmbito discricionário, de modo que
a Constituição Federal não autorizaria a responsabilização do advogado, pelo Tribunal de Contas, em razão de
sua manifestação jurídica.
Desse modo, estabelecer a imputação de débitos a outras pessoas, que não aquelas estipuladas pela Constituição, criando-se competências para os Tribunais de Contas que exorbitam suas prerrogativas constitucionais,
significaria deturpar a ordem estabelecida .
Outro não seria o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, conforme se verifica no MS 24.073/DF, na relatoria do Min. Carlos Veloso, publicado no DJ de 31-102003.
Ainda, como as orientações da Procuradoria Municipal
se restringiriam ao exercício de sua competência a aspecto jurídicos de eventual contratação (sem ingressar
no exame das questões técnicas ou alusivas à oportunidade e conveniência), a responsabilidade pela veracidade das informações e justificativas postas nos autos do
processo administrativo recairiam exclusivamente sobre
os agentes públicos competentes.
Ressaltou que sendo o Direito uma ciência inexata, eventual discordância de interpretação de uma norma jurídica não se enquadraria na hipótese de erro grave, inescusável, ou de ato ou omissão praticado com culpa.
Não se poderia chegar ao extremo entendimento de que
divergir desta Corte, em termos de análise de questões
jurídicas, significa ter responsabilidades. Pensar de forma diferente, além de criar constrangimentos aos profissionais das Procuradorias Jurídicas (afastando qualificados profissionais dos quadros das mesmas), permitiria colocar como responsável pelas contas, perante este
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Egrégio Tribunal, qualquer um que causasse prejuízo ao
erário público. A título de exemplo:
• um juiz que proferisse sentença, ordenando um pagamento imediato, posteriormente tido como ilegal pelo
Tribunal;
• um promotor que, por conta de uma improcedência
de ação civil pública ajuizada, levasse o Estado ao pagamento de altas custas sucumbenciais, pela sua incorreta
compreensão jurídica sobre o êxito da demanda; além
de outros exemplos.
Destacou ainda que nenhuma das condutas atribuídas
ao justificante/defendente se amoldaria à previsão contida no art. 38, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93, também não se trataria de parecer obrigatório ou vinculante, o que afasta o entendimento excepcional do STF, expresso no MS 24.584/DF.
Também, que a própria legislação estadual reafirma o
disposto no art. 133 da Lei Maior e no art. 2°, § 3°, da
Lei n° 8.906/94. Nesse sentido a Lei Complementar 621,
8 de março de 2012, Lei Orgânica do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, art. 5°, inciso XVII c/c parágrafo único; bem como o art. 5º, inciso XII, parágrafo único do RITCEES.
Assim, sendo a análise do advogado estritamente jurídica, permitir a imputação de multa pelo Tribunal de Contas, em razão de sua atividade de assessoramento, além
de extrapolar a competência deste nobre órgão de controle externo, permitir-lhe-ia uma “opinião superior e
vinculante” sobre qual o “melhor entendimento” aplicável ao caso concreto, já que, em última análise, essa
eventual responsabilização ocorreria porque o Tribunal
de Contas teria definido que a compreensão jurídica do
www.tce.es.gov.br

profissional estaria “errada”.
Tal situação se mostraria intelectualmente escravizadora, tolhendo a atividade advocatícia, prejudicando a
garantia constitucional relativa á inviolabilidade de sua
compreensão sobre o direito e á capacidade de defender
seu entendimento, conspurcando, no caso da advocacia
pública, suas atribuições.
Já na argumentação da peça da OAB, asseverou-se que
da leitura da ITI se extrairia que os advogados pareceristas teriam sido incluídos na referida instrução exclusivamente em razão da emissão de parecer em processos
licitatórios, os quais convergiam para contratações que
foram consideradas irregulares pela área técnica. Com
isso, que na ITI não teria sido apontada conduta dolosa
dos advogados, mas somente a conduta de emissão de
parecer jurídico. Também não constaria na ITI menção à
culpabilidade dos pareceristas citados.
Também que não haveria sujeição do procurador/assessor jurídico ao controle das contas públicas por emissão
de mero opinamento, como prevê o art. 5º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Espírito Santo e do Regimento Interno do TCE/ES. Então haveria erro material na
citação do advogado público para figurar no polo passivo
da tomada de contas. Apontou jurisprudência que seria
favorável à tese, como o MS 24.073/DF, MS 24.584, MS
24.631, MS 24.973/DF e MS 27.867.
Que para responsabilização do parecerista, a hipótese
deveria ensejar dano constatado como decorrente de
erro grave, inescusável, ou de ato ou omissão praticado
com culpa em sentido lato, nos termos do art. 927 do Código Civil e art. 32 do Estatuto da OAB, na linha de orientação do STF, no MS 24.073. Também somente na hipótese em que o parecer fosse absolutamente vinculante
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com relação à decisão administrativa subsequente, em
matéria previamente definida em lei ou despacho normativo do órgão.
Ainda, que não poderia haver imputação ou compartilhamento de responsabilidade sem o pleno e prévio
exercício contraditório, na forma do art. 43, III, da Lei
8.443/92.
Ao final, registrou as seguintes conclusões:
a. Sobre o tema PARECER DE ADVOGASDO PÚBLICO, o
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já teve oportunidade de
reconhecer a IMUNIDADE MATERIAL do advogado-geral da União por pareceres ofertados no exercício de sua
profissão, nos autos do Inquérito 1674, julgado no Pleno em 06.09.01, citado no voto do Min. Maurício Corrêa
nos autos do Mandado de Segurança 24.073-3-FD.
a. Opinar é diferente de decidir, o parecer não é um ato
administrativo de cunho decisório, é apenas e tão somente uma opinião que não cria nem extingue direitos,
como costuma acontecer com os atos de conteúdo decisórios, razão pela qual o juízo do procurador não vincula
a autoridade que tem poder decisório.
a. Procurador, advogado e assessor jurídico quando na
condição de pareceristas, não ordenam despesas, não
gerenciam, arrecadam, guardam, ou administram quaisquer bens, dinheiros ou valores públicos, restando clara
a ausência de tipificação no art. 10 e incisos da Lei de Improbidade Administrativa, e, por consequência, na subsunção ao controle de contas.
a. Os pareceres são peças opinativas, não possuem efeito vinculante, exteriorizando uma opinião jurídica que
não possui uma prescrição normativa acerca de determinado tema.
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a. Dentre as condutas típicas arroladas no art. 10 da Lei
8.429/92, não se encontra um item sequer onde se possa enquadrar o agir de um operador do direito quando
na função de parecerista, porquanto a participação deste é de caráter opinativo, elucidativo, materializada em
ato administrativo enunciativo, sem qualquer conteúdo
decisório.
ANÁLISE
Antes de se adentar à análise da preliminar, cumpre pincelar que, no mérito, nenhum dos pareceristas da municipalidade foi citado porque adotou tese jurídica que
contrariou entendimento que a equipe de auditoria entendia mais adequado para a hipótese. Ao contrário, nas
irregularidades em que foi apontada responsabilidade
de parecerista, o que se extrai é o desvio da correta apreensão dos fatos concretos postos à análise do jurista, ou
sua distorção grosseira, resultando em pareceres alienados, que se limitam em reproduzir o que a lei diz para determinada hipótese abstrata.
Na análise da preliminar propriamente dita, cumpre registrar que o advogado, como prevê o art. 1º, § 3º da
Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), quando em juízo
ou no exercício da profissão, além de outras, conta com
prerrogativa que lhe assegura a inviolabilidade por seus
atos e manifestações, nos limites da supracitada lei. Entretanto, isso não significa que o advogado não pode ser
responsabilizado. Eis que o próprio Estatuto prevê expressamente a hipótese: “O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa” (art. 32, da Lei 8.906/94). Com isso, pela
própria lei de regência da profissão, o parecerista é passível de responsabilização na condução do seu ofício.
No que tange ao papel da Corte de Contas e suas comwww.tce.es.gov.br

petências, a Constituição de 1988 estabeleceu a capacidade do Tribunal de Contas para julgamento das contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário e ainda o
dever de aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções
previstas em lei. Assim, em tese, a matéria relacionada a
prejuízo ao erário ou ilegalidade de despesa se insere na
competência do julgamento pelo Tribunal de Contas, independente ou não da subsunção dos fatos à Lei de Improbidade Administrativa, in verbis:
Constituição Federal de 1988
(...)
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da
União, ao qual compete:
(...)
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo
ao erário público;
(...)
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas
unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;
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(...)
VIII - 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;
A mesma regra, por simetria, é repetida no art. 71 da
Constituição Estadual.
Também a Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES) prescreve que:
Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:
XVII - os responsáveis pela elaboração dos editais de licitação e dos convites, os participantes das comissões julgadoras dos atos licitatórios, os pregoeiros, bem como
os responsáveis e ratificadores dos atos de dispensa ou
inexigibilidade. (Inciso incluído pela LC nº 658/2012 –
DOE 21.12.2012)
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso XVII
deste artigo os atos e manifestações dos advogados públicos submetidos à Lei Federal nº 8.906, de 04.7.1994,
em face da disposição contida no § 3º do seu artigo 2º.
(Incluído pela LC nº 658/2012 – DOE 21.12.2012)
Revelados os contornos da sua competência, essa Corte de Contas tem atribuição inclusive para alcance dos
responsáveis e dos ratificadores dos atos de dispensa ou
inexigibilidade.
Com relação ao parágrafo único do art. 5º, que prevê a
ausência de competência dessa Casa de Contas para advogados públicos, a sua correta interpretação implica na
aplicação da exceção tão somente aos atos e manifestações abarcados pelo estatuto da OAB, o que não abrange a hipótese de parecer emitido por advogado público com desvio ou distorção dos fatos, sem fundamenDiário Oficial de Contas

tação legal ou mesmo com fundamentação incongruente com os fatos do processo, que ao final causa prejuízo
ao erário ou sustenta contratação irregular. É a intepretação que se conforma com a previsão do art. 32, da Lei
8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que prevê a responsabilização do advogado. Nesse sentido decidiu o Plenário
desta corte de Contas:
Acórdão TCEES-455/2016-Plenário
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração,
interposto em face do Acórdão TC–1215/2015, que julgou a responsabilidade do parecerista quanto à contratação por inexigibilidade de licitação, sem a presença dos requisitos legais. O embargante alegou a omissão
da decisão por não levar em consideração “a Lei Orgânica nº 621/12 que excetua da jurisdição do TCE os advogados públicos submetidos ao estatuto da advocacia”.
Em relação à obscuridade, o relator trouxe em seu voto
que: “ao me posicionar acerca da responsabilização do
advogado público, fiz considerações quanto à disposição
constitucional que estabelece normas para procedimentos licitatórios, o que abrange a competência desta Corte
de Contas consoante dispõe o artigo 5º, I da LC 621/12,
o que em consonância com o entendimento do STF o advogado público responde por erro crasso quanto emitido em parecer.
A exceção prevista no parágrafo único da LC 621/12 que
estabelece ausência de competência desta Casa de Contas, diz respeito, tão somente, a atos e manifestações
abarcadas pelo estatuto da OAB, o que não retrata a hipótese de parecer emitido por advogado público que,
sem fundamentação legal, causa prejuízo ao erário.
O relator concluiu pela inexistência de quaisquer dos
defeitos previstos no art. 167 da LC nº 621/12, que cawww.tce.es.gov.br

racterizam a interposição dos embargos de declaração.
O Plenário, à unanimidade, não conheceu os Embargos de Declaração. Acórdão TC-455/2016-Plenário, TC
13558/2015, relator Conselheiro José Antônio Almeida
Pimentel, publicado em 24/05/2016.
Por final, a possibilidade de responsabilização do advogado público é consolidada na jurisprudência do STF, a
exemplo do Mandado de Segurança 24.073, MS 24.854
e MS 24.631, registrando o primeiro e o último que o advogado 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.
Da mesma forma a jurisprudência do TCU, a exemplo dos
Acórdãos nº 190/2001, 226/2001, 19/2002, 1.412/2003,
1.481/2003 e 1536/2004, todos do Plenário.
Nessa linha, opina-se pela rejeição da preliminar suscitada, uma vez que o parecerista se mostra passível de
responsabilização pelas Cortes de Contas, cabendo o
prosseguimento do feito para análise da responsabilidade no mérito”.
Quanto às irregularidades identificadas na Auditoria Ordinária, observada a peculiaridade das mesmas, tratarei
de cada uma delas em separado.
1) Repasse de contribuição sem finalidade pública (item
2.1 da ITC 02796/2017-9)
Quanto à irregularidade atinente a repasse de contribuição sem finalidade pública, corroboro com o opinamento técnico do Ministério Público de Contas, concluindo
pelo afastamento da mesma. Adoto, como razões de decidir, os fundamentos expostos pelo corpo técnico na
Instrução Técnica Conclusiva n.º 02796/2017-9, abaixo
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transcritos:
“2.1. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SEM FINALIDADE PÚBLICA (item 1 da ITI 728/2013)
Base legal: Infração ao Princípio da Finalidade Pública,
esculpido no Artigo 37, caput, da CF/1988 e no caput do
Artigo 32 da CE/1989; princípios da Motivação Suficiente
e da Razoabilidade inseridos no Artigo 45, Parágrafo 2º,
também da CE/1989.
Referência: Processo nº 1069158/2011
Responsáveis:
Carlos Roberto Casteglione Dias (Prefeito)
FNP – Frente Nacional de Prefeitos
Auditoria
Segundo o item 1 da Instrução Técnica Inicial, o Poder
Executivo Municipal teria repassado a título de contribuição o valor de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil, quatrocentos reais) a Frente Nacional de Prefeitos (FNP).
Entretanto, não se identificou no Estatuto da FNP nenhum tipo de ação objetiva para benefício do Município,
não revelando atendimento aos Princípios de Finalidade Pública, da Motivação Suficiente e de Razoabilidade.
Assim, o repasse não teria amparo legal, sendo irregular.
Portanto, passível de devolução o valor de R$ 26.400,00
(vinte e seis mil e quatrocentos reais), equivalente a
12.501,78 VRTEs.
Justificativas apresentadas pelo Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias
A Frente Nacional de Prefeitos – FNP é uma entidade
de direito privado, de natureza civil, sem fins lucrativos, composta atualmente por 250 municípios filiados,
incluindo 26 capitais brasileiras e mais de cem cidades
Diário Oficial de Contas

de pequeno e médio porte, conforme Estatuto atual em
anexo e sitio da entidade na internet, com o objetivo de
resgatar e garantir o princípio constitucional da autonomia municipal, defendendo e buscando, quando necessária, a redefinição do Pacto Federativo e propondo a
participação atava dos entes locais nas questões urbanas
e a interlocução ampla e democrática com os governos
em todos os níveis e com a sociedade civil organizada.
Para tanto, a FNP adota no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, medidas coletivas em sua defesa.
Portanto, a FNP não tem o intuito de beneficiar um único
município especificamente, e sim, um conjunto de municípios filiados a ela.
A Contribuição repassada não se compara com o pagamento de prestação de um serviço, muito menos que estaria identificado no Estatuto da FNP, como queriam os
Auditores. Não pode ser comparada ao pagamento de
taxa ou tarifa que tem como retorno um benefício pessoal, como exemplo, pagamento de taxa de lixo ou tarifa de pedágio.
A melhor analogia seria compara-lo ao pagamento de
Imposto de Renda onde o retorno não é pessoal, sendo
benefício abrangente a todos os contribuintes.
Estamos anexando aos autos Lei n.º 6474/2011, aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo Prefeito, autorizando a transferência do recurso no valor de
R$ 26.400,001, a título de contribuição, à FNP. Juntamos
documentos anexados à época – certidões de regularidade fiscal, estatuto social, nota de empenho, nota de
liquidação de empenho e documento de crédito – demonstrando a lisura dos atos. Ainda, em superficial buswww.tce.es.gov.br

ca na internet, encontramos publicações em diários oficiais, demonstrando que outros tantos municípios se beneficiam da mesma filiação, autorizados da mesma forma que efetivado na PMCI, bem como matérias demonstrando os serviços prestados pela entidade, que estamos
anexando.
Deste modo, diante das informações e documentos apresentados, com ênfase na Lei n.º 6474/2011, demonstramos que a despesa tem amparo legal e a imputação da
devolução da contribuição mostra-se imprópria.
Justificativas apresentada pela Frente Nacional de Prefeitos – FNP
De acordo com a justificativa apresentada pela Frente
Nacional de Prefeitos - FNP, o seu Estatuto Social daria
conta nos art. 1º e 3º que se trataria de entidade de direito privado, de natureza civil, sem fins lucrativos, cuja
missão seria resgatar e garantir o princípio constitucional da autonomia municipal, incentivando a participação
ativa dos entes locais nas questões urbanas, bem como
a interlocução ampla e democrática com os governos em
todos os níveis e com a sociedade civil organizada.
Aduziu que seriam formas de atuação da FNP, entre outras:
· Realização de estudos, seminários, fóruns, debates e
pesquisas sobre temas de interesse municipal, regional
e nacional;
· Prestação de assessoramento e serviços para elaboração de projetos técnicos para áreas de saneamento, estatuto da cidade, coleta e destinação final de resíduos
sólidos (...)
· Colaboração e participação nos congressos estaduais
de municípios e concentrações regionais;
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· Atuação nas instâncias e temáticas que forem determinadas pela Reunião Geral;
· Atuação Judicial perante qualquer instância ou tribunal
na defesa dos interesses da associação e de seus associados, para garantir seus fins institucionais.
Que os benefícios da filiação à FNP se traduziriam em integração com os demais municípios filiados na promoção de ações de benefício do conjunto de associados.
Citou contribuições da FNP para o Município de Cachoeiro de Itapemirim, entre outras:
· Realização do encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS), com o apoio do SEBRAE
e do Governo Federal;
· Aprovação da Lei de Mobilidade Urbana e sua implantação nos municípios;
· Promoção do desenvolvimento econômico local, através do convênio FNP/SEBRAE, que incentiva a implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas nos
municípios;
· Projeto de Lei (PL) 3118/2012, que dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Municípios,
com o objetivo de compensar eventuais reduções dos
repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

pectiva Lei do Orçamento, conforme as normas previstas pela Lei Federal nº 4.320/64 e na Lei Complementar
nº 101/00.

nicipal 6474/2011, que autorizou o repasse da contribuição, bem como indicou a unidade orçamentária e o elemento da despesa, devidamente sancionada.

Apontou que a contribuição associativa do Município de
Cachoeiro de Itapemirim sempre foi precedida de autorização legislativa, e seus valores sempre estiveram previstas na Lei de diretrizes Orçamentárias e na respectiva
Lei do Orçamento, que se comprovaria pelas cópias das
Leis 6.258/2009, 6.437//2010, 6474/2011, 6616/2012,
6728/2013, e 6943/2014, anexadas ao final da defesa.

Com relação ao direito material, como se vê nos autos,
às fls. 2225/2226, mostra-se atendimento aos Princípios
de Finalidade Pública, da Motivação Suficiente e de Razoabilidade, na medida em que a entidade se mostra ativa na tomadas ações em favor do desenvolvimento municipal, bem como agregando força aos municípios no
que se refere maior representatividade e força no diálogo com o Governo Federal e Congresso Nacional, entre
outras instituições.

Por final, trouxe trechos de legislação no sentido de ilustrar que vários municípios brasileiros mantêm-se associados à Frente Nacional de Prefeitos ou outras entidades associativas de municípios.
Análise
De acordo com a equipe, o Estatuto da FNP não contaria com nenhum tipo de ação objetiva para benefício do
Município, não revelando atendimento aos Princípios de
Finalidade Pública, da Motivação Suficiente e de Razoabilidade. Assim, o repasse não teria amparo legal, sendo
irregular. Portanto, passível de devolução o valor de R$
26.400,00.

Colacionou jurisprudência do TCE-SC, referente aos autos CON 00/06091881, tratando da consulta solicitada
pela Federação Catarinense de Associações de Municípios – FECAN, com o seguinte teor:

Com se vê do contraditório apresentado e verificação
das cópias das leis anexadas à defesa, a contribuição associativa do Município de Cachoeiro de Itapemirim sempre foi precedida de autorização legislativa, e seus valores sempre estiveram previstas na Lei de diretrizes Orçamentárias e na respectiva Lei do Orçamento.

São legítimas as contribuições mensais dos Municípios
para manutenção de associações de municípios, desde
que tais despesas sejam instituídas por lei e estejam previstas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela res-

Com efeito, no nível do direito processual, não se poderia entender por ilegítimo o repasse da referida contribuição à FNP, sem antes de proposto e julgado o respectivo incidente de constitucionalidade em face da Lei Mu-
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Em uma rápida pesquisa na internet, facilmente se verifica a atuação da FNP em assuntos do interesse da coletividade dos municípios brasileiros, podendo se destacar
o Relatório de Gestão do Exercício de 2014, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, de onde se extrai a ativa participação da entidade em
prol dos municípios:
A coordenação federativa para a interação com os dirigentes municipais, por sua vez, foi fortalecida com a atuação em eventos das entidades nacionais municipalistas e das associações estaduais de municípios. Entre os
eventos que mereceram destaque em 2014 estão a XVII
Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, organizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM),
as 65ª e 66ª Reuniões da Frente Nacional de Prefeitos
(FNP) e o Encontro Nacional de Municípios, promovido
pela Associação Brasileira de Municípios (ABM).
(...)
Em dezembro de 2014, foi realizado o seminário Apoio
Tecnológico aos Municípios, que apresentou soluções
Segunda-feira, 21 de maio de 2018

121

ATOS DO PLENÁRIO

tecnológicas públicas para modernização das administrações municipais. Coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais, esse evento contou com a parceria da Secretaria-Geral da Presidência da República, dos
Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, das
Comunicações, da Saúde, da Educação e da Controladoria-Geral da União, além do apoio da Associação Brasileira de Municípios (ABM), da Confederação Nacional
de Municípios (CNM), da Frente Nacional de Prefeitos
(FNP) (...).
A Secretaria de Relações Institucionais participou também das 65ª e a 66ª Reuniões Gerais da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e do Encontro Nacional de Municípios promovido pela Associação Brasileira de Municípios (ABM), que ampliaram a gama de pleitos municipais, tendo temas como mobilidade urbana, planos de
saneamento municipais e governança metropolitana.
(...)
A outro giro, no que tange aos aspectos legais e financeiros, tem-se que a contribuição à FNP foi precedida de autorização legislativa, e seus valores harmonizados com Lei de diretrizes Orçamentárias e Lei do Orçamento, como se extrai das cópias das Leis 6.258/2009,
6.437//2010, 6474/2011, 6616/2012, 6728/2013, e
6943/2014, anexadas ao final da defesa, vendo reproduzir o art. 2º da Lei Municipal 6.474, de 24 de março de
2011:
Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao
disposto no artigo anterior são provenientes de dotação consignada no Orçamento Programa de Município,
exercício 2011, Unidade Orçamentária – 04.02 – Gabinete do Prefeito, Projeto/Atividade – 04.122.0053.2.412 –
Gestão do Gabinete do Prefeito. Despesa – 3350413500
Diário Oficial de Contas

– Contribuição a Instituição Privada sem fins lucrativos – Frente Nacional dos Prefeitos, Fonte de Recursos
2-Transfereência da União.
Assim, mostra-se que a ANP tem atuação proativa voltada aos temas de interesse da coletividade de municípios
brasileiros, de interesse também do Município de Cachoeiro de Itapemirim, bem como que há lei autorizando o
repasse da contribuição à entidade, tendo a própria Casa Legislativa autorizado a indicada unidade orçamentária, atividade e unidade da despesa, assim, em harmonia com Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a respectiva Lei do Orçamento, o que também se mostra em linha com o Prejulgado 0955 do TCE-SC. Nessa perspectiva, opina-se pelo afastamento da irregularidade”.
2) Intermediação na contratação de artista (item 2.2 da
ITC 02796/2017-9)
No que diz respeito à intermediação na contratação de
artista, entendo pela manutenção da irregularidade, divergindo do opinamento técnico e do Ministério Público de Contas no que diz respeito à aplicação de sanção
aos responsáveis.
Em princípio, é importante fixar a premissa de que a permissão de contratação por inexigibilidade de licitação,
prevista no artigo 25, III, da Lei n.º 8.666/93, não alberga
as contratações nos moldes realizados pela Administração Pública no caso em análise.
Ao prever que a contratação pode ocorrer através de
empresário exclusivo, o legislador busca alcançar o profissional que acompanhada diariamente a carreira do artista, organizando os seus compromissos e firmando novas avenças, com exclusividade, atuando como um fornecedor exclusivo daqueles serviços. Esse conceito, inclusiwww.tce.es.gov.br

ve, foi bem pontuado pelo corpo técnico desta Corte de
Contas, na Instrução Técnica Conclusiva n.º 05091/20151 (elaborada nos autos do Processo TC 2589/2011). Vejamos:
“O ponto nodal a ser deslindado diz respeito à caracterização da figura do ‘empresário exclusivo’. Ou seja, poderia o documento intitulado como carta de exclusividade apresentado pela empresa contratada, ser tidos como suficientes para suprir a exigência contida no inciso
III, do art. 25 da Lei nº 8.666/93 e caracterizá-las como
“empresária exclusiva”?
Ocorre que a Lei de Licitações exige, para a contratação
de profissional artista (através de inexigiblidade de licitação), que o ajuste se dê diretamente (com o próprio artista) ou através de empresário exclusivo. Aliás, esta é a
lição do eminente Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, em sua consagrada obra ‘Contratação Direta Sem Licitação’, senão vejamos:
‘Para a regularidade dessa contratação direta existem
três requisitos, além da inviabilidade de competição:
- que o objeto da contratação seja o serviço de um artista profissional;
- que seja feita diretamente ou mediante empresário
exclusivo;
- que o contratado seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública’ (grifamos).
De acordo com JACOBY, entende-se por ‘empresário exclusivo’ ‘(...) o profissional ou agência que intermedeia,
com caráter de exclusividade, o trabalho de determinado artista. Numa analogia, é o fornecedor exclusivo daquela mão de obra’”.
No presente caso, as empresas com as quais a AdminisSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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tração contratou – EBM Produções e Promoções Artísticas Ltda. e Meirelles Produções Artísticas Ltda-EPP. – detinham termos de exclusividade fornecidos pelos artistas
ou pelas empresas que gerenciam a carreira dos mesmos, para que os representassem por prazo determinado ou data específica.
Por óbvio, em situações como a presente, não se pode
amoldar a empresa contratada à figura do empresário
exclusivo prevista em lei – que, por exemplo, seria a empresa Guetto Produções Artísticas Ltda., que gerencia a
carreira da banda RPM e que outorgou o termo de exclusividade, em caráter temporário, para que a empresa Meirelles Produções Artísticas Ltda-EPP representasse os artistas no Espírito Santo.
Esta Corte, por meio do Parecer em Consulta TC 015/2016
(Processo TC 1567/2010), também já se manifestou nesse sentido. Vejamos:
“As chamadas cartas de exclusividade não atendem ao
disposto no art. 25, III, da Lei n. 8.666/93 para as contratações de shows artísticos por inexigibilidade de licitação. O procedimento para a contratação de shows artísticos por inexigibilidade de licitação obedece aos ditames do art. 26 da Lei 8.666/93. Ademais, o ajuste deve ser efetivado diretamente com o artista ou através de
empresário exclusivo, sendo tal característica comprovada por cópia do contrato de exclusividade, registrado em
cartório, não se prestando, para esse fim, as chamadas
cartas de exclusividade”.
No entanto, neste caso concreto, a despeito de as contratações não terem observado, de forma cristalina, os
ditames legais, não se observa a má-fé dos gestores responsáveis.
Diário Oficial de Contas

Em especial quanto à contratação dos artistas Patati &
Patatá, destaco que a diferença de valores evidenciada
pelo corpo técnico, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), entre o valor despendido pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim – R$ 71.000,00 (setenta e um mil
reais) – e o Município de Vitória – R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), não pode ser considerada sobrepreço.
Ainda que apenas quatro dias separe uma apresentação
da outra, outros fatores podem ser considerados no momento da precificação do serviço, de forma a onerá-lo.
No caso da apresentação artística, creio que valores a serem dispensados com o deslocamento dos artistas – passagens aéreas e deslocamento rodoviário –, diárias de
hotéis, custos com alimentação e até mesmo a grau de
exposição do artista devem ser considerados.
Portanto, nesse caso específico, entendo que o parâmetro de comparação não pode ser considerado para o fim
de caracterizar que a contratação foi realizada com sobrepreço.
Importa pontuar, por fim, que constatada a ausência de
indícios de sobrepreço ou de má-fé dos responsáveis,
ainda que a contratação não tenha ocorrido em perfeita sintonia com o disposto no art. 25, III, da Lei n.º
8.666/93, este Tribunal de Contas, em diversas oportunidades, manifestou-se pela não aplicação de sanção aos
gestores. Vejamos alguns arestos:
[Contratação direta. Artista consagrado. Empresário não
exclusivo. Inexigibilidade de licitação não caracterizada]
ACÓRDÃO TC- 504/2016 – PLENÁRIO
Cuidam os presentes autos de Fiscalização/Auditoria Ordinária, realizada no Município de Itapemirim, relativa
ao exercício de 2013/2014, sob a responsabilidade dos
www.tce.es.gov.br

Senhores (...), então Prefeito, (...) – Secretário Municipal
de Turismo e Cultura e (...), Subprocurador Geral de Assuntos Administrativos.
(...) 1) CONTRATAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO COM REPRESENTANTE CASUÍSTICO E
NÃO EXCLUSIVO (ITEM 2.1 DA ITC Nº 4981/2015).
(...) A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu
a mantença da irregularidade (...), argumentando que a
contratação dos profissionais, ora realizada, na forma
prevista no art. 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93 (inexigibilidade de licitação), não se desenvolveu de acordo como requisitado pelo referido dispositivo, haja vista a ausência de caracterização da empresa contratada com interveniência de “empresário exclusivo”.
(...) Sustenta a subscritora que a contratação do profissional por meio de interposta pessoa que não seja o próprio empresário exclusivo abre margem para a elevação
do preço da contratação, em virtude de que a empresa intermediária visa à obtenção de lucro, tornando-se,
portanto, uma contratação mais onerosa para o Poder
Público.
(...) Conforme indicado na Instrução Técnica Conclusiva
– ITC nº 4981/2015, de fls. 323/342, os próprios artistas declaram que somente a empresa contratada poderia agendar suas apresentações nas datas e local especificados, o que, no meu entendimento, significa que a
empresa possuía mandato para representá-los naquelas datas específicas, em razão da carta de exclusividade apresentada, no que se refere à contratação para a
produção dos referidos shows.
Assim, tenho, portanto, que a exclusividade concedida
na contratação com os artistas, dispensando-se a licitaSegunda-feira, 21 de maio de 2018

123

ATOS DO PLENÁRIO

ção, na forma do caput e, inciso III do artigo 25, da Lei
nº 8666/93, mostra-se possível, havendo contratação direta, servindo a carta de exclusividade como mandato,
conforme se vê do bojo processual.
(...) Assim sendo, ante à questão específica do caso em
tela, principalmente porque não houve indicação de
ocorrência de prejuízo ao erário, entendo que a irregularidade em questão, ainda que mantida, em razão da
contratação direta realizada, isoladamente, não tem o
condão de macular os atos de gestão do agente responsável.
Ademais, em tendo sido comprometido parcialmente a normalidade do procedimento e do ajuste respectivo, vez que não houve indicativo de prejuízo ao erário, divirjo do entendimento técnico e mantenho a irregularidade, com expedição de determinação, entendendo esta como suficiente para solução do caso em
apreço. (TCE/ES; Processo TC 10745/2014; Acórdão TC
504/2016-Plenário; Relator Conselheiro Marco Antonio
da Silva; Julgamento em 10/05/2016)
ACÓRDÃO TC-049/2013
Trata o presente processo de Auditoria Ordinária, constante do Processo TC 3472/2009 (fls. 05 a 29 e anexos),
que recomenda a irregularidade dos atos de gestão do
(...) – Prefeito Municipal de Itaguaçu, relativas ao exercício de 2008, tendo em vista as seguintes irregularidades mantidas pela Instrução Técnica Conclusiva – ITC
2835/2001: Contratação de promotores de eventos Inobservância ao disposto no inciso III, do artigo 25, da
Lei Federal nº 8.666/93.
(...) Vê-se que a norma federal determina que a relação
da Administração Pública com os fornecedores que, via
Diário Oficial de Contas

de regra, deve ser precedida de procedimento licitatório. (...) a equipe de auditoria constatou que para caracterizar a situação de inexigibilidade prevista na Lei de Licitações, a empresa (...) anexou aos autos dos processos acima descritos, documentos intitulados “Cartas de
Exclusividade”. Destaca-se que as contrações, objeto de
análise, foram efetuadas por empresário exclusivo, uma
vez que a empresa em questão possuía Carta de Exclusividade. Assim, restou demonstrado nos casos em tela, nos quais as contratações se respaldaram em contrato formalizado, se moldam ao instituto da inexigibilidade, previsto no inciso III da Lei Federal nº 8.666/1993,
pois utilizado para contratação de profissional do setor
artístico, por intermédio de empresário exclusivo, tendo somente ocorrido interpretação equivocada sobre a
representação exigida pela lei. (...) as cartas apresentadas pela empresa (...), apesar de não atender aos estritos termos que a lei exige para caracterizar a exclusividade do empresário, tal impropriedade não configura
burla ao instituto da inexigibilidade, nem mesmo trouxe comprovado superfaturamento dos valores que possam ensejar prejuízo ao erário e que venha a macular a
contratação por completo, sendo bastante, neste caso,
uma determinação por parte desta Corte, para a correção desta inadequação nas futuras contratações. Por
todo exposto, entendo por afastar a irregularidade tratada neste item, com determinação para o presente gestor
se adequar nas contratações futuras, aos estritos termos
do art. 25, III, da Lei 8.666/93, pois a meu ver, apesar
de remanescerem alguns resquícios, estes representam
menor potencial ofensivo e revestem caráter meramente formal, cabendo emissão de recomendações. (TCE/ES;
Processo TC 3472/2009; Acórdão TC 049/2013; Relator
www.tce.es.gov.br

Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun; Julgamento em 26/02/2013)
[Administração pública. Despesas com eventos. Contratação de show artístico. Inexigibilidade de licitação. Carta de exclusividade. Preço de mercado. Ausência de dano ou má-fé]
ACÓRDÃO TC-776/2016 – SEGUNDA CÂMARA
Trata o presente processo de Auditoria Ordinária realizado na Prefeitura Municipal de Irupi, abrangendo atos de
gestão praticados nos exercícios de 2009, sob a responsabilidade de (...)– Prefeito Municipal à época.
(...) 3.1.16 Contratação de show por meio de pessoa intermediária (Item 2.17 da ITC)
A equipe de auditoria apontou a seguinte situação: a
prefeitura de Irupi realizou processo de inexigibilidade
de licitação, do qual resultou o contrato nº 312/2009 visando à contratação de show musical (...).
Informaram ainda que a aludida contratação voltava-se
para as festividades de emancipação político-administrativa do município de Irupi, realizada entre os dias 11 a 13
de setembro de 2009, com a empresa (...), por inexigibilidade de licitação, no valor total de R$ 87.000,00, conforme nota fiscal 000270.
No caso em comento, verifica-se que o executivo contratou uma empresa de âmbito regional para intermediar a
negociação entre a municipalidade e os artistas, ficando
a cargo desta empresa, a organização e viabilização prática dos eventos artísticos.
De acordo com a equipe de auditoria, o artigo 25, da lei
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
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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ou através de empresário exclusivo.
Concluindo que a empresa (...) atuou junto ao município não na qualidade de empresário, como se autodenominava, mas sim, mero facilitador intermediário junto
à municipalidade, atribuições estas de responsabilidade
dos respectivos empresários exclusivos.
Os defendentes informaram que quando da contratação
de shows, o artista ou banda só toca com pagamento antecipado de pelo menos 50% do valor combinado. Como o Município não efetua pagamento antecipado, se
faz necessária a contratação de uma empresa que atenda essa solicitação.
(...) Contudo, afirmam que conforme se depreende dos
documentos que instruem o processo de inexigibilidade
de licitação, o empresário contratado apresentou declaração de exclusividade, e anexaram o referido documento a este processo.
Ainda, conforme informação do Presidente da CPL, a empresa (...) era a única detentora de exclusividade para a
realização de shows musicais com os artistas consagrados, além de que o preço se encontrava compatível com
o praticado no mercado, conforme expressamente declarado pela CPL nos autos do processo de inexigibilidade de licitação.
(...) Em consulta ao sistema de Jurisprudência deste Tribunal, é possível depreender que esta Corte já se manifestou no sentido de não aplicar penalidades quando do
julgamento dos Processos TC 3472/2009, da relatoria do
Conselheiro Rodrigo Chamoun e TC 5580/2012, da relatoria do Conselheiro Sergio Aboudib.
(...) No presente caso, pude verificar que todas as cartas
de exclusividade foram reconhecidas em cartório, o que
Diário Oficial de Contas

as torna aceitáveis pela Administração Pública. Além de
que os documentos de fls. 2539 e 2540 demostram que
a exclusividade foi conferida pelos representantes exclusivos das bandas (...) e (...).
Entretanto, por serem cartas de exclusividade limitadas
aos dias do evento, não se cumpriu a literalidade do
artigo 25, III da Lei 8.666/93, mas também não houve
apuração de dano ao erário e nem de má fé por parte
do gestor que inclusive afirmou da dificuldade de contratar diretamente com o artista ou sem empresário exclusivo sem fazer o pagamento adiantado, no todo ou
em parte.
(...) Diante de todo o exposto, considerando a não extrapolação dos preços de mercado, a não constatação de
má fé, a dificuldade de contratação direta com o artista
ou seu empresário exclusivo sem o pagamento adiantado e os precedentes desta Corte de Contas, afasto a irregularidade neste caso concreto.
Entretanto, devem ser feitas ressalvas devido ao não
cumprimento estrito dos ditames legais. Diante disso,
deverá ser determinado ao atual gestor do Município
para que as futuras contratações de artistas por inexigibilidade de licitação sejam feitas diretamente com o artista ou com seu empresário exclusivo. (TCE/ES; Processo TC 1977/2010; Acórdão TC 776/2016-Segunda Câmara; Relator Conselheiro Domingos Augusto Taufner; Julgamento em 03/08/2016)
Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da irregularidade, sem aplicação de sanção, determinando
ao atual gestor que, em futuras contratações, observe o
disposto no artigo 25, III, da Lei n.º 8.666/93, bem como
o disposto no Parecer em Consulta TC 015/2016.
www.tce.es.gov.br

3) Ausência de justificativa de preços e de regular liquidação (item 2.3 da ITC 02796/2017-9)
No que diz respeito à irregularidade atinente à ausência
de justificativa de preços e de regular liquidação, divirjo
da conclusão da área técnica e do Ministério Público e
concluo pelo afastamento da irregularidade.
A presente irregularidade consubstanciar-se-ia, especificamente, na contratação da empresa Meirelles Produções Artísticas Ltda-EPP., que atuou como intermediária da banda RPM, contratada para se apresentar no
Município de Cachoeiro de Itapemirim pelo valor de R$
135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).
Conforme pontuado pelo corpo técnico, do valor total
da contratação, R$ 90.000,00 (noventa mil reais) foi repassado para a banda e R$ 45.000,00 (quarenta e cinco
mil reais) foram recebidos pela empresa Meirelles Produções Artísticas Ltda-EPP., sobre a qual restou o ônus
de custear as despesas com passagens aéreas, alimentação, diárias de hotel, translado até o local da apresentação, entre outras.
Sustentou a área técnica que não teriam sido pormenorizados os custos absorvidos pela empresa contratada, razão pela qual não se justificaria o valor da contratação.
Além disso, a liquidação da despesa teria sido irregular,
já que não havia como atestar que os serviços foram efetivamente prestados pela empresa pelo fato de não terem sido discriminados quando da contratação.
De fato, como já tratado no item anterior, a contratação,
nos termos em que se realizou, não se adequa ao que
dispõe o artigo 25, III, da Lei n.º 8.666/93.
No entanto, tal fato não implica na constatação automática de que a contratação tenha sido realizada de forma
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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antieconômica, de forma a justificar a aplicação de penalidade de ressarcimento ao erário, como sugerido pela
área técnica – no importe de R$ 38.250,00 (trinta e oito
mil, duzentos e cinquenta reais).
Os próprios responsáveis, em suas justificativas, trouxeram aos autos informações de que a mesma banda, por
meio de empresas diferentes, foram contratadas por outros entes da Administração Pública por valores próximos ao avençado com o Município de Cachoeiro – R$
130.500,00 (cento e trinta mil e quinhentos reais) e R$
123.630,00 (cento e vinte e três mil, seiscentos e trinta reais).
Entendo, portanto, que não resta evidenciado o sobrepreço na contratação e, ainda que assim se entendesse, os parâmetros observados pelo corpo técnico não seriam suficientes para quantificá-lo de forma precisa, uma
vez que não há dúvidas acerca da apresentação da banda e não há indicativos de que os custos inerentes à contratação – passagens aéreas, translado, diárias de hotel
e etc. – não tenham sido suportados pela empresa Meirelles Produções Artísticas Ltda-EPP.
Logo, pelo exposto, divirjo do opinamento técnico e do
Ministério Público de Contas e afasto a presente irregularidade.
4) Indício de superfaturamento (item 2.4 da ITC
02796/2017-9)
Quanto à irregularidade referente a indício de superfaturamento, acompanho a conclusão da área técnica e do
Ministério Público de Contas pelo afastamento da irregularidade, tecendo, no entanto, outros fundamentos
para tanto.
A presente irregularidade consubstanciar-se-ia, especiDiário Oficial de Contas

ficamente, na contratação da empresa EBM Produções
Artísticas Ltda., que atuou como intermediária da dupla de palhaços Patati & Patata, contratada para se apresentar no Município de Cachoeiro de Itapemirim em
07/10/2011, pelo valor de R$ 71.000,00 (setenta e um
mil reais).
Aduz o corpo técnico que seria possível atestar que a
contratação seria antieconômica com base em duas
constatações.

apresentações dos mesmos, terem sido alçados a apresentadores de um programa infantil no SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), o que valorizou o cachê da dupla.
Além disso, aduziram também que a proximidade entre
a data da segunda apresentação da dupla e o Dia das
Crianças também contribui para que o valor cobrado seja maior.

A primeira delas seria o fato de que a mesma dupla teria
sido contratada para apresentação em 27/06/2011, pelo valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), sendo injustificada a diferença de valores praticados – R$
22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Quanto à diferença de valores evidenciada pelo corpo
técnico, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entre o valor despendido pelo Município de Cachoeiro de
Itapemirim – R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) – e o
Município de Vitória – R$ 61.000,00 (sessenta e um mil
reais), entendo que a mesma não pode ser considerada
sobrepreço.

Além disso, evidenciou que os mesmos artistas foram
contratados pelo Município de Vitória para apresentação no dia 11/12/2011, pelo valor de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais). Justificou o corpo técnico que a diferença dos valores deu-se em razão de o Município de
Vitória ter efetuado a contratação junto à empresa que
gerencia, com exclusividade, a carreira da dupla – Rinaldi
Produções, Promoções e Publicidade Ltda.

Ainda que apenas quatro dias separe uma apresentação da outra, outros fatores podem ser considerados no
momento da precificação do serviço, de forma a onerá-lo. No caso da apresentação artística, creio que valores
a serem dispensados com o deslocamento dos artistas –
passagens aéreas e translado –, diárias de hotéis, custos
com alimentação e até mesmo a grau de exposição do
artista devem ser considerados.

Ao final, a despeito das constatações, entendeu pelo
afastamento da sanção de ressarcimento ao erário, uma
vez que não seria possível quantificar o eventual sobrepreço.

Entendo, portanto, que não resta evidenciado o sobrepreço na contratação e, ainda que assim se entendesse, como pontuado pelo corpo técnico, não seria possível quantificá-lo.

Quanto aos argumentos expostos pela área técnica, entendo ser importante tecer alguns comentários.

Logo, pelo exposto, acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas e afasto a presente irregularidade.

No que diz respeito à diferença observada entre os valores contratados pelo próprio Município de Cachoeiro de
Itapemirim, os próprios responsáveis informam que ela
se justifica pelo fato de os artistas, no período entre as
www.tce.es.gov.br

5) Liquidação irregular (item 2.5 da ITC 02796/2017-9)
Quanto à irregularidade atinente à liquidação irregular,
divirjo parcialmente da conclusão técnica e ministerial
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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entendo pela manutenção da irregularidade quanto aos
senhores Carlos Roberto Casteglione Dias, Cristiane Resende Fagundes Paris, Andesson Canzian Moraes e Lúcio Berilli Mendes, sem aplicação de sanção aos responsáveis.
Consubstancia-se a irregularidade, conforme descrito
pela área técnica, na fragilidade da fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços, que eram restritas à declaração de prestação dos serviços.
Destacou, ainda, que o servidor designado como fiscal
dos contratos – Sr. Andesson Canzian Moraes – não detinha conhecimento técnico para exercer a função, em
razão das especificidades dos equipamentos porventura contratados.
Ao final, concluiu pelo afastamento da responsabilidade
das pessoas jurídicas prestadoras de serviço, bem como
a penalidade de ressarcimento ao erário, por entender
que não seria possível aferir quais contratos não foram
cumpridos ou foram cumpridos de forma parcial, restando, por consequência, prejudicada a quantificação de
eventual prejuízo ao erário.
Ainda assim, entenderam por manter a irregularidade,
com aplicação de sanção de multa aos gestores dos contratos – Srs. Carlos Roberto Casteglione Dias, Cristiane
Resende Fagundes Paris e Lúcio Berilli Mendes – e fiscal
do contrato – Sr. Andesson Canzian Moraes.
Em princípio, há de se destacar que a conduta do fiscal
do contrato, no âmbito do procedimento administrativo,
demonstra-se, aparentemente, deficitária, já que se resumiu a apresentar declaração, afirmando que o objeto
contratado havia sido atendido.
No entanto, conforme se observa dos diversos registros
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fotográficos e extratos de jornais de circulação estadual e local, todos acostados às defesas dos responsáveis,
não há dúvidas de que os eventos, de fato, ocorreram.
Por óbvio, tais registros não se prestam a comprovar, de
forma pormenorizada, se todos os itens contratados pela Administração Pública foram entregues pelas empresas licitantes.
No entanto, não é levantada qualquer dúvida quanto à
entrega de todos os materiais contratados e nem há indicativo de que tal falha tenha acarretado em prejuízo material à Administração Pública. Trata-se, portanto, apenas de defeito formal na fiscalização do contrato.
Nesse caso, filio-me a precedentes desta Corte, que, em
situações como a presente, entendeu pela manutenção
da irregularidade, sem aplicação de sanção aos responsáveis, determinando que, em futuras contratações, observem de forma mais rigorosa o disposto no artigo 67,
caput e §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.
Vale colacionar alguns arestos:
[Contrato administrativo. Fiscalização. Relatório de atividades]
Tratam os autos de auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Pancas em cumprimento ao Plano
de Auditoria de Fiscalização 57/2015 (fls. 208-210), cuja
gestão é de responsabilidade do senhor (...).
Após a manifestação do Ministério Público de Contas
vieram os autos conclusos.
2.1. AUSÊNCIA DE REGISTROS NA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL
(...) Na concepção da equipe técnica não houve fiscalização satisfatória, porquanto se notou a ausência de rewww.tce.es.gov.br

latórios pertinentes emitidos pelo fiscal do contrato. No
âmbito do Relatório de Auditoria RF-AUD 2/2015 destacou-se, no entanto, que apesar da relatada ausência documentação, o Sr. (...), fiscal do referido contrato, em entrevista com a equipe, demonstrou domínio acerca das
exigências das prestações do serviço, uma vez que atendeu com respostas plausíveis os questionamentos que
lhe foram feitos.
Após apresentadas justificativas, manifestou-se a área
técnica, por meio da ITC 3865/2015, salientando que o
parágrafo primeiro do art. 67, da Lei 8.666/1993 é expresso ao determinar que o representante da Administração deva anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato. De acordo
com trecho extraído da referida ITC:
[...] Na irregularidade descrita neste item, contudo,
destaca-se que houve a devida designação do fiscal do
contrato, sendo indicado para tanto o Sr. (...).O que relata a equipe técnica, contudo, é que apesar da designação do fiscal, não houve a expedição de “relatórios
(anotações) pertinentes”, pelo Sr. (...), o que teria configurado a irregularidade. Seria possível afirmar, portanto, que apesar de não ter realizado anotações acerca do contrato, o Sr. (...) tinha bons conhecimentos acerca do contrato e das exigências da prestação do serviço,
e embora não tenha realizado as anotações pertinentes,
acompanhava a sua realização. Contudo, em análise do
contexto dos autos, ao verificarmos a irregularidade relatada no item 2.2, constata-se que não houve a efetiva
fiscalização do contrato em questões primordiais, como
em relação à pesagem do material recolhido pela prestadora de serviços, de onde será apurado justamente o
valor a ser pago. Trata-se de questão essencial ao conSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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trato, e que não foi objeto de fiscalização pela Administração contratante. Assim, apesar de ter ciência das exigências da prestação dos serviços contratados, o servidor especialmente designado para tal mister deixou de
fiscalizar efetivamente questões essenciais do contrato,
razão pela qual resta configurada a irregularidade. Ante o exposto, entende-se pela manutenção da irregularidade, sugerindo-se ao Plenário desta E. Corte de Contas que recomende ao atual Prefeito Municipal de Pancas que não apenas designe formalmente representante da Administração para os contratos em vigência, em
conformidade com o disposto no artigo 67 e parágrafos
da Lei nº 8.666/93, mas também que proceda ao devido treinamento e acompanhamento dos servidores designados como fiscal do contrato.
Em contraponto, o Ministério Público de Contas, embora reafirme o efetivo cometimento da irregularidade em
comento, discorda da solução proposta pela área técnica
deste TCEES no sentido de manter a irregularidade com
expedição de recomendação e sem a aplicação de multa
pecuniária individual aos responsáveis.
Na visão do órgão ministerial a irregularidade em questão, por ser de natureza grave, deve ser seguida pela
aplicação de multa aos responsáveis, ante a sua potencialidade de lesão ao erário, na medida em que confere
ampla margem para que os respectivos contratados burlem as avenças contratuais e a própria lei diante da inexistência ou insuficiência de fiscalização.
De fato, este é o entendimento que deve, em regra, nortear casos como este, tendo em vista a clareza da norma
legal que impõe a designação de fiscal do contrato a fim
de que seja aferida o seu escorreito cumprimento.
No entanto, no caso concreto é manifesta a posição da
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área técnica no sentido de que, ainda que diante da inexistência de relatórios elaborados pelo fiscal (...) este detinha conhecimento do andamento, das particularidades
e da satisfação do objeto contratual através dos serviços
que eram prestados pela contratada.
Com efeito, diante das peculiaridades do caso em tela, em consonância com a proposta da área técnica,
mantenho a irregularidade, contudo, excepcionalmente, afastando a incidência de multa pecuniária ao responsável. (TCE/ES; Processo TC 4302/2014; Acórdão TC
838/2017-Segunda Câmara; Relator Conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges; Julgamento em 05/07/2017)
[Contrato administrativo. Acompanhamento e fiscalização. Falta de designação formal do fiscal. Ausência de
prejuízo. Irregularidade afastada]
ACÓRDÃO TC-626/2015 – PLENÁRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
e Relatório de Auditoria Ordinária RAO n° 74/2011 da Câmara Municipal da Serra, referente ao exercício de 2010,
sob responsabilidade do Sr. (...), Presidente no período.
3.1.5. Ausência de Responsável pela Fiscalização dos
Contratos
Segundo a área técnica, o ordenador de despesas não
efetuou a fiscalização dos contratos celebrados, nem
designou os responsáveis pela fiscalização.
Em sua justificativa o responsável informa que todos os
procedimentos licitatórios possuem, nos editais e nos
respectivos anexos, a informação de fiscalização e acompanhamento dos contratos administrativos e que durante a auditoria foram entregues as ordens de serviço/fornecimento (cópias anexas fls. 1910 e ss) onde estavam
discriminados os gestores determinados pela Presidênwww.tce.es.gov.br

cia para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas
(NEC), na ITC n° 4876/2013, concluiu que os contratos
analisados fazem menção à necessidade de designação
do fiscal de contrato, sem, contudo, efetivar a nomeação decorrente.
Ademais, os documentos apresentados pelo responsável como comprovação da designação são endereçados
às empresas contratadas, logo, não têm o condão de sanear a ausência de expressa designação de servidor responsável.
Destaca ainda a equipe técnica que todos os procedimentos administrativos deverão obrigatoriamente passar pelo controle interno, sem que isso implique em designação formal de fiscal de contrato, até mesmo porque, considerando o princípio da segregação de funções,
não se pode atribuir a um único servidor mais de uma
etapa do procedimento administrativo.
Por estas razões opina a área técnica pela manutenção
da irregularidade.
O MPEC acompanha o entendimento da área técnica.
Percebe-se que o procedimento formal típico dos procedimentos licitatórios não foi devidamente cumprido
pelo Legislativo Municipal, nos termos da Lei Federal
nº 8.666/93.
É importante frisar que o fato de não ter sido providenciada designação formal de fiscal desde o início da execução do contrato não implica, necessariamente, dizer
que não houve fiscalização efetiva do contrato. Pelo
menos, não há qualquer apontamento da Área Técnica
em seu Relatório de Auditoria sobre o assunto.
Nem tão pouco foi evidenciado o prejuízo causado, desSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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tacando que, ainda que de forma não “expressa” nos
autos dos procedimentos licitatórios, mas sim por meio
das ordens de serviço/fornecimento encaminhados às
empresas contratadas, havia conhecimento da existência de fiscais dos contratos, motivo pelo qual entendo
se tratar de uma irregularidade que não tem condão,
por si só, de macular as contas do responsável.
(...) Pelo exposto, relevo a irregularidade presente neste tópico, para fins de macular a gestão em análise, tendo em vista a baixa gravidade do apontamento. (TCE/
ES; Processo TC 1545/2011; Acórdão TC 626/2015-Plenário; Relator Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun; Julgamento em 26/05/2015)
Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da irregularidade quanto aos senhores Carlos Roberto Casteglione Dias, Cristiane Resende Fagundes Paris, Andesson
Canzian Moraes e Lúcio Berilli Mendes, sem aplicação
de sanção, determinando ao atual gestor que, em futuras contratações, observe, de forma rigorosa, o disposto no artigo 67, caput e §§1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.
6) Ausência de interesse público, motivação suficiente
e razoabilidade (item 2.6 da ITC 02796/2017-9)
No que diz respeito à irregularidade referente à ausência
de interesse público, motivação suficiente e razoabilidade, divirjo do entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas e entendo pelo afastamento da
irregularidade.
Conforme pontuado pela área técnica, a irregularidade
restaria evidenciada pela ausência de interesse público
na locação, pela Administração Municipal, de 6.300 m2/
dia de rebaixamento de teto e fechamento lateral em helanca light tencionada por cordas trançadas 3 e 6 mm,
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com fixação com bola de gude e amarração em réguas
de pinos sob o piso existente no local com pé direito de
no mínimo 4m de altura, objeto do Pregão para Registro
de Preços n.º 31/2011.
A estrutura foi utilizada na 28ª Feira da Bondade, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa. O evento, segundo os defendentes, atraiu mais de 80 mil visitantes
nos seus 04 (quatro) dias. Contou, além da participação
de 38 entidades que desempenham importantes trabalhos sociais no Município, com shows de artistas locais e
nacionais, festivais de música, concursos, homenagens a
personalidades reconhecidas por seu trabalho voluntário e apresentações culturais diversas, sendo todas gratuitas e abertas à participação do público em geral.
Aduziram, ainda, que, em razão do porte e finalidade do
evento, restou evidente o interesse público na contratação, destacando que o objeto foi devidamente licitado,
tendo sido contratado pelo menor preço.
O corpo técnico da Corte pontua que o objeto contratado constitui mero item de ornamentação, cuja supressão não se mostraria capaz de prejudicar ou inviabilizar
o evento. Além disso, o fato de a estrutura ter sido locada também materializa a dispensabilidade da despesa, já
que, passado o período do evento para o qual se deu a
contratação, a estrutura foi devolvida à empresa contratada, não agregando ao patrimônio do Município.
Entendo por divergir do posicionamento técnico.
De plano, há de se destacar que a própria área técnica
reconhece, na Instrução Técnica Conclusiva, que a despesa aplicada na ornamentação de evento público tem
finalidade pública.
A discussão, portanto, recai sobre o valor despendido
www.tce.es.gov.br

pela Administração e pela estrutura efetivamente contratada.
No entender do corpo técnico, a simples contratação da
estrutura eleita pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim já se afigura como irregular, já que não seria razoável
despender R$ 274.680,00 (duzentos e setenta e quatro
mil, seiscentos e oitenta reais) para tanto.
Não creio que a análise deva ser realizada de forma tão
simplória.
Conforme indicado pelos defendentes em suas justificativas, a estrutura foi disponibilizada na 28ª Feira da Bondade, evento que atraiu mais de 80 (oitenta) mil visitantes, nos quatro dias em que ocorreu.
Evidentemente, trata-se de evento já consolidado no calendário de festividades do Município – até pelo fato de,
na ocasião, estar em sua vigésima oitava edição –, com
grande adesão de público.
De maneira reflexa, portanto, é um evento que gera frutos à economia local e, considerando a grande adesão de
público, demanda uma boa estrutura.
Além disso, é incontroverso que imputar aos gestores
responsáveis pela contratação – Srs. Carlos Roberto Casteglione Dias, Marco Aurélio Coelho, Manoel Eduardo
Baptista Cabral e Cristiane Resende Fagundes Paris – o
ônus de ressarcir, integralmente, despedido representaria enriquecimento sem causa da Administração.
Ademais, deve-se observar que não cabe a esta Corte de
Contas pré-fixar qual estrutura é adequada ou não à contratação pela Administração pública para eventos que
pretenda realizar.
Observados, obviamente, os princípios que regem a atuação pública, deve prevalecer a discricionariedade do
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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gestor, que poderá analisar e concluir de forma que melhor atenda às finalidades propostas.

no, para a festa de emancipação da cidade, dia 29 de junho de 2011.

Dentre os itens licitados havia sonorização e iluminação
onde duas empresas sagraram-se vencedoras, a saber:

No próprio processo paradigmático citado pelo corpo
técnico – Processo TC 4507/2014 –, a suposta irregularidade atinente à contratação de “carro de luxo”, o que
atentaria ao interesse público, foi afastada, por ausência
de parâmetro de comparação que, de fato, evidenciasse
que a contratação era antieconômica.

Constatou-se que, no mesmo período, foram contratadas, através do Pregão 31/2011, outras empresas para
a sonorização e iluminação, para outros eventos da municipalidade.

- Art. Sonorização Ltda. ME;

É o que vislumbro também no presente caso. O corpo
técnico sustenta que a contratação é antieconômica e
opina pelo ressarcimento integral dos valores despendidos, o que se demonstra desarrazoado, já que o serviço
foi devidamente prestado.
Portanto, não restar evidenciado o não atendimento do
interesse público, em especial por não haver critério de
comparativo adequado, entendo pelo afastamento da
presente irregularidade.
7) Ausência de licitação (item 2.7 da ITC 02796/2017-9)
No que tange à irregularidade atinente à ausência de licitação, corroboro com o opinamento técnico e do Ministério Público de Contas, concluindo pela manutenção da
mesma. Adoto, como razões de decidir, os fundamentos
expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 02796/2017-9, abaixo transcritos:
“Auditoria
Segundo o item 7 da Instrução Técnica Inicial 728/2013,
a equipe de auditoria verificou que a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim contratou, com fundamento no
art. 25 “caput” da Lei n.º 8.666/93, a empresa PRO-MAC Stands e Sistemas Estruturais Ltda., no valor de R$
82.000,00 (oitenta e dois mil reais). O objeto incluiu a sonorização e iluminação do show da banda Diante do TroDiário Oficial de Contas

A justificativa apresentada para contratação direta pela
Sra. Cristiane Resende Fagundes Paris – Secretária Municipal de Arte e Cultura, pautou-se na impossibilidade declarada pelas empresas vencedoras do mencionado Pregão em atender o “Rider técnico” da Banda Ministério
do Louvor Diante do Trono e na informação concedida
pela referida banda da empresa habilitada e responsável, naquele momento, pela sua turnê.
Segundo a equipe não houve comprovação de que a referida empresa é a única no mercado que oferece esse
serviço de forma singular, incomum e impossível de ser
enfrentada satisfatoriamente por outra instituição do ramo. Por isso a contratação não possuiria características
que sustentassem o seu enquadramento nos preceitos
legais do caput do art. 25 da Lei 9.866/93.
Nessa perspectiva, a contratação de sonorização e iluminação para o show da banda Diante do Trono não poderia ter sido efetivada sem o devido processo licitatório.
Concluindo-se pela infringência aos artigos 2º, 3º, 25, da
Lei 8.666/93 e aos arts. 32 e 45 § 2º da CEES.
Justificativas apresentadas pelos Srs. Carlos Roberto
Casteglione Dias, Cristiane Resende Fagundes Paris e
Bruno Sacre de Castro:
In verbis:
No início do exercício de 2011 foi realizado o Pregão para
Registro de Preços n.º 31/2011.
www.tce.es.gov.br

- Colli Som Nova Ltda. ME
As citadas empresas atenderiam às Festividades/Eventos
a serem realizados no município no exercício de 2011.
Um desses eventos seria a Festa de Cachoeiro, realizada
nos dias 22 a 29 de junho de 2011.
Após a pesquisa de praxe para verificar quais artistas gozavam de reconhecimento público, em especial o público
participante do evento, concluiu- se pela contratação da
banda Ministério de Louvor Diante do Trono, de renome
nacional, que, portanto, se apresentaria na data de encerramento do evento, em 29 de junho de 2011.
Ao acionar as empresas citadas acima, que tiveram os
itens de sonorização e iluminação adjudicados na ata de
registro de preço, as mesmas informaram à Administração Municipal que não tinham condições de atender as
requisições do rider técnico da banda, diante de sua especificidade (estamos anexando as exigências da banda
encaminhada à Administração Municipal demonstrando
a veracidade da questão), considerando o objeto licitado
por meio do pregão 31/2011.
A Administração ainda foi informada por meio de documento, pela banda contratada, que, naquela época, a
empresa Promarc Stands e Sistemas Estruturais Ltda. seria a responsável pela turnê da banda - informação confirmada por meio da apresentação, à época, de outros
contratos entre a banda e a empresa.
Quanto à comprovação de preços de mercado, estamos
anexando cópias de contratos que foram juntados à época ao processo de contratação, entre a banda Ministério
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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de Louvor Diante do Trono e a empresa Promarc Stands
e Sistemas Estruturais Ltda., objetivando locação e instalação de equipamentos e serviços conforme rider técnico da banda, em 27/11/2010 em Campina Grande/Paraíba e em 20/11/2010 em São Luís/Maranhão, no valor de
R$ 85.000,00 cada, demonstrando que o valor contratado – R$ 82.000,00 – pela Administração de Cachoeiro de
ltapemirim estava de acordo com o preço de mercado e
até vantajoso, por estar abaixo dos valores apresentados
Estamos anexando documentos confirmando o renome
da banda, as informações prestadas pela Secretária Municipal de Arte e Cultura, pelas empresas registradas e
pela própria banda Ministério de Louvor Diante do Trono.
Pelos motivos expostos e uma vez ser de praxe algumas
bandas de renome nacional somente trabalharem com,
por exemplo, certas marcas de microfone etc., como exposto no documento apresentado pela empresa e anexado à esta defesa, ou, até mesmo, exigir a contratação
da empresa que a acompanha e atende ao seu rider técnico – como neste caso, indicado pela própria banda aliado à negativa das empresas registradas, justificando
não serem capazes de atender tais exigências, restou claro que a contratação da empresa Promarc Stands e Sistemas Estruturais Ltda. era a única alternativa à Administração Municipal . Ainda, diante da regular liquidação
dos serviços, conforme documentos acostados nos autos e já tratados no item 5, a solicitação de devolução de
valores pagos por serviços efetivamente prestados mostra-se descabida, uma vez que se configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública.
Justificativas apresentadas pelo Sr. Thiago Valbão Poleti
In verbis:
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Conforme relatado pela Equipe Técnica, o Município
contratou com a empresa PROMARC Stands e Sistemas
Estruturais Ltda a sonorização e iluminação do show da
banda Diante do Trono, em 29/06/2011, no valor de R$
82.000,00 (oitenta e dois mil reais), fundado no caput do
art. 25 da Lei n° 8.666/93.
Constatou-se que, no mesmo período, através do Pregão
n° 31/2011, foram contratadas outras empresas para a
sonorização e iluminação de eventos diversos.
A justificativa da contratação direta apresentada pela Secretária Municipal de Arte e Cultura se pautou na impossibilidade declarada pelas próprias empresas vencedoras do mencionado Pregão em atender o rider técnico
da banda e na informação prestada pela mesma banda,
no sentido de a empresa diretamente contratada ser habilitada e responsável, naquele momento, pela sua turnê (fl. 1782).

do evento em que a Banda Diante do Trono estaria participando.
As próprias empresas vencedoras do procedimento licitatório informaram que não possuíam condições de
atender as exigências do rider técnico da mencionada
Banda, devido às especificidades do mesmo (fls. 1783 e
1789).
A inexigibilidade de licitação trata de uma situação vivenciada no mundo dos fatos e constatada pela Secretaria consulente. Assim, em se tratando de elemento fático, concluiu-se pela possibilidade de contratação direta sob a premissa de que todos os relatos declinados nos
autos pela Secretaria recebem o manto da presunção de
legitimidade e veracidade.

Segundo a Auditoria, não houve comprovação de que a
referida empresa é a única no mercado que oferece esse
serviço de forma singular, incomum e impossível de ser
enfrentada satisfatoriamente por outra do ramo.

Mais especificamente em relação ao justificante/defendente, a análise empreendida pelo mesmo se concentrou no exame da congruência interna/formal (fundamentação jurídica) do parecer jurídico confeccionado,
nunca sendo demais enfatizar que parecer não é ato administrativo, mas sim opinião técnico-jurídica emitida
pelo operador do Direito.

Como bem salientado, houve a apresentação da justificativa técnica para a contratação direta por parte da Secretária Municipal de Arte e Cultura (fl.17 40), também sendo válido salientar nesse tópico que a justificativa para a
contratação almejada é de responsabilidade das autoridades consulentes e que a análise da Procuradoria Municipal se restringe ao caráter jurídico do procedimento,
com base nos elementos que lhe foram ofertados.

E mesmo que não fosse de tal modo, deve-se ter em
mente que, se não existissem os três incisos do art. 25
da Lei n° 8.666/93, muitos seriam tentados a restringir a
inexigibilidade apenas aos casos de ausência de pluralidade de alternativas de contratação. Mas o conceito jurídico de inviabilidade de competicão não se identifica
com a tradução literal e estrita do significado das palavras. Não é algo simples, unitário, homogêneo.

Feita essa consideração inicial, tem-se a dizer que houve
o fornecimento de informações acerca dos equipamentos, acessórios e backline necessários para a realização

A verificação da inviabilidade de competição não se dá
somente na hipótese de existência de um único agente apto a fornecer o objeto a ser contratado nos termos

www.tce.es.gov.br
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pretendidos, referindo-se também à singularidade do
objeto.

para a sonorização e iluminação, para outros eventos da
municipalidade.

ta de Cachoeiro, realizada nos dias 22 a 29 de junho de
2011.

E a singularidade não pode ser entendida como unidade. É singular o serviço que possua particularidades que
permitam distingui-lo de outros. Tem, no corpo da lei, o
sentido de especial.

Efetivado o contraditório, mantiveram-se as duas justificativas apresentadas para a equipe para a contratação
direta PRO-MAC Stands e Sistemas Estruturais Ltda..

Em rápida pesquisa, tem-se que a Banda Diante do Trono, já à época da apresentação em Cachoeiro do Itapemirim, apresentava ótima repercussão nacional:

Explicou-se que a referida Ata de Registros de Preços visava atender às Festividades/Eventos a serem realizados
no município no exercício de 2011 e um desses eventos
seria a Festa de Cachoeiro, realizada nos dias 22 a 29 de
junho de 2011.

Em uma única apresentação, realizada no dia 10 de julho
de 2003 durante a gravação do álbum Quero me Apaixonar o Diante do Trono conseguiu reunir cerca de 2 milhões de pessoas no Aeroporto Campo de Marte em São
Paulo, sendo o maior público gospel do mundo, e o segundo maior público do Brasil, perdendo apenas para o festival Rock’In Rio.[5] Também já foi vencedor nos
troféus Talento e o Promessas, além de ser indicado ao
Grammy Latino em 2012 com o trabalho Sol da Justiça.[6]
O grupo já vendeu mais de 17 milhões de discos em diversos formatos,[carece de fontes?] se tornando um dos recordistas de vendas de discos no Brasil

Em outras palavras, singular é a natureza do serviço, não
significando necessariamente ausência de pluralidade
de sujeitos em condições de executar o objeto, vinculando-se à ideia de complexidade e especificidade.
O problema da inviabilidade de competição não é de natureza numérica, relacionando-se com a natureza da atividade a ser desenvolvida, porquanto características do
objeto funcionam como causas impeditivas. Há, pois,
uma situação diferenciada, anômala, incomum, impossível de ser enfrentada satisfatoriamente por todo e qualquer profissional.
Assim sendo, levando-se em conta a justificativa técnica
apresentada à fl. 1740, entendeu-se que o objeto a ser
contratado possuía características particulares e específicas, aptas a ensejar a contratação direta, por inexigibilidade de licitação.
Análise
A equipe de auditoria verificou que a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim contratou, com fundamento no
art. 25 “caput” da Lei n.º 8.666/93, a empresa PRO-MAC
Stands e Sistemas Estruturais Ltda. visando sonorização
e iluminação do show da banda Diante do Trono, para
a festa de emancipação da cidade, dia 29 de junho de
2011.
Constatou-se ainda, que no mesmo período foram contratadas, através do Pregão 31/2011, outras empresas
Diário Oficial de Contas

A primeira justificativa, no sentido de que as duas empresas que venceram os itens de sonorização e iluminação da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial
31/2011, Art Sonorização e Colli Som Nova, ambas informaram à Administração Municipal que não tinham condições de atender as requisições do rider técnico da banda Ministério do Louvor Diante do Trono, em razão de
sua especificidade.
Como segunda justificativa, que a Banda Ministério do
Louvor Diante do Trono teria atestado que a Promarc
Stands e Sistemas Estruturais Ltda. seria a empresa que
realizaria a turnê da Banda e, portanto, atenderia todas as exigências do rider técnico estabelecido pela Banda para realização dos seus eventos. Cópia da certidão
consta às fls. 1782.
Em sede de análise, a primeira justificativa não se mostra sensata, eis que as especificações do edital do Pregão Presencial 31/2011, pelo próprio esclarecimento da
municipalidade, eram voltadas para atender as necessidades cotidianas da administração, ou seja, às Festividades/Eventos a serem realizados no município no exercício de 2011, sendo que um desses eventos seria a Feswww.tce.es.gov.br

Às fls. 2220, consta a programação da Feira da Bondade,
de onde se extrai as seguintes apresentações musicais:
Coral da Apae, Show Che-em-em, Dj. Japa, Coral AABB,
Show Banda Aço Doce, Show Meninos de Goiás, Forrozão Artes Musicais, entre outros.
Assim, notória a possibilidade de diferença na exigência
em quantidade e qualidade do equipamento de som e
iluminação entre o mínimo necessário para a apresentação da Banda Diante do Trono e as apresentações cotidianas alvo da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial 31/2011.
Nesse contexto, não significa que administração estaria
autorizada a contratar diretamente com dispensa de licitação porque duas empresas contratadas para apresentações do cotidiano da administração não tinham condiSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ções de atender as requisições do rider técnico da banda Ministério do Louvor Diante do Trono, em razão de
sua especificidade. Isso por falta de representatividade
no objeto específico.
Com isso, essa primeira justificativa não se mostra sensata. Ao revés, exacerba que caberia a administração realizar certame licitatório próprio, para os itens necessários
ao atendimento do rider técnico da Banda.
Quanto à segunda justificativa, de que caberia contratação direta da Promarc Stands e Sistemas Estruturais Ltda. porque seria a empresa que estaria realizando a turnê da Banda, a opção não está prevista na Lei 8.666/93.
A contratação de empresa de estrutura de eventos não
se amolda à espécie de inviabilidade de competição prevista no inciso III do art. 25 da referida Lei, que prevê a
inexigibilidade de licitação para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela
crítica especializada ou pela opinião pública.
Com relação ao inciso I do art. 25, também não se revela adequado a justificar a inexigibilidade de licitação.
Muito embora trate da aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. No caso dos autos não dá para conceber a Promac
Stands como empresa exclusiva a fornecer a estrutura
da apresentação da Banda Diante do Trono. Não é o que
constou na certidão de fls. 1782 (no sentido de que a
Promarc, naquele momento, vinha realizando a turnê da
Banda). Também, consultando o rider técnico, consta todas as instruções para satisfação das exigências da Banda Diante do Trono, por quem fosse realizar a estrutura,
iluminação e sonorização, não necessariamente a ProDiário Oficial de Contas

marc Stands e Sistemas Estruturais. Do teor do rider técnico, apreende-se que, para a Banda, bastava o atendimento das exigências ali veiculadas, por qualquer empresa ou produção local, valendo reproduzir as seguintes passagens que bem esclarecem:
Rider técnico da Banda Diante do Trono (cópia às fls.
2416/2419)
(...)
MONITOR
A banda leva seu próprio sistema de monitoração,
AVION. Para os backing vocals e a artista principal, a produção local e/ou empresa locadora deverá fornecer in-ear sem fio, UHF, Shure PSM 900/ PSM 700 (...)
BACKLINE – MUITO IMPORTANTE
O grupo não viaja com bateria, por isso o organizador do
evento ou a empresa locadora devem disponibilizar um
bateria com dois tons + surdo, estante para caixa, máquina de chimbal em perfeito estado de funcionamento (...)
Com isso, também a segunda justificativa apresentada
não se mostra legítima a abonar a não realização de certame licitatório para os equipamentos e serviços necessários à apresentação da Banda Diante do Trono.
Com isso, consubstancia-se que em nenhum momento a
municipalidade se predispôs a licitar o rider técnico requerido pela banda Diante do Trono e, ao revés do que
lhe era esperado, tangenciou o necessário procedimento
licitatório para realizar a contratação direta da Promarc
Stands e Sistemas Estruturais Ltda.
Do apontamento da esquipe e do respectivo contraditório, verifica-se o seguinte desencadeamento de atos, resultando na ocorrência do fato que se mostra em inconwww.tce.es.gov.br

formidade com a Lei 8.666/93:
Sra. Cristiane Resende Fagundes Paris, como Secretária
de Cultura, solicitou a contratação da Promarc Stands,
apresentou as justificativas, encaminhou para autorização, ratificação e publicação, ou seja, deu curso à contratação sem licitação;
Sr. Bruno Sacre de Castro, como Procurador Municipal,
impulsionou a contratação por inexigibilidade, tecendo
parecer favorável, mesmo a espécie em nada se amoldando no art. 25 do Estatuto Licitatório;
Sr. Thiago Valbão Poleti, como Procurador Geral do Município, a quem cabia rever o nítido equivoco, optou por
estimular a contratação, acolhendo o parecer favorável a
Contratação por Inexigibilidade;
Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias, como Prefeito Municipal, descumprindo seu dever de zelo pela legalidade
dos atos da municipalidade, concretizou o equivoco, autorizando, ratificando e mandando publicar a contratação por Inexigibilidade, em desconformidade com as hipóteses legais autorizativas da espécie.
Assim, opina-se pelo mantimento de suas responsabilidades pela irregularidade”.
Acerca da presente irregularidade, na 43ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia 05/12/2017, o Dr. Patrik Aboumrad Laranja (OAB/ES 14.463) realizou defesa
oral, com o fito de requerer o afastamento da irregularidade imputada ao Sr. Thiago Valbão Poleti.
Em suma alegou que a análise da correição da manifestação exarada pelo parecerista é subjetiva, já que o conceito de correto (ou não) seria relativo. Nesse sentido, sustentou que a discordância de interpretação não poderia
culminar em atribuição de responsabilidade ao profissioSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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nal que emite opinião.
No caso concreto em análise, considerando que o Município optou pela contratação da banda Ministério do
Louvor Diante do Trono e tomou conhecimento do rider
técnico exigido pela banda, deveria, naquele momento,
programar e realizar o procedimento licitatório que permitisse atender à necessidade identificada.
Nessa circunstância, afirmou o defendente que os autos do processo administrativo foram encaminhados para sua análise no dia 22/06/2011 e que o show da banda ocorreria no dia 29/06/2011, tendo a sua manifestação pela legalidade da contratação direta da empresa que forneceu a estrutura de som – Promarc Stands e
Sistemas Estruturais Ltda. – se justificado pela impossibilidade de realizar os procedimentos licitatórios em prazo tão exíguo.
Entendo, no presente caso, que a situação não permitia
interpretação legal diversa daquela que opina pela necessidade de realizar certame licitatório, já que não há
qualquer comprovação de que o rider técnico da banda
Ministério do Louvor Diante do Trono seja específico o
bastante que apenas a empresa Promarc Stands e Sistemas Estruturais Ltda. tenha condição de atendê-lo.
Com efeito, tanto não existe tal especificidade que a própria banda não faz qualquer restrição quanto à empresa
que prestará tal serviço. Vejamos:
Rider técnico da Banda Diante do Trono (cópia às fls.
2416/2419)

dução local e/ou empresa locadora deverá fornecer in-ear sem fio, UHF, Shure PSM 900/ PSM 700 (...)

Cristiane Resende Fagundes Paris (Secretária de Cultura)

BACKLINE – MUITO IMPORTANTE

Segundo o item 8 da Instrução Técnica Inicial 728/2013,
a equipe de auditoria constatou, no procedimento do
Pregão 17/2011, a ausência de motivação e instrução do
processo, de tal forma que ficasse demonstrado o interesse e a finalidade pública da contratação de serviços
para o evento festivo do carnaval de 2011, o que se mostraria em desacordo art. 32 e 45,§ 2º da Constituição Estadual do Espírito Santo de 1989.

O grupo não viaja com bateria, por isso o organizador do
evento ou a empresa locadora devem disponibilizar um
bateria com dois tons + surdo, estante para caixa, máquina de chimbal em perfeito estado de funcionamento (...)
Ademais, independente do fato de ter tido acesso aos
autos do processo administrativo em data próxima à
contratada para apresentação da banda, o dever do parecerista é alinhar o seu opinamento ao que alberga a
lei, deixando a critério do gestor seguir (ou não) a orientação.
Por essa razão, entendo por rejeitar as razões expostas
pelo Sr. Thiago Valbão Poleti, mantendo, nesse caso concreto, a responsabilidade do parecerista pela irregularidade praticada.
8) Ausência de motivação e interesse público (item 2.8
da ITC 02796/2017-9)
No que diz respeito à irregularidade atinente à ausência
de motivação e interesse público, corroboro com o opinamento técnico e do Ministério Público de Contas, concluindo pelo afastamento da mesma. Adoto, como razões de decidir, os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 02796/2017-9,
abaixo transcritos:

(...)

“2.8. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO
(item 8 da ITI 728/2013)

MONITOR

Base legal: arts. 32 e 45 § 2º da CEES/89.

A banda leva seu próprio sistema de monitoração,
AVION. Para os backing vocals e a artista principal, a pro-

Responsáveis:

Diário Oficial de Contas

Carlos Roberto Casteglione Dias (Prefeito Municipal)
www.tce.es.gov.br

Auditoria

Justificativas apresentadas pelo Srs. Carlos Roberto
Casteglione Dias e Cristiane Resende Fagundes Paris:
In verbis:
O Pregão 17/2011, realizado pela Prefeitura Municipal
de Cachoeiro de ltapemirim, visava a contratação de estrutura (arquibancada, tenda, palco, telão, grupo gerador, sonorização e iluminação, mesa, cadeira, banheiro
químico, etc) para realização do Carnaval 2011.
Ou seja, a contratação em questão daria suporte e possibilitaria a realização do evento, como ocorre todos os
anos em todos os municípios deste Estado e dos demais.
Indo à folha 13 do processo da Administração Municipal,
que anexamos como prova, encontramos documento intitulado “Justificativa para contratação de empresa para
fornecimento de estrutura – Período: 04 a 08 de março
de 2011”, sendo seu conteúdo:
No carnaval 2011 serão 05 (cinco) dias festivos com uma
vasta programação como: matinés e recreação infantil,
shows musicais com artistas locais e nacionais, desfiles
de escolas de samba, concursos de rei momo, rainha do
carnaval, fantasias de luxo e fantasia infantil.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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A estrutura do carnaval é essencial para realização do
evento, pois é composta de palco, sonorização, mini trio
elétrico, camarins, camarote e outros equipamentos e
materiais necessários compor a estrutura do evento.
(...)
Ante ao exposto, solicitamos contratação de empresa
para prestação do serviço, mediante regular processo licitatório. Para tanto, encaminhámos PMS 321212, orçamentos e cópias de e-mails.
Crístiane Resende Fagundes Paris
Secretária Municipal de Cultura - SEMCULT
Acreditamos que os Auditores não verificaram tal documento nos autos do processo administrativo.
Restou claro que o processo foi devidamente instruído
pela Administração Municipal, contendo, dentre os demais documentos necessários – cotação de preços de
mercado, autorizações, dotação orçamentária, minuta
de edital, análise e parecer da Procuradoria, dentre outros – a justificativa para a contratação elaborada e assinada pela Secretária Municipal de Cultura, contendo interesse e finalidade pública, diante da programação indicada.
Não é demais salientar que determinados Eventos, já incorporados ao Calendário de Festas do Município, por
sua notoriedade não demandam Motivação específica,
tendo a Secretária Municipal de Cultura ido além do requerido, ao fundamentar e justificar a necessidade do
suporte para o Carnaval no Município.
Portanto, não deve prosperar o apontamento dos Auditores quanto a ausência de motivação e instrução do
processo, uma vez estarem presentes nos autos da Ad
ministração.
Diário Oficial de Contas

Análise

Assim, opina-se pelo afastamento da irregularidade”.

Segundo apontado genericamente na Instrução Técnica
Inicial, a equipe não viu demonstrado no processo administrativo o interesse e a finalidade pública da contratação dos serviços para o evento festivo do carnaval de
2011, tratado no Pregão 17/2011.

9) Edital sem anexos necessários (item 2.9 da ITC
02796/2017-9)

Do contraditório e da documentação dos autos, verifica-se que o Pregão 17/2011, realizado pela Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de ltapemirim, visou à contratação de estrutura (arquibancada, tenda, palco, telão, grupo gerador, sonorização e iluminação, mesa, cadeira, banheiro químico, etc) para realização do Carnaval 2011.
Especificamente às folhas 13 do processo administrativo, que consta nos autos às fls. 1822, há documento intitulado “Justificativa para contratação de empresa para fornecimento de estrutura – Período: 04 a 08 de março de 2011”. No seu conteúdo vem a informação de que
no carnaval 2011 serão 05 (cinco) dias festivos com uma
vasta programação (promovida pela municipalidade),
como: matinés e recreação infantil, shows musicais com
artistas locais e nacionais, desfiles de escolas de samba,
concursos de rei momo, rainha do carnaval, fantasias de
luxo e fantasia infantil.
Com isso, no campo genérico como foi apontado, não se
vislumbra ausência de interesse e finalidade pública na
contratação de serviço de montagem e fornecimento de
palco, sonorização, mini trio-elétrico, camarins, camarote e outros equipamentos e materiais necessários para a
estrutura de atendimento à programação do carnaval de
2011, promovido pela municipalidade. Nos termos do inciso V do art. 23 da Constituição Federal é competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios proporcionar os meios de acesso à cultura.
www.tce.es.gov.br

Quanto à irregularidade consubstanciada em edital sem
anexos necessários, divirjo do opinamento técnico e do
Ministério Público de Contas e entendo pelo afastamento da irregularidade.
A suscitada irregularidade caracterizar-se-ia pela ausência, no Edital do Pregão n.º 17/2011, dos anexos referentes ao projeto básico e ao orçamento dos preços unitários, o que afrontaria ao disposto no artigo 40, §2º, I e II,
da Lei n.º 8.666/93.
Ocorre que, conforme pontuado pelos responsáveis em
suas justificativas, na modalidade pregão, a exigência é
relativizada. Não há a necessidade de pré-existência de
termo de referência, o qual pode ser substituído, no Anexo I do Edital, por documento que contenha os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração Pública.
Além disso, não subsiste a exigência de que a planilha de
quantitativos e preços unitários componha o edital, bastando que a mesma integre o procedimento licitatório.
É o que resta previsto nos artigos 3º, I e II, da Lei n.º
10.520/02, e 8º, II, do Decreto Federal n.º 3.555/2000,
in verbis:
Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
I - a autoridade competente justificará a necessidade de
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 para fornecimento;
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e
clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;
Art. 8º A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras:
II - o termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado,
considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo
de execução do contrato;
A própria área técnica, na Instrução Técnica Conclusiva
n.º 02796/2017-9, também reconhece que não há exigência legal. Vejamos:
“Sem qualquer controvérsia, na licitação modalidade
pregão existe a necessidade de confecção do respectivo Termo de Referência, o qual deve ser publicado como
anexo I do edital do certame, devendo conter elementos
capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os
preços praticados no mercado, a definição os métodos, a
estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato. É como prevê o inciso II do art. 8º do Decreto Federal 3.555/2000, em linha com os incisos I e II do art. 3º
da Lei do Pregão, Lei 10.520/02. [...]
Agora quanto à planilha de preços, de acordo com a Lei
8.666/93, esta é componente do projeto básico e integra o edital, para que seja conhecida por todos, a teor do
que determina o art. 40, § 2º, II, da Lei 8.666/93.
Entretanto, no âmbito do Pregão, a questão é diferente. Diz o art. 3º, III, que o orçamento detalhado deve integrar o procedimento, não sendo (em primeira leitura)
Diário Oficial de Contas

obrigatória a sua divulgação juntamente com o instrumento convocatório”.
Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União também consolidou o entendimento de que o orçamento estimativo em planilhas e preços unitários não
constitui um dos anexos obrigatórios do edital, sendo
necessário apenas que tal documentação componha o
processo administrativo respectivo. Vale colacionar acórdão que ilustre o entendimento esposado:
REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS EM PREGÃO ELETRÔNICO PROMOVIDO PELO BANCO DO BRASIL S.A. CONCESSÃO DE CAUTELAR,
INAUDITA ALTERA PARS, DETERMINANDO A SUSPENSÃO
DO CERTAME. CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL
DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA APRESENTADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA
CAUTELAR DEFERIDA. DETERMINAÇÕES. 1. Na licitação
na modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários não constitui
um dos elementos obrigatório do edital, devendo estar
inserido obrigatoriamente no bojo processo relativo ao
certame. Ficará a critério do gestor, no caso concreto,
a avaliação da oportunidade e conveniência de incluir
esse orçamento no edital ou de informar, no ato convocatório, a sua disponibilidade aos interessados e os
meios para obtê-lo. 2. Comprovadas as vantagens para
a Administração, e tendo em vista os princípios da economicidade e da eficiência, admite-se a combinação de
aquisição de serviços com alienação em um único procedimento licitatório. 3. Peculiaridades inerentes ao objeto licitado podem justificar a exigência da Administração
em acompanhar a fase inicial de execução do contrato.
Não há se falar em limitação à competitividade ou violawww.tce.es.gov.br

ção da igualdade entre os licitantes visto tratar-se de medida que visa o atendimento e a satisfação do interesse
da Administração. (TCU; Processo 023.782/2006-4; Acórdão 114/2007 – Plenário; Relator Min. Benjamin Zymler;
Julgado em 07/02/2007)
No caso debatido nos autos, a Administração Pública realizou avaliação média de preços de mercado, considerando, na ocasião, orçamentos apresentados por empresas que eventualmente poderiam ser interessadas em
participar do certame.
Sustenta a área técnica que a irregularidade se evidencia
pela conclusão de que a avaliação seria falha, pois o Município desconsiderou, quando da fixação do preço médio da licitação, valores alcançados em contratações anteriores ou cotações apresentadas pelas empresas a particulares, o que tornaria a conclusão mais próxima ao valor praticado no mercado.
Entendo que a conclusão da análise técnica não deve
prosperar, já que, reconhecidamente, o procedimento
legal foi cumprido. De fato, foi realizada pesquisa de preços de mercado. Obviamente, se mais critérios de comparação forem utilizados, mais precisa será a conclusão
alcançada, mas o fato de não terem sido observados todos os parâmetros de comparação elencados pelo corpo técnico não desqualifica o cumprimento da formalidade legal.
Da mesma forma, observo que a alegada inadequação
do Termo de Referência não merece prosperar. A despeito de, aparentemente, ser observada limitação na descrição dos itens licitados, tal limitação não comprometeu
a participação dos interessados em concorrer e não houve indicativo de prejuízo ao erário público.
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Logo, pelo exposto, concluo pelo afastamento da irregularidade.
10) Desclassificação de empresa sem razoabilidade
(item 2.10 da ITC 02796/2017-9)
Quanto à irregularidade consubstanciada na desclassificação de empresa sem razoabilidade, divirjo da conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas e
entendo pelo afastamento da mesma.
Conforme pontuado pelo corpo técnico, a irregularidade materializar-se-ia na desclassificação da empresa Visual Mencer Ltda. do Pregão n.º 17/2011, sob o fundamento de que a proposta da empresa não informava a
moeda utilizada na cotação, bem como a formatação da
proposta impedia a verificação do valor por dia dos itens
cotados.
Pontuou a equipe técnica que a proposta expressava que
os valores dispostos na mesma eram em real, inclusive
com a descrição por extenso do valor total.
Além disso, sustentaram que a contratação tinha como
escopo o fornecimento dos materiais no período do carnaval – entre os dias 04/03/2011 e 08/03/2011 –, razão
pela qual não se fazia imprescindível a disposição dos valores por dia, já que não era cabível a entrega parcelada
do objeto contratado.
Aduziu, ainda, que outras empresas também expressaram “dúvidas” quando da elaboração da proposta, já que
não houve uma uniformidade entre a forma de apresentação da planilha com os custos unitários e totais. Apesar disso, apenas a empresa Visual Mencer Ltda. foi eliminada.
Por fim, concluiu a equipe técnica que a eliminação da
empresa do certame fez com que a Administração PúDiário Oficial de Contas

blica não alcançasse a proposta mais vantajosa, já que a
empresa venceria 12 (doze) dos 25 (vinte e cinco) itens
licitados.
Observado o disposto no art. 5º, caput, da Lei n.º
8.666/93, em princípio, registro que, de fato, a eliminação da empresa apenas pela ausência de indicação da
moeda que correspondia à quantia indicada nas planilhas de preço configuraria ato irregular da Administração, em especial pelo fato de os valores terem sido descritos por extenso na proposta.
Ocorre que esta não foi a única irregularidade identificada pelo pregoeiro.
Conforme pontuado pelos responsáveis em sua defesa,
pela forma como foi apresentada a proposta pela empresa Visual Mencer Ltda. – que registrava o mesmo valor
nos campos correspondentes ao valor unitário e ao valor
total – não era possível atestar se o valor total correto seria o indicado no campo valor total ou se seria necessário calculá-lo a partir do valor unitário.
Com efeito, aclararam que outra empresa também foi
desclassificada pela mesma razão, qual seja, a empresa
Praia Linda, o que atestaria que inexistiu qualquer interesse em prejudicar, especificamente, a empresa Visual
Mencer Ltda.
Entendo, também, não ser possível inferir, como proposto pela área técnica, quais teriam sido os valores apresentados pela empresa, de forma a quantificar uma suposta contratação antieconômica.
Da mesma forma, entendo que, no presente caso, não se
mostra cabível a realização da diligência prevista no artigo 43, §3º, da Lei n.º 8.666/93 já que o próprio dispositivo veda a inclusão posterior de informação que deveria
www.tce.es.gov.br

constar originariamente na proposta.
Pelo exposto, concluindo pela ausência de ilegalidade
na conduta praticada pelos responsáveis, divirjo da área
técnica e do Ministério Público de Contas e afasto a irregularidade.
11) Indícios de sobrepreço e superfaturamento (item
2.11 da ITC 02796/2017-9)
Quanto à irregularidade atinente a indícios de sobrepreço e superfaturamento, divirjo do opinamento técnico
e ministerial e concluo pelo afastamento da irregularidade.
A presente irregularidade é reflexa daquela disposta no
item 10 do presente voto. Trata-se, segundo a área técnica, do efetivo prejuízo ao erário gerado pelo ato praticado pelo pregoeiro responsável pelo Pregão n.º 17/2011,
que eliminou do certame a empresa Visual Mencer Ltda.
Conforme já tratado no item anterior, a área técnica entendeu como irregular a inabilitação da empresa, uma
vez que, nos termos da fundamentação técnica, a Visual
Mencer Ltda. não foi a única a apresentar proposta com
inconsistências – o que seria consequência de um edital
com cláusulas de interpretação dúbia –, bem como seria
possível aclarar eventuais dúvidas por meio da diligência
prevista no art. 43, §3º, da Lei n.º 8.666/93.
Como pontuado no tópico anterior, manifesto-me de
acordo com os fundamentos expostos na defesa, já que
entendo não ser possível, dada a inconsistência da proposta, que a Administração inferisse qual seria o valor
correto apresentado pelo licitante.
Sendo esse o caso, não há como estabelecer como parâmetro de comparação o suposto valor apresentado pela
empresa inabilitada, já que não é possível precisar se tal
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valor era, de fato, real.
Reforça tal fundamento o fato de os valores serem, em
alguns casos, evidentemente discrepantes daqueles contratados pela Administração Pública, destacando que todos os valores contratados pela Administração respeitaram os valores de mercado, conforme pesquisa prévia
realizada.
A título de exemplificação, o valor apresentado pela empresa Visual Mencer Ltda. para fornecimento do item 1
do edital – 100m de arquibancada sem cobertura (metro
linear por dia) – foi de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Não há como precisar se tal valor correspondia ao
total diário ou ao fornecimento do item por todo o período (de cinco dias).
A empresa vencedora contratou com a Administração
pelo valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), consideravelmente abaixo dos R$ 83.333,33 (oitenta e três
mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)
alcançados pela Administração na pesquisa de mercado.
Apresentadas as razões de justificativa pelos responsáveis, a própria área técnica concluiu como equivocado
utilizar os supostos valores praticados pelo licitante afastado para quantificar eventual prejuízo ao erário.
Ocorre que, apesar de concluir como equivocado o parâmetro utilizado na Instrução Técnica Inicial, concluiu pela
existência de dano ao erário observando outro parâmetro quantitativo, qual seja, uma suposta falha na apuração dos valores médios de mercado, orçados na fase interna da licitação.
Segundo o corpo técnico, como tal levantamento teria
sido feito de forma precária, a conclusão alcançou valores médios acima do que realmente era praticado, o que
Diário Oficial de Contas

culminou em contratação antieconômica e prejuízo ao
erário no importe de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e
quinhentos reais).

erário na contratação realizada no âmbito do Pregão n.º
017/2011, entendo pelo afastamento da irregularidade.

De plano, destaco que não seria possível, como sugerido
pelo corpo técnico, aplicar a sanção ao responsável com
base em fundamento diverso daquele em razão do qual
o mesmo foi chamado ao processo para se defender, sob
pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto, divergindo parcialmente da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.

De toda sorte, ainda que se considerasse como possível,
entendo que os fundamentos expostos pelo corpo técnico não merecem prosperar.
Inegavelmente, o requisito formal para pesquisa de preços de mercado, no âmbito da fase interna do processo
licitatório, foi realizado de forma adequada.
Os parâmetros de comparação utilizados pela área técnica, para aferição do quantum a ser restituído ao erário,
foram contratações realizadas pelo próprio Município
de Cachoeiro de Itapemirim, em anos posteriores (2014
e 2015), em valores consideravelmente mais baixos do
que aqueles contratados pela Administração no Pregão
n.º 017/2011.
Ocorre que, a despeito de as contratações serem do próprio Município de Cachoeiro de Itapemirim, não restam
devidamente consignados os detalhes atinentes às avenças posteriores, em especial, para que ocasião se destinava o material contratado, já que, certamente, o valor da locação das estruturas contratadas pela Administração Pública aumenta em períodos festivos, tal qual o
carnaval, uma vez que há grande demanda na sua contratação.
Portanto, considerando que inexiste parâmetro comparativo que ateste, com precisão, eventual prejuízo ao
www.tce.es.gov.br

12) CONCLUSÃO

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário,
ante as razões expostas pela relatora, em:
(i) Preliminarmente, deferir o ingresso da Ordem dos
Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo na condição
de terceiro interessado;
(ii) Também em sede preliminar, por afastar a ilegitimidade passiva suscitada pelo Sr. Thiago Valbão Poleti, considerando-o legítimo para figurar no polo passivo nestes
autos;
(iii) Com relação às irregularidades identificadas no Relatório de Auditoria Ordinária n.º 00031/2013-4, por
manter as seguintes irregularidades:
1. Intermediação na contratação de artista (item 2.2 da
ITC 02796/2017-9)
Base legal: Art. 37, “caput” da Constituição Federal de
1988 e art. 25, III, da Lei n.º 8.666/93.
Responsáveis: Cristiane Resende Fagundes Paris – Sec.
de Cultura;
Bruno Sacre de Castro – Procurador Municipal;
Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal
Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município
Thiago Valbão Poleti – Procurador Geral Adj. do Município
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2. Liquidação irregular (item 2.5 da ITC 02796/2017-9)
Base legal: Art. 62 e 63 da Lei n.º 4.320/64
Responsáveis: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal
Cristiane Resende Fagundes Paris – Secretária de Cultura
Andesson Canzian Moraes – Fiscal do Contrato
Lúcio Berilli Mendes – Ordenador do Pagamento
3. Ausência de licitação (item 2.7 da ITC 02796/2017-9)
Base legal: Arts 2º, 3º, 25 da Lei 8.666/93 e arts. 32 e 45
§ 2º da CE/ES.
Responsáveis: Cristiane Resende Fagundes Paris (Secretária de Cultura)
Bruno Sacre de Castro (Procurador Municipal)
Thiago Valbão Poleti (Procurador Geral do Município)
Carlos Roberto Casteglione Dias (Prefeito Municipal)
(iv) No mérito, por:
1. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade do senhor Carlos Roberto Casteglione
Dias e da pessoa jurídica Federação Nacional de Prefeitos – FNP, pelos atos descritos no subitem 2.1 (repasse de contribuição sem finalidade pública) da ITC
02796/2017-9;
2. Pela prática dos atos ilícitos presentificados no subitem 2.2 (intermediação na contratação de artista) da ITC
02796/2017-9, rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos senhores Carlos Roberto Casteglione
Dias, Cristiane Resende Fagundes Paris, Bruno Sacre de
Castro, Manoel Eduardo Baptista Cabral, Marco Aurélio
Coelho e Thiago Valbão Poleti, sem imputar-lhes sanção;
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3. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione
Dias, Cristiane Resende Fagundes Paris e Bruno Sacre
de Castro, pelos atos descritos no subitem 2.3 (ausência
de justificativa de preços e de regular liquidação) da ITC
02796/2017-9;
4. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione
Dias, Cristiane Resende Fagundes Paris e Bruno Sacre
de Castro, pelos atos descritos no subitem 2.3 (ausência
de justificativa de preços e de regular liquidação) da ITC
02796/2017-9;
5. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione
Dias, Bruno Sacre de Castro, Cristiane Resende Fagundes Paris, Manoel Eduardo Baptista Cabral e Thiago Valbão Poleti e da pessoa jurídica EBM Produções Artísticas Ltda., pelos atos descritos no subitem 2.4 (indício de
superfaturamento) da ITC 02796/2017-9;
6. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade das pessoas jurídicas Play City Eventos EIRELI-EPP., Campos Tek Sonorização Ltda-ME., Colli Som
nova Ltda-ME., Comlog Locação de Equipamentos e
Serviços Ltda-EPP., Mais Estrutura Locação de Tendas e
Brinquedos Ltda-ME., RV Cerimônias e Promoções de
Eventos Ltda-EPP., WS Estrutura e Audiovisual Ltda-EPP
(Shows Comércio e Serviços Diversos Ltda.), Art Sonorização Ltda-EPP., H. V. Oliveira Produções e Eventos ME.,
Maff Equipamentos e Produções Ltda-ME., Pro-Marc
Stands e Sistemas Estruturais Ltda-ME. e Scorpion Telões Lta-EPP., pelos atos descritos no subitem 2.5 (liquidação irregular) da ITC 02796/2017-9 e rejeitar as razões
de justificativas apresentadas pelos senhores Carlos Rowww.tce.es.gov.br

berto Casteglione Dias, Cristiane Resende Fagundes Paris, Andesson Canzian Moraes e Lúcio Berilli Mendes,
sem imputar-lhes sanção;
7. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione Dias, Marco Aurélio Coelho, Manoel Eduardo Baptista Cabral e Cristiane Resende Fagundes Paris pelos atos descritos no subitem 2.6 (ausência de interesse público, motivação suficiente e razoabilidade) da ITC
02796/2017-9;
8. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione
Dias e Cristiane Resende Fagundes Paris pelos atos descritos no subitem 2.8 (ausência de motivação e interesse
público) da ITC 02796/2017-9;
9. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione Dias e George Macedo Vieira pelos atos descritos
no subitem 2.9 (edital sem anexos necessários) da ITC
02796/2017-9;
10. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione
Dias e George Macedo Vieira pelos atos descritos no subitem 2.10 (desclassificação de empresa sem razoabilidade) da ITC 02796/2017-9;
11. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione
Dias e George Macedo Vieira pelos atos descritos no subitem 2.11 (indícios de sobrepreço e superfaturamento)
da ITC 02796/2017-9;
12. Pela prática dos atos ilícitos presentificados nos subitens 2.7 (ausência de licitação) da ITC 02796/2017-9, reSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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jeitar as razões de justificativas apresentadas pelos senhores Carlos Roberto Casteglione Dias, Cristiane Resende Fagundes Paris, Bruno Sacre de Castro e Thiago
Valbão Poleti, condenando-os, com fulcro no art. art. 41,
parágrafo único, da Lei Complementar n.º 32/1993, ao
pagamento de multa individual no valor equivalente a
500 VRTE, conforme previsão em seu art. 96, II, c/c art.
166, I, da Resolução TC 182/2002;
(v) Pela expedição de DETERMINAÇÕES ao atual Prefeito
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Sr. Vitor da Silva
Coelho, para que:
1. Em futuras contratações de artistas por inexigibilidade de licitação, observe o disposto no artigo 25, III, da Lei
n.º 8.666/93, bem como o disposto no Parecer em Consulta TC 015/2016;
2. Em futuras contratações, observe, de forma rigorosa, o disposto no artigo 67, caput e §§1º e 2º, da Lei n.º
8.666/93.
Notifiquem-se os responsáveis do teor do acórdão proferido, nos termos do art. 307, §7º, do RITCEES.
Por fim, promovidas as comunicações devidas, em não
havendo expediente recursal, sejam os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas para monitoramento das penalidades de multa.
Em 02 de outubro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
VOTO VOGAL DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Trata-se de Fiscalização na Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim – PMCI, exercício 2011, deDiário Oficial de Contas

scrita no Relatório de Auditoria RA-O 31/2013 e cujos
indícios de irregularidades foram reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI 728/2013.
Realizados os procedimentos processuais, restaram as
seguintes análises realizadas pelo NEC - Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas e consubstanciadas
na Instrução Técnica Conclusiva ITC 2796/2017, verbis:
1. PRELIMINARES
1.1. Pedido da OAB de Intervenção como terceira interessada (parecerista arrolado na ITI)
Como consta no pedido de intervenção como terceira interessada da OAB, às fls. 3782/3783:
I - DA POSSIBILIDADE E INTERESSE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA INGRESSAR NO FEITO COMO
ASSISTENTE/TERCEIRO INTERESSADO
A OAB/ES, nos termos do artigo 44, inciso 11[1], do Estatuto da Advocacia e da OAB, possui a finalidade institucional de promover, com exclusividade, a representação,
a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Desta forma, ocorre
a subsunção do caso a norma citada.
A OAB/ES não está atuando como um terceiro interessado qualquer, mas como legítimo detentor de interesse
processual, por ser esta a detentora da competência para defender e representar sua classe.
O exercício da advocacia é munus público, função indispensável à administração da Justiça, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal de 1988[2].
O artigo 50[3] do Código de Processo Civil, Lei nº
5.869/73, com óbvia e imediata aplicação ao caso presente, determina que o terceiro detentor de interesse juwww.tce.es.gov.br

rídico em determinada causa poderá intervir no processo.
Portanto, conforme a legislação e o entendimento jurisprudencial, resta inconteste o direito líquido e certo da
OAB/ES ingressar no feito em epígrafe como assistente,
tendo em vista que se extrai de singela análise que a inclusão de advogados públicos, por mera emissão de parecer, como possíveis responsáveis em processos onde
se apuram irregularidades em atos administrativos, violam, não somente a legislação de regência desta Colenda Corte, como também as prerrogativas dos profissionais acima listados, o que afeta toda a classe de advogados capixabas.
Não há dúvida que resta configurado o interesse jurídico
da OAB/ES, para ingressar no presente feito, posto que
a decisão de determinação de citação do advogado público para responderem à !TI 1.053/2014, no sentido de
confirmar o que preconiza a Lei nº 8.906/94, afetaria não
apenas o advogado em questão, mas a todos os advogados.
Análise
Primeiramente, registre-se que a LC 621/2012 e o Regimento Interno deste TCE-ES (Res. TCE-ES 261/2013) não
tratam da assistência. Tais normas estabelecem que, nos
processos de competência desta Corte, são partes somente o responsável e o interessado. Assim, as figuras
de intervenção de terceiro previstas no Código de Processo Civil não se aplicam aos processos de sua competência, visto que não há omissão a atrair a incidência do
art. 70, da LC 621/2012. No caso, há regulamentação diversa, mas completa e suficiente segundo a configuração da Corte.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018

140

ATOS DO PLENÁRIO

Nesse sentido, há posição do TCU:

o dispositivo:

5 - Preliminarmente, entendo, tal como o Ministério Público e a Serur, que o requerimento da Anamatra de admissão nos autos, na condição de assistente processual,
não deve ser deferido.

Art. 291. São partes no processo o responsável e o interessado.

6. Em primeiro lugar, porque o pleito se funda na condição de substituto processual da categoria ostentado por
aquela Associação, o que, em seu entender, a habilitaria
a atuar na condição pleiteada, dada a maior amplitude
da substituição em relação à assistência.
7. Contudo, os institutos não se confundem. Na substituição, postula-se em nome próprio direito alheio; na assistência, tem-se uma intervenção de terceiros, decorre
do interesse em discutir uma relação jurídica concernente ao assistido, cujo desfecho terá conseqüência sobre a
situação jurídica do assistente. Salvo melhor juízo, não é
o caso neste feito.
8. Além disso, não há previsão da figura da assistência
no Regimento Interno desta Corte.
9. Finalmente, trata-se de instituto próprio e específico do processo civil, cuja introdução no processo deste
Tribunal traria complexidades que as normas processuais concernentes ao controle externo teriam dificuldade em tratar, ante a já comentada ausência de previsão.
(ACÓRDÃO Nº 1308/2007- TCU – 1ª Câmara)
De qualquer modo, verifica-se que a entidade pretende
manifestar-se nos autos, trazendo elementos que entende importantes, de maneira que se sugere que onde a
entidade requer ser admitida como “assistente simples”,
leia-se “interessado”.
Conforme art. 291, do RITCE-ES, o interessado é aquele
que tenha razão legítima para intervir no feito. In verbis
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§ 1º Responsável é aquele assim qualificado, nos termos
das Constituições Federal e Estadual, da Lei Orgânica do
Tribunal e da respectiva legislação aplicável.
§ 2º Interessado é aquele que, em qualquer etapa do
processo, tenha reconhecida, pelo Relator ou pelo Tribunal, razão legítima para intervir nos autos, ou quando a lei assim estabelecer.
Também de acordo com o RITCE-ES, a habilitação de interessado no processo é matéria de competência monocrática do Relator, após a manifestação da área técnica.
Confira-se:
Seção V
Do Ingresso de Interessado no Processo
Art. 294. A habilitação de interessado no processo será efetivada, de ofício ou mediante o deferimento, pelo
Relator, do pedido de ingresso do terceiro.
§ 2º O interessado deverá demonstrar em seu pedido,
formulado por escrito e devidamente fundamentado,
de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no
processo, que será objeto de manifestação da unidade
técnica antes da decisão do Relator.
Segundo o §1º do art. 294 da Res. TC 261/2013, o terceiro interessado ingressará no processo em duas hipóteses. A primeira trata da necessidade de manifestação
sobre questão de fato ou de direito pertinente à controvérsia dos autos; a segunda, quando o terceiro puder ser
atingido pela decisão. Transcreve-se abaixo o dispositivo:
Art. 294. Omissis.
www.tce.es.gov.br

§ 1º O ingresso do terceiro interessado no processo será determinado de ofício quando houver necessidade de
manifestação sobre questão de fato ou de direito pertinente à controvérsia dos autos, ou quando o terceiro puder ser atingido, de forma direta ou reflexa, por decisão
do Tribunal.
Em pesquisa sobre o tema, foi consultada a jurisprudência a respeito do tema. Assim, verificou-se que esta Corte possui precedente desfavorável ao ingresso da OAB no
feito - Acórdão TC – 542/2016 (Processo TC 6719/2014),
conforme abaixo reproduzido:
[...]
Em todo caso, este Tribunal tem se pautado pelo cuidado
de não responsabilizar ninguém objetivamente, em analisar cada situação concreta, mas julgando com a necessária razoabilidade.
No caso concreto, a equipe técnica indicou elementos
nos quais pode ter ocorrido falhas da parecerista, tornando-se necessário, portanto, que esta apresente sua
defesa em face dos indicativos apontados no Processo
TC 2681/2012.
Desta forma, e sem a intenção de fazer um juízo de mérito das supostas irregularidades praticadas pela advogada, até porque as possíveis irregularidades estão sendo
analisadas no Processo TC 2681/2012. O que nos compete aqui é tão somente analisar se é cabível ou não responsabilização do parecerista em atos licitatórios.
Ademais, é preciso deixar claro que casos de isenção da
responsabilização do parecerista devem ser analisados
no caso concreto, a depender da suposta ilicitude apontada. (gn)
É a fundamentação.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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DECISÃO

dido.

Diante de todo o exposto, divergindo da manifestação
emitida pela área técnica, me filio ao opinamento emitido pelo Ministério Público de Contas no sentido de que
não há qualquer violação às prerrogativas da advogada,
não cabendo a intervenção da OAB nos autos do processo TC 2681/2012, por ausência de legitimidade de agir.
(gn)

1.2 DA AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO E DA ILEGITIMIDADE
PASSIVA (em relação ao parecerista)

Assim, voto pelo arquivamento dos presentes autos.
Sendo assim, considerando o campo semântico do art.
294, §1º, Res. TC 261/2013, não se vislumbra a subsunção do pleito da OAB-ES à norma.
Com efeito, a OAB-ES não traz em sua peça argumentos
jurídicos novos, não ventilados pelos pareceristas, mas
apenas repisa a suposta impossibilidade de responsabilização dos advogados públicos por esta Corte – tema já
superado, como se verá abaixo. Também não são trazidos elementos de fato, relacionados ao caso concreto,
capazes de modificar a posição adotada na ITC 407/2016.
Assim, não se verifica, no presente caso, nenhuma das
duas hipóteses que permitem o ingresso da OAB-ES como terceiro interessado. Isso porque não é necessária a
manifestação da OAB sobre as questões de fato nem de
direito, tampouco pode a entidade ser atingida pela futura decisão.
Em tais situações, não se vislumbra a necessidade de
manifestação da entidade nos autos, mormente se se
considerar os elementos por ela e o afastamento da responsabilidade de um dos pareceristas pela área técnica.
Assim, considerando que, neste caso, a OAB-ES não preencheu os requisitos para o ingresso no feito na qualidade de interessado, opina-se pelo indeferimento do peDiário Oficial de Contas

Segundo argumenta o Sr. Thiago Valbão Poleti, o art.
133 da Constituição Federal estabeleceu que o advogado é indispensável à administração da justiça e, assim,
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da
profissão, nos limites da lei, com redação semelhante o
art. 2°, § 3°, da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).
Aduz que não se trataria de direito disponível ou de privilégio pessoal do advogado, mas em razão da natureza público-subjetiva das prerrogativas, elas estariam indissociavelmente ligadas à atividade advocatícia, sendo
pertinente ressaltar que, de acordo com o art. 188, I, do
Código Civil, não constituem atos ilícitos os praticados no
exercício regular de um direito reconhecido.
Ainda no âmbito constitucional, também se mostraria
relevante o teor do art. 70 e 71 da CF/1988, bem como
do art. 70, respectivo parágrafo único, e art. 71, inciso I,
da CF do Estado do Espírito Santo. Pelo que se depreenderia desses diplomas, haveria uma limitação constitucional nas competências do Tribunal de Contas que impediria a imputação de responsabilidade ao justificante/
defendente no caso em tela.
Explica que a competência desta Corte de Contas estaria especificamente relacionada ao “julgamento de contas”. E o “responsável pelas contas” seria o ordenador
de despesa, sendo esta a autoridade que apresentaria
suas contas para avaliação do órgão auxiliar do controle externo. Nessa linha, o advogado não se apresentaria
como “responsável por contas” ou como ordenador de
despesas em sua atividade, não praticando ato de gestão
www.tce.es.gov.br

(utilizando, arrecadando, guardando, gerenciando ou
administrando dinheiros, bens e valores públicos), visto
que são aspectos estranhos às suas atribuições, não estando o justificante/defendente abrangido pela jurisdição deste Tribunal de Contas, confirmando-se, portanto,
sua ilegitimidade para figurar neste feito.
Ainda que a atuação do aludido profissional se restringiria a uma análise dos aspectos de legalidade, aferição que não abrangeria o conteúdo de escolhas gerenciais ou elementos que fundamentam a decisão do administrador, em seu âmbito discricionário, de modo que
a Constituição Federal não autorizaria a responsabilização do advogado, pelo Tribunal de Contas, em razão de
sua manifestação jurídica.
Desse modo, estabelecer a imputação de débitos a outras pessoas, que não aquelas estipuladas pela Constituição, criando-se competências para os Tribunais de Contas que exorbitam suas prerrogativas constitucionais,
significaria deturpar a ordem estabelecida .
Outro não seria o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, conforme se verifica no MS 24.073/DF, na relatoria do Min. Carlos Veloso, publicado no DJ de 31-102003.
Ainda, como as orientações da Procuradoria Municipal
se restringiriam ao exercício de sua competência a aspecto jurídicos de eventual contratação (sem ingressar
no exame das questões técnicas ou alusivas à oportunidade e conveniência), a responsabilidade pela veracidade das informações e justificativas postas nos autos do
processo administrativo recairiam exclusivamente sobre
os agentes públicos competentes.
Ressaltou que sendo o Direito uma ciência inexata, evenSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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tual discordância de interpretação de uma norma jurídica não se enquadraria na hipótese de erro grave, inescusável, ou de ato ou omissão praticado com culpa.
Não se poderia chegar ao extremo entendimento de que
divergir desta Corte, em termos de análise de questões
jurídicas, significa ter responsabilidades. Pensar de forma diferente, além de criar constrangimentos aos profissionais das Procuradorias Jurídicas (afastando qualificados profissionais dos quadros das mesmas), permitiria colocar como responsável pelas contas, perante este
Egrégio Tribunal, qualquer um que causasse prejuízo ao
erário público. A título de exemplo:
• um juiz que proferisse sentença, ordenando um pagamento imediato, posteriormente tido como ilegal pelo
Tribunal;
• um promotor que, por conta de uma improcedência
de ação civil pública ajuizada, levasse o Estado ao pagamento de altas custas sucumbenciais, pela sua incorreta
compreensão jurídica sobre o êxito da demanda; além
de outros exemplos.

co do RITCEES.
Assim, sendo a análise do advogado estritamente jurídica, permitir a imputação de multa pelo Tribunal de Contas, em razão de sua atividade de assessoramento, além
de extrapolar a competência deste nobre órgão de controle externo, permitir-lhe-ia uma “opinião superior e
vinculante” sobre qual o “melhor entendimento” aplicável ao caso concreto, já que, em última análise, essa
eventual responsabilização ocorreria porque o Tribunal
de Contas teria definido que a compreensão jurídica do
profissional estaria “errada”.
Tal situação se mostraria intelectualmente escravizadora, tolhendo a atividade advocatícia, prejudicando a
garantia constitucional relativa á inviolabilidade de sua
compreensão sobre o direito e á capacidade de defender
seu entendimento, conspurcando, no caso da advocacia
pública, suas atribuições.

Destacou ainda que nenhuma das condutas atribuídas
ao justificante/defendente se amoldaria à previsão contida no art. 38, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93, também não se trataria de parecer obrigatório ou vinculante, o que afasta o entendimento excepcional do STF, expresso no MS 24.584/DF.

Já na argumentação da peça da OAB, asseverou-se que
da leitura da ITI se extrairia que os advogados pareceristas teriam sido incluídos na referida instrução exclusivamente em razão da emissão de parecer em processos
licitatórios, os quais convergiam para contratações que
foram consideradas irregulares pela área técnica. Com
isso, que na ITI não teria sido apontada conduta dolosa
dos advogados, mas somente a conduta de emissão de
parecer jurídico. Também não constaria na ITI menção à
culpabilidade dos pareceristas citados.

Também, que a própria legislação estadual reafirma o
disposto no art. 133 da Lei Maior e no art. 2°, § 3°, da
Lei n° 8.906/94. Nesse sentido a Lei Complementar 621,
8 de março de 2012, Lei Orgânica do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, art. 5°, inciso XVII c/c parágrafo único; bem como o art. 5º, inciso XII, parágrafo úni-

Também que não haveria sujeição do procurador/assessor jurídico ao controle das contas públicas por emissão
de mero opinamento, como prevê o art. 5º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Espírito Santo e do Regimento Interno do TCE/ES. Então haveria erro material na
citação do advogado público para figurar no polo passivo

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

da tomada de contas. Apontou jurisprudência que seria
favorável à tese, como o MS 24.073/DF, MS 24.584, MS
24.631, MS 24.973/DF e MS 27.867.
Que para responsabilização do parecerista, a hipótese
deveria ensejar dano constatado como decorrente de
erro grave, inescusável, ou de ato ou omissão praticado
com culpa em sentido lato, nos termos do art. 927 do Código Civil e art. 32 do Estatuto da OAB, na linha de orientação do STF, no MS 24.073. Também somente na hipótese em que o parecer fosse absolutamente vinculante
com relação à decisão administrativa subsequente, em
matéria previamente definida em lei ou despacho normativo do órgão.
Ainda, que não poderia haver imputação ou compartilhamento de responsabilidade sem o pleno e prévio
exercício contraditório, na forma do art. 43, III, da Lei
8.443/92.
Ao final, registrou as seguintes conclusões:
a. Sobre o tema PARECER DE ADVOGASDO PÚBLICO, o
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já teve oportunidade de
reconhecer a IMUNIDADE MATERIAL do advogado-geral da União por pareceres ofertados no exercício de sua
profissão, nos autos do Inquérito 1674, julgado no Pleno em 06.09.01, citado no voto do Min. Maurício Corrêa
nos autos do Mandado de Segurança 24.073-3-FD.
a. Opinar é diferente de decidir, o parecer não é um ato
administrativo de cunho decisório, é apenas e tão somente uma opinião que não cria nem extingue direitos,
como costuma acontecer com os atos de conteúdo decisórios, razão pela qual o juízo do procurador não vincula
a autoridade que tem poder decisório.
a. Procurador, advogado e assessor jurídico quando na
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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condição de pareceristas, não ordenam despesas, não
gerenciam, arrecadam, guardam, ou administram quaisquer bens, dinheiros ou valores públicos, restando clara
a ausência de tipificação no art. 10 e incisos da Lei de Improbidade Administrativa, e, por consequência, na subsunção ao controle de contas.
a. Os pareceres são peças opinativas, não possuem efeito vinculante, exteriorizando uma opinião jurídica que
não possui uma prescrição normativa acerca de determinado tema.
a. Dentre as condutas típicas arroladas no art. 10 da Lei
8.429/92, não se encontra um item sequer onde se possa enquadrar o agir de um operador do direito quando
na função de parecerista, porquanto a participação deste é de caráter opinativo, elucidativo, materializada em
ato administrativo enunciativo, sem qualquer conteúdo
decisório.
ANÁLISE
Antes de se adentar à análise da preliminar, cumpre pincelar que, no mérito, nenhum dos pareceristas da municipalidade foi citado porque adotou tese jurídica que
contrariou entendimento que a equipe de auditoria entendia mais adequado para a hipótese. Ao contrário, nas
irregularidades em que foi apontada responsabilidade
de parecerista, o que se extrai é o desvio da correta apreensão dos fatos concretos postos à análise do jurista, ou
sua distorção grosseira, resultando em pareceres alienados, que se limitam em reproduzir o que a lei diz para determinada hipótese abstrata.
Na análise da preliminar propriamente dita, cumpre registrar que o advogado, como prevê o art. 1º, § 3º da
Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), quando em juízo
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ou no exercício da profissão, além de outras, conta com
prerrogativa que lhe assegura a inviolabilidade por seus
atos e manifestações, nos limites da supracitada lei. Entretanto, isso não significa que o advogado não pode ser
responsabilizado. Eis que o próprio Estatuto prevê expressamente a hipótese: “O advogado é responsável
pelos atos que, no exercício profissional, praticar com
dolo ou culpa” (art. 32, da Lei 8.906/94). Com isso, pela própria lei de regência da profissão, o parecerista é
passível de responsabilização na condução do seu ofício.
No que tange ao papel da Corte de Contas e suas competências, a Constituição de 1988 estabeleceu a capacidade do Tribunal de Contas para julgamento das contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário e ainda o
dever de aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções
previstas em lei. Assim, em tese, a matéria relacionada a
prejuízo ao erário ou ilegalidade de despesa se insere na
competência do julgamento pelo Tribunal de Contas, independente ou não da subsunção dos fatos à Lei de Improbidade Administrativa, in verbis:
Constituição Federal de 1988

deral, e as contas daqueles que derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo
ao erário público;
(...)
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas
unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;
(...)
VIII - 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;
A mesma regra, por simetria, é repetida no art. 71 da
Constituição Estadual.
Também a Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES) prescreve que:
Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:

(...)

XVII - os responsáveis pela elaboração dos editais de licitação e dos convites, os participantes das comissões julgadoras dos atos licitatórios, os pregoeiros, bem como
os responsáveis e ratificadores dos atos de dispensa ou
inexigibilidade. (Inciso incluído pela LC nº 658/2012 –
DOE 21.12.2012)

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público fe-

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso XVII
deste artigo os atos e manifestações dos advogados públicos submetidos à Lei Federal nº 8.906, de 04.7.1994,
em face da disposição contida no § 3º do seu artigo 2º.

(...)
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da
União, ao qual compete:

www.tce.es.gov.br
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(Incluído pela LC nº 658/2012 – DOE 21.12.2012)
Revelados os contornos da sua competência, essa Corte de Contas tem atribuição inclusive para alcance dos
responsáveis e dos ratificadores dos atos de dispensa ou
inexigibilidade.
Com relação ao parágrafo único do art. 5º, que prevê a
ausência de competência dessa Casa de Contas para advogados públicos, a sua correta interpretação implica na
aplicação da exceção tão somente aos atos e manifestações abarcados pelo estatuto da OAB, o que não abrange a hipótese de parecer emitido por advogado público com desvio ou distorção dos fatos, sem fundamentação legal ou mesmo com fundamentação incongruente com os fatos do processo, que ao final causa prejuízo
ao erário ou sustenta contratação irregular. É a intepretação que se conforma com a previsão do art. 32, da Lei
8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que prevê a responsabilização do advogado. Nesse sentido decidiu o Plenário
desta corte de Contas:
Acórdão TCEES-455/2016-Plenário
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração,
interposto em face do Acórdão TC–1215/2015, que julgou a responsabilidade do parecerista quanto à contratação por inexigibilidade de licitação, sem a presença dos requisitos legais. O embargante alegou a omissão
da decisão por não levar em consideração “a Lei Orgânica nº 621/12 que excetua da jurisdição do TCE os advogados públicos submetidos ao estatuto da advocacia”.
Em relação à obscuridade, o relator trouxe em seu voto
que: “ao me posicionar acerca da responsabilização do
advogado público, fiz considerações quanto à disposição
constitucional que estabelece normas para procedimentos licitatórios, o que abrange a competência desta Corte
Diário Oficial de Contas

de Contas consoante dispõe o artigo 5º, I da LC 621/12,
o que em consonância com o entendimento do STF o advogado público responde por erro crasso quanto emitido em parecer.
A exceção prevista no parágrafo único da LC 621/12 que
estabelece ausência de competência desta Casa de Contas, diz respeito, tão somente, a atos e manifestações
abarcadas pelo estatuto da OAB, o que não retrata a hipótese de parecer emitido por advogado público que,
sem fundamentação legal, causa prejuízo ao erário.
O relator concluiu pela inexistência de quaisquer dos
defeitos previstos no art. 167 da LC nº 621/12, que caracterizam a interposição dos embargos de declaração.
O Plenário, à unanimidade, não conheceu os Embargos de Declaração. Acórdão TC-455/2016-Plenário, TC
13558/2015, relator Conselheiro José Antônio Almeida
Pimentel, publicado em 24/05/2016.
Por final, a possibilidade de responsabilização do advogado público é consolidada na jurisprudência do STF, a
exemplo do Mandado de Segurança 24.073, MS 24.854
e MS 24.631, registrando o primeiro e o último que o advogado 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.
Da mesma forma a jurisprudência do TCU, a exemplo dos
Acórdãos nº 190/2001, 226/2001, 19/2002, 1.412/2003,
1.481/2003 e 1536/2004, todos do Plenário.
Nessa linha, opina-se pela rejeição da preliminar suscitada, uma vez que o parecerista se mostra passível de
responsabilização pelas Cortes de Contas, cabendo o
prosseguimento do feito para análise da responsabiliwww.tce.es.gov.br

dade no mérito.
Quanto ao mérito, aprovo o método aplicado à fiscalização e acolho as análises expendidas pela Área Técnica
por meio da Instrução Técnica Conclusiva 2796/2017 e
Parecer Ministerial 3163/2017, mantendo-se as seguintes irregularidades:
Intermediação na contratação de artista (item 2 da ITI
728/2013) (Item 3.1.1 da ITC 2796/2017)
Base legal: Art. 37, “caput” da Constituição Federal de
1988 e art. 25, III, da Lei n.º 8.666/93.
Responsáveis:
Cristiane Resende Fagundes Paris – Sec. de Cultura
Bruno Sacre de Castro – Procurador Municipal
Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal
Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município
Thiago Valbão Poleti – Procurador Geral Adj. do Município
3.1.2. Ausência de justificativa de preços e de regular
liquidação (item 3 da ITI 728/2013) (Item 3.1.2 da ITC
2796/2017)
Base legal: artigo 26, III, da Lei 8.666/93 e aos art. 62 e
63 da Lei 4.320/64.
Responsáveis:
Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal
Cristiane Resende Fagundes Paris – Sec. de Cultura
Bruno Sacre de Castro – Procurador Municipal
Ressarcimento: R$ 38.250,00 (equivalente a 18.113,3640
VRTEs)
3.1.3. Liquidação irregular (item 5 da ITI 728/2013)
(Item 3.1.3 da ITC 2796/2017)
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Base legal: Art. 62 e 63 da Lei n.º 4.320/64

Responsáveis:

Responsáveis:

Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito

Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal

George Macedo Vieira – Pregoeiro

Cristiane Resende Fagundes Paris – Secretária de Cultura
Andesson Canzian Moraes – Fiscal do Contrato

3.1.7. Desclassificação de empresa sem razoabilidade
(item 10 da ITI 728/2013) (Item 3.1.7 da ITC 2796/2017)

Lúcio Berilli Mendes – Ordenador do Pagamento

Base legal: Art.32 e 45,§ 2º da CEES/89.

3.1.4. Ausência de interesse público, motivação suficiente e razoabilidade (item 6 da ITI 728/2013) (Item
3.1.4 da ITC 2796/2017)

Responsáveis:

Base legal: Art. 32 e 45,§ 2º da Constituição Estadual.
Responsáveis:
Carlos Roberto Casteglione Dias - Prefeito Municipal
Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário de Administração e Serviços Internos

George Macedo Vieira (Pregoeiro)
3.1.8. Indícios de sobrepreço e superfaturamento (item
11 da ITI 728/2013) (Item 3.1.8 da ITC 2796/2017)
Base legal – Arts. 3º (princípio da vantajosidade) e 43, IV
da Lei 8.666/93, art. 37, “caput” da CF/88 (Princípio da
eficiência e economicidade)
Responsáveis:

Cristiane Resende Fagundes Paris – Secretária de Cultura

George Macedo Vieira – Pregoeiro

Ressarcimento:

Ressarcimento:

R$ 274.680,00 (equivalente a 130.075,2900 VRTEs)

R$ 34.500,00 (equivalente a 16.337,5485 VRTEs

3.1.5. Ausência de licitação (item 7 da ITI 728/2013)
(Item 3.1.5 da ITC 2796/2017)

VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

Base legal: Arts 2º, 3º, 25 da Lei 8.666/93 e arts. 32 e 45
§ 2º da CE/ES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas neste voto, em:

Responsáveis:
Cristiane Resende Fagundes Paris (Secretária de Cultura)
Bruno Sacre de Castro (Procurador Municipal)
Thiago Valbão Poleti (Procurador Geral do Município)
Carlos Roberto Casteglione Dias (Prefeito Municipal)
3.1.6. Edital sem anexos necessários (item 9 da ITI
728/2013) (Item 3.1.6 da ITC 2796/2017)
Base legal: Art. 40, § 2º, incisos I e II da Lei 8.666/93.
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1. CONVERTER o processo de fiscalização em Tomada de
Contas Especial.
1. REJEITAR o pedido de intervenção da OAB-ES na qualidade de assistente simples de: Bruno Sacre de Castro,
Marco Aurélio Coelho, Wagner Antônio de Souza e Luiz
Carlos Zanon da Silva Júnior e a preliminar de Ausência
de Jurisdição e Ilegitimidade Passiva suscitada por. Thiawww.tce.es.gov.br

go Valbão Poleti e pela OAB, conforme fundamentação
exposta no item 1.2 da ITC.
1. REJEITAR AS ALEGAÇÕES DE DEFESA e JULGAR IRREGULARES as contas do Sr. Carlos Roberto Casteglione
Dias – Prefeito Municipal, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5 e 3.1.6 e pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao
erário disposto nos itens 3.1.2 e 3.1.4, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, condenando-o ao ressarcimento no
valor de R$ 312.930,00, equivalente a 148.188,6540 VRTE, solidariamente com as pessoas abaixo relacionado e
aplicando-lhe multa individual no valor de R$50.000,00,
com fulcro no art. 135, II da Lei Complementar nº
621/2012:
Responsável
Valor (R$)
Cristiane Resende Fagun- 312.930,00

VRTE
148.188,6540

des Paris
Bruno Sacre de Castro
38.250,00
Manoel Eduardo Baptis- 274.680,00

18.113,3640
130.075,2900

ta Cabral

1. REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA E JULGAR IRREGULARES as contas da Sra. Cristiane Resende Fagundes Paris, pela prática de ato ilegal presentificado nos
itens 3.1.1, 3.1.3 e 3.1.5 e pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposto nos itens 3.1.2 e 3.1.4, com amparo no artigo 84,
inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012, condenando-o ao ressarcimento no valor de
R$ 312.930,00, equivalentes a 148.188,6540 VRTE, solidariamente com e aplicando-lhe multa individual no valor de R$25.000,00, com fulcro no art. 135, II da Lei Complementar nº 621/2012:
Responsável

Valor (R$)

VRTE
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Carlos Roberto Casteglio- 312.930,00

148.188,6540

ne Dias
Bruno Sacre de Castro
38.250,00
Manoel Eduardo Baptis- 274.680,00

18.113,3640
130.075,2900

ta Cabral

1. REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA E JULGAR IRREGULARES as contas do Sr. Bruno Sacre de Castro, pela
prática de ato ilegal presentificado nos itens 3.1.1 e 3.1.5
e pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposto nos itens 3.1.2, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, condenando-o ao ressarcimento no
valor de R$ 38.250,00, equivalentes a 18.113,3640 VRTE, solidariamente com e aplicando-lhe multa individual
no valor de R$6.000,00, com fulcro no art. 135, II da Lei
Complementar nº 621/2012:
Responsável
Valor (R$)
Cristiane Resende Fagun- 38.250,00

VRTE
18.113,3640

des Paris
Carlos Roberto Casteglio- 38.250,00

18.113,3640

ne Dias

1. REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA do Sr. Marco
Aurélio Coelho, pela prática de ato ilegal presentificado
no item 3.1.1 e aplicando-lhe multa individual no valor
de R$3.000,00, com fulcro no art. 135, II da Lei Complementar nº 621/2012.
1. REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA E JULGAR IRREGULARES as contas do Sr. Manoel Eduardo Baptista
Cabral, pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposto nos itens 3.1.4, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da
Lei Complementar 621/2012, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$ 274.680,00, equivalentes a
130.075,2900 VRTE, solidariamente com e aplicando-lhe multa individual no valor de R$45.000,00, com fulDiário Oficial de Contas

cro no art. 135, II da Lei Complementar nº 621/2012:

Transitado em julgado, arquivem-se.

Responsável Valor (R$) VRTE

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Cristiane Resende
130.075,2900
Carlos
Roberto
130.075,2900

Fagundes

Paris

274.680,00

Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO TC- 150/2018 – PLENÁRIO

Casteglione

Dias

274.680,00

1. REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA E JULGAR IRREGULARES as contas do Sr. George Macedo Vieira, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 3.1.6 e
3.1.7, e pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposto nos itens 3.1.8, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da
Lei Complementar 621/2012, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$ 34.500,00, equivalente a
16.337,54 VRTE e aplicando-lhe multa individual no valor de R$6.000,00, com fulcro no art. 135, II da Lei Complementar nº 621/2012.
1. REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA E JULGAR IRREGULARES as contas dos senhores Andesson Canzian
Moraes e Lúcio Berilli Mendes, pela prática de ato ilegal
presentificado no item 3.1.3 e aplicando-lhe multa individual no valor de R$3.000,00, com fulcro no art. 135, II
da Lei Complementar nº 621/2012.
1. REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA E JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Thiago Valbão Poleti, pela prática de atos ilegais presentificado nos itens
3.1.1 e 3.1.5 e aplicando-lhe multa individual no valor
de R$3.000,00, com fulcro no art. 135, II da Lei Complementar nº 621/2012

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pela então relatora, em:
1.1. Preliminarmente, deferir o ingresso da Ordem dos
Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo na condição
de terceiro interessado;
1.2. Também em sede preliminar, por afastar a ilegitimidade passiva suscitada pelo Sr. Thiago Valbão Poleti, considerando-o legítimo para figurar no polo passivo nestes
autos;
1.3. Com relação às irregularidades identificadas no Relatório de Auditoria Ordinária n.º 00031/2013-4, por
manter as seguintes irregularidades:
1. Intermediação na contratação de artista (item 2.2 da
ITC 02796/2017-9)
Base legal: Art. 37, “caput” da Constituição Federal de
1988 e art. 25, III, da Lei n.º 8.666/93.
Responsáveis: Cristiane Resende Fagundes Paris – Sec.
de Cultura;
Bruno Sacre de Castro – Procurador Municipal;
Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal
Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município

À SGS para comunicações processuais.

Thiago Valbão Poleti – Procurador Geral Adj. do Município

Ciência ao Ministério Público de Contas.

2. Liquidação irregular (item 2.5 da ITC 02796/2017-9)

www.tce.es.gov.br
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Base legal: Art. 62 e 63 da Lei n.º 4.320/64
Responsáveis: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal
Cristiane Resende Fagundes Paris – Secretária de Cultura
Andesson Canzian Moraes – Fiscal do Contrato
Lúcio Berilli Mendes – Ordenador do Pagamento
3. Ausência de licitação (item 2.7 da ITC 02796/2017-9)
Base legal: Arts 2º, 3º, 25 da Lei 8.666/93 e arts. 32 e 45
§ 2º da CE/ES.
Responsáveis: Cristiane Resende Fagundes Paris (Secretária de Cultura)
Bruno Sacre de Castro (Procurador Municipal)
Thiago Valbão Poleti (Procurador Geral do Município)
Carlos Roberto Casteglione Dias (Prefeito Municipal)
1.4. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade do senhor Carlos Roberto Casteglione
Dias e da pessoa jurídica Federação Nacional de Prefeitos – FNP, pelos atos descritos no subitem 2.1 (repasse de contribuição sem finalidade pública) da ITC
02796/2017-9;
1.5. Pela prática dos atos ilícitos presentificados no subitem 2.2 (intermediação na contratação de artista) da
ITC 02796/2017-9, rejeitar as razões de justificativas
apresentadas pelos senhores Carlos Roberto Casteglione Dias, Cristiane Resende Fagundes Paris, Bruno Sacre
de Castro, Manoel Eduardo Baptista Cabral, Marco Aurélio Coelho e Thiago Valbão Poleti, sem imputar-lhes
sanção;
1.6. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione
Dias, Cristiane Resende Fagundes Paris e Bruno Sacre
Diário Oficial de Contas

de Castro, pelos atos descritos no subitem 2.3 (ausência
de justificativa de preços e de regular liquidação) da ITC
02796/2017-9;
1.7. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione
Dias, Cristiane Resende Fagundes Paris e Bruno Sacre
de Castro, pelos atos descritos no subitem 2.3 (ausência
de justificativa de preços e de regular liquidação) da ITC
02796/2017-9;
1.8. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione
Dias, Bruno Sacre de Castro, Cristiane Resende Fagundes Paris, Manoel Eduardo Baptista Cabral e Thiago Valbão Poleti e da pessoa jurídica EBM Produções Artísticas Ltda., pelos atos descritos no subitem 2.4 (indício de
superfaturamento) da ITC 02796/2017-9;
1.9. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade das pessoas jurídicas Play City Eventos EIRELI-EPP., Campos Tek Sonorização Ltda-ME., Colli Som
nova Ltda-ME., Comlog Locação de Equipamentos e
Serviços Ltda-EPP., Mais Estrutura Locação de Tendas e
Brinquedos Ltda-ME., RV Cerimônias e Promoções de
Eventos Ltda-EPP., WS Estrutura e Audiovisual Ltda-EPP
(Shows Comércio e Serviços Diversos Ltda.), Art Sonorização Ltda-EPP., H. V. Oliveira Produções e Eventos ME.,
Maff Equipamentos e Produções Ltda-ME., Pro-Marc
Stands e Sistemas Estruturais Ltda-ME. e Scorpion Telões Lta-EPP., pelos atos descritos no subitem 2.5 (liquidação irregular) da ITC 02796/2017-9 e rejeitar as razões
de justificativas apresentadas pelos senhores Carlos Roberto Casteglione Dias, Cristiane Resende Fagundes Paris, Andesson Canzian Moraes e Lúcio Berilli Mendes,
sem imputar-lhes sanção;
www.tce.es.gov.br

1.10 Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione Dias, Marco Aurélio Coelho, Manoel Eduardo Baptista Cabral e Cristiane Resende Fagundes Paris pelos atos descritos no subitem 2.6 (ausência de interesse público, motivação suficiente e razoabilidade) da ITC
02796/2017-9;
1.11. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione
Dias e Cristiane Resende Fagundes Paris pelos atos descritos no subitem 2.8 (ausência de motivação e interesse
público) da ITC 02796/2017-9;
1.12. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione Dias e George Macedo Vieira pelos atos descritos
no subitem 2.9 (edital sem anexos necessários) da ITC
02796/2017-9;
1.13. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione
Dias e George Macedo Vieira pelos atos descritos no subitem 2.10 (desclassificação de empresa sem razoabilidade) da ITC 02796/2017-9;
1.14. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione
Dias e George Macedo Vieira pelos atos descritos no subitem 2.11 (indícios de sobrepreço e superfaturamento)
da ITC 02796/2017-9;
1.15. Pela prática dos atos ilícitos presentificados nos subitens 2.7 (ausência de licitação) da ITC 02796/2017-9,
rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos senhores Carlos Roberto Casteglione Dias, Cristiane Resende Fagundes Paris, Bruno Sacre de Castro e Thiago
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Valbão Poleti, condenando-os, com fulcro no art. art. 41,
parágrafo único, da Lei Complementar n.º 32/1993, ao
pagamento de multa individual no valor equivalente a
500 VRTE, conforme previsão em seu art. 96, II, c/c art.
166, I, da Resolução TC 182/2002;
1.16. Pela expedição de DETERMINAÇÕES ao atual Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Sr. Vitor da
Silva Coelho, para que:
1.16.1 Em futuras contratações de artistas por inexigibilidade de licitação, observe o disposto no artigo 25, III,
da Lei n.º 8.666/93, bem como o disposto no Parecer em
Consulta TC 015/2016;
1.16.2 Em futuras contratações, observe, de forma rigorosa, o disposto no artigo 67, caput e §§1º e 2º, da Lei
n.º 8.666/93.
1.17 Notifiquem-se os responsáveis do teor do acórdão
proferido, nos termos do art. 307, §7º, do RITCEES.
1.18. Por fim, promovidas as comunicações devidas, em
não havendo expediente recursal, sejam os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas para monitoramento das penalidades de multa.
2. Por maioria, nos termos do voto da então relatora
conselheira substituta Márcia Jaccoud Freitas, nos termos do artigo 86, §4º, do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. Vencidos o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo e o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanharam a área técnica e o Ministério Público Especial
de Contas, por converter em Tomada de Contas Especial,
indeferir o pedido de intervenção da OAB, aplicar multa
de R$ 3.000,00 para Marco Aurélio Coelho, julgar irregulares as contas dos senhores Carlos Roberto Casteglione
Diário Oficial de Contas

Dias, Cristiane Resende Fagundes Paris, Bruno Sacre de
Castro, Manoel Eduardo Baptista Cabral, George Macedo Vieira, Andesson Canzian Moraes, Lúcio Berilli Mendes e Thiago Valbão Poleti, com ressarcimento e multa.
Absteve-se de votar o conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, condutor do processo nos termos do
artigo 86, parágrafo 2º, do Regimento Interno.

Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 15/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

3. Data da Sessão: 27/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária do
Plenário.

ACÓRDÃO TC- 151/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06440/2016-1

4. Especificação do quórum:

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

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

Exercício: 2015

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora, nos termos do artigo 86, parágrafo 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), João Luiz Cotta Lovatti (em substituição) e
Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora nos termos do art. 86,
§4º, do Regimento Interno
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO 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
www.tce.es.gov.br

UG: IOPES - Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo
Relator: Marco Antônio da Silva
Parte: Claudio Daniel Passos Rosa
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2015
– REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – DETERMINAÇÕES - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES,
relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do
Sr. Claudio Daniel Passos Rosa, Ordenador de Despesas.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº
00286/2017-8 (fls. 18-27) e na Instrução Técnica Inicial –
ITI nº 00541/2017-9, através da Decisão Monocrática nº
00953/2017-2 (fls. 31-32), determinei a citação do responsável, no sentido de que apresentasse, no prazo de
30 (trinta) dias, suas razões de defesa em face do indicativo de irregularidade constante do item 3.3.1 do referido Relatório Técnico.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Em resposta ao Termo de Citação nº 01060/2017-1 (fls.
36), o gestor apresentou a esta Corte de Contas documentação que fora acostada às folhas 38-40 dos autos.

ca, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
00179/2018-3, verbis:

A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 00179/2018-3 (fls. 4552), opinou no sentido de que seja julgada regular com
ressalva a prestação de contas em apreço, expedindo-se
determinação.

[...]

O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, mediante
Parecer nº 347/2018-9 (fls. 56-57), em consonância com
a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES, relativa ao exercício de 2015, em comento, necessário é
sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.
1. CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas com ressalva, com expedição de determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técniDiário Oficial de Contas

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

troladas;
2) Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei
Complementar 621/2012. – (g.n).

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES,
exercício de 2015, sob a responsabilidade do Senhor
Claudio Daniel Passos Rosa, sendo mantida a irregularidade constante do item 3.3.1 do RT 00286/2017-8), tratada no item 2.1 desta Instrução Conclusiva:

Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.

2.1 ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO E PARECER DO
CONTROLE INTERNO DE FORMA INCONCLUSIVA E SEM
OS ELEMENTOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO
12 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TC Nº 28/2013 ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA TC Nº 33/2014.

Art. 84. As contas serão julgadas:

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA as contas do Senhor Claudio Daniel Passos Rosa,
no exercício de funções de ordenador de despesas Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES, no
exercício de 2015, na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida, determinar ao Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo – IOPES, na pessoa de seu atual gestor, que:
1) Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno
nos moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem conwww.tce.es.gov.br

Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
[...]
(...)
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;
(...)
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das
medidas necessárias à correção das impropriedades ou
faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência.
(g.n.).
Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desta feita, efetivamente, da análise dos autos, verifico
que a área técnica entendeu como regular com ressalva
os atos praticados sob o aspecto técnico-contábil, estanSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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do correto o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que, no mesmo sentido, se manifestaram pela regularidade com ressalva da presente
prestação de contas, em razão da mantença da irregularidade inserta no item 3.3.1 do RT 00286/2017-8 (Encaminhamento de Relatório e Parecer do Controle Interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos no anexo 12 da Instrução Normativa
TC nº 28/2013 alterada pela Instrução Normativa TC nº
33/2014), havendo necessidade de expedição de determinação, de acordo com os ditames estabelecidos nos
artigos 84, inciso II e 86, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
2. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÕES ao atual gestor do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES, nos seguintes termos:
1.2.1 Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos
moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar
nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
1.2.2 Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa
unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
1.3. ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária do
Plenário.

MARCO ANTONIO DA SILVA

4. Especificação do quórum:

Relator

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

1. ACÓRDÃO:
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, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES, relativas ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Claudio Daniel Passos Rosa, Ordenador
de Despesas, em razão da mantença da irregularidade
formal contida no item 3.3.1 do Relatório Técnico – RT nº
00286/2017-8, dando-lhe a devida quitação;
Diário Oficial de Contas

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 171/2018 – PLENÁRIO
Processo TC: 4855/2016
Jurisdicionado: Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES
Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: José Eduardo Faria de Azevedo
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015
– SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO (SEDES) – CONTAS REGULARES COM RESSALVA – DETERMINAÇÃO – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do
senhor José Eduardo Faria de Azevedo.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 118/2017
(fls. 12/33) e a Instrução Técnica Inicial 292/2017 (fls.
34/35), com sugestão de citação do responsável para
apresentação de razões de defesa, o que foi acolhido na
Decisão Monocrática 772/2017 (fls. 37/38).
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Devidamente citado, o responsável anexou aos autos suas justificativas (fls. 45/46).
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 93/2018 (fls. 50/56),
opinando pela regularidade com ressalva das contas em
razão da manutenção da irregularidade relativa à ausência de parecer conclusivo, com determinação ao atual
gestor.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 281/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 93/2018 (fls. 50/56), abaixo
transcrita:
2. DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
AUSÊNCIA DE PARECER CONCLUSIVO (item 3.3.1 do RT
00118/2017-9)
Fundamentação legal: Art. 3º; art. 4º, § único, c/c o art.
5º da Resolução TC 227/2011 e art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
Entendemos que não seja óbice a Unidade Central de
Diário Oficial de Contas

Controle Interno do Estado, representada pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência, emitir os relatórios de controle interno das unidades gestoras estaduais em substituição à unidade executora do controle,
entretanto, também entendemos deva ser conclusivo no
âmbito de cada Poder ou Órgão cujo sistema de controle interno, em todos os casos, envolve a administração
pública direta e indireta, conforme determina a Resolução TC 227/2011, art. 3º. Diante desses fatos, sugere-se
CITAR o gestor responsável para justificar a ausência do
parecer conclusivo.
Das justificativas (Protocolo 10137/2017-2 – doc.14)
O responsável traz as seguintes justificativas acerca da
ausência de Parecer Conclusivo no Relatório de Controle Interno:
O §2.º do art. 82 da Lei Complementar n.º 621/2012 estabelece que as contas dos administradores e responsáveis pela gestão de recursos públicos estaduais devem
ser acompanhadas de Relatório e de Parecer Conclusivo da Unidade Executora de Controle Interno, in verbis:

não existia na estrutura de cada um dos órgãos estatais
a denominada “Unidade Executora de Controle Interno”.
Tal aspecto, por si só, impede o atendimento da exigência fixada no item em epígrafe, no sentido de que as contas desta Secretaria sejam acompanhadas “... do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno”.
Além disso, a partir da leitura da última coluna da s tabelas constantes dos itens “1.1”, “1.2” e “1.3” do “Anexo 12” da Instrução Normativa n.º 028/2013, denominada “Visto” e das respectivas Notas de Rodapé de n.º ́s 03,
04 e 05, respectivamente, é possível constatar que nem
todos os pontos que congregam a prestação de contas
precisam ser auditados pelo controle interno. Nos moldes expressamente fixados no mencionado “Anexo 12”
da “Instrução Normativa TC de n.º 028/2013”, deve ser
informado “... ‘sim’ para o ponto de controle avaliado e
‘não’ para o ponto de controle que não foi objeto de avaliação.”

§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno , os quais deverão conter os elementos indicados em
atos normativos do Tribunal de Contas. (Grifamos)

No que se refere à exigência de parecer conclusivo conforme modelo apresentado no “Anexo 12” da referida
Instrução Normativa, cabe registrar que a mesma prevê como possibilidade de conclusão a opinião de que as
demonstrações representam “adequadamente”, “adequadamente com ressalvas” ou “inadequadamente” .
Entretanto, as normas de auditoria, inclusive às relativas
a auditorias governamentais, estabelecem a possibilidade de relatório com abstenção ou negativa de opinião ,
no qual o profissional de auditoria deixa de emitir uma
opinião por não ter obtido comprovação suficiente para
fundamentá-la.

Inicialmente, cumpre notar que, até a edição da Lei Complementar de n.º 856/2017, publicada em 17/05/2017,

Portanto, considerando que as normas de auditoria em
vigor permitem a emissão de relatório com abstenção

Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em ato s normativos do
Tribunal de Contas. [...]

www.tce.es.gov.br
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ou negativa de opinião pelo profissional de auditoria, requer-se a esse Egrégio TCEES, que seja aceita a emissão
de relatório e de parecer com abstenção de opinião.
Por fim, vale registrar que, a despeito dos esclarecimentos acima apresentados e das dificuldades atualmente existentes para implementar o modelo estipulado no
“Anexo 12” da Instrução Normativa de n.º 028/2013, o
Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da SECONT, vem empreendendo esforços para a melhoria de
sua atuação, de modo a atender as exigências efetuadas
por esse E. TCEE no item em referência.
A recente publicação da Lei Complementar n.º 856/2017
(em 17/05/2017) e a edição do novo modelo para emissão do “Relatório e do Parecer da Unidade Executora de
Controle Interno referente as Contas de 2016” - instituído pela Portaria SECONT n.º 009-R, de 22 de dezembro
de 2016 e pela Portaria SECONT n.º 002-R, de 17 de janeiro de 2017 - são demonstrações cabais do esforço voltado para o contínuo aprimoramento do controle interno estadual.
Diante disso, requer-se que seja reconsiderada a sugestão efetuada por essa Egrégia Corte de Contas no presente item.
Da análise das justificativas
Antes da análise das justificativas prestadas pelo responsável, faz-se necessário uma explanação acerca da exigência, forma e conteúdo do Relatório e Parecer conclusivo do Controle Interno.
A Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica
do TCE-ES) no seu artigo 82 estabelece o seguinte:
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
Diário Oficial de Contas

submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal de Contas.

nhados do relatório e do parecer conclusivo emitido pelo
controle interno, sobre as contas do ordenador de despesas do respectivo órgão ou unidade, contendo os elementos indicados no ANEXO 12. (grifo nosso)

§ 1º No julgamento das contas anuais a que se refere o
caput deste artigo serão considerados os resultados dos
procedimentos de fiscalização realizados, bem como os
de outros processos que possam repercutir no exame da
legalidade, legitimidade, economicidade, efetividade e
razoabilidade dos atos de gestão.

§ 2º Os gestores dos Fundos Especiais, quando constituídos como órgãos de gestão independentes das Secretarias Estaduais ou Municipais, deverão apresentar suas
prestações de contas anuais independentes dos ordenadores de despesas das Secretarias a que se encontram
vinculados, observando o que dispõe o “caput” deste artigo.

§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno, os quais deverão conter os elementos indicados em
atos normativos do Tribunal de Contas.

ANEXO 12 RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO RELATÓRIO
[...]

§ 3º Serão consideradas não prestadas as contas que,
embora encaminhadas, não reúnam as informações e os
documentos exigidos na legislação em vigor, bem como
nos atos normativos próprios do Tribunal de Contas. (grifos da ITC)

5. Parecer conclusivo

Já a Instrução Normativa nº 28/2013 e alterações, dispõe
sobre a composição e a forma de envio das prestações
de contas anuais, além de dispor sobre a obrigatoriedade, forma e conteúdo do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno.

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

[...]
Art. 4º O conteúdo das contas a serem prestadas pelos
ordenadores de despesas da administração direta e indireta dos Poderes Executivos Municipais e Estadual, exceto aqueles relacionados nos artigos 5º a 10 desta instrução normativa, para fins de julgamento pelo Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, compreenderá o
rol de documentos integrantes do ANEXO 03, acompawww.tce.es.gov.br

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade do Sr. [gestor responsável], relativa
ao exercício de [exercício a que se refere a prestação de
contas], com objetivo de:

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam [adequadamente, adequadamente
com ressalvas ou inadequadamente] a prática de atos de
gestão no exercício a que se refere, observando-se a leSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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galidade, legitimidade e economicidade na gestão dos
recursos públicos, no exercício de referência da prestação de contas. (grifos da ITC)
Dessa forma, verifica-se que esta Corte regulamentou,
com base na lei, sobre o Relatório e Parecer Conclusivo
do Controle Interno.
Não obstante, o gestor responsável encaminhou, no arquivo RELUCI, Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão
de Controle Interno, emitido pela Secretaria de Estado
de Transparência e Controle Interno – SECONT, com a seguinte conclusão:
As informações relativas as atividades da unidade central
de controle interno referente as contas do ano-exercício
de 2015 encontram-se consolidadas neste Relatório do
Controle Interno.
O responsável pelas contas da unidade gestora tomou
conhecimento do teor do parecer, conforme pronunciamento encaminhado no arquivo digital PROEXE e o encaminhou em desconformidade com a legislação citada.
As alegações apresentadas, indicando a possibilidade de
o Controle Interno se abster de emitir opinião acerca das
contas, com fundamento nas disposições da Resolução
CFC 820/1997 (Norma de Auditoria das Demonstrações
Contábeis NBC T 11) não merecem prosperar, visto que
tal norma foi revogada pela Resolução CFC 1203/2009,
e, atualmente, após convergência para as normas internacionais, a Resolução CFC Nº. 1.232/09, que aprovou a
NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente, vigente em 2016, em seu item 25 estabeleceu que,
25. Quando o auditor se abstém de expressar uma opinião devido à impossibilidade de obter evidência de auDiário Oficial de Contas

ditoria apropriada e suficiente, ele deve especificar no
parágrafo da opinião que:
(a) devido à relevância do(s) assunto(s) descrito(s) no parágrafo sobre a base para abstenção de opinião, o auditor não conseguiu obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar sua opinião de auditoria; e, consequentemente,
(b) o auditor não expressa opinião sobre as demonstrações contábeis. (g.n.)
Pode-se verificar que as normas de auditoria independente, trazidas pelo defendente, exigem uma manifestação expressa do auditor quanto à abstenção de opinião, o que não se vê na conclusão do parecer de controle interno apresentado para os fins desta PCA, estando
o mesmo, portanto, sem conclusão acerca das contas e
demonstrativos contábeis apresentados, o que contraria
o Art. 82 da Lei Complementar 621/2012, e os requisitos
da Instrução Normativa TC nº 34/2015 acerca do parecer
conclusivo da unidade de controle interno.
Por outro lado, observa-se que o Estado do Espírito Santo, por meio da Lei Complementar nº 856/2017 (artigos
3º, IX e 6º, XVII), regulamentada pelo Decreto Nº 4131R, de 18 de julho de 2017, (reorganiza a estrutura da SECONT – Órgão Central do Sistema de Controle Interno)
indicando a necessidade de implantação das Unidades
Executoras de Controle Interno em cada Órgão estadual
com o objetivo de atender o disposto no artigo 82 da Lei
Complementar nº 621/2012. É o que se extrai do artigo
1º do referido decreto, transcrito a seguir:
Art. 1°. Os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, exceto Empresas Públicas e Sociedades de Econowww.tce.es.gov.br

mia Mista, deverão instituir a Unidade Executora de Controle Interno - UECI, definida no inciso IX do art. 3º da Lei
Complementar nº 856/2017, no prazo de 60 dias a contar da data de publicação deste Decreto. (g.n)
Verifica-se, também, que o exercício de 2015 foi o primeiro em que se exigiu (regulamentou), na PCA, a apresentação do parecer conclusivo do controle interno, embora o dispositivo legal que fundamenta tal exigência
fosse mais antigo. A falta de conclusão no parecer, por si,
não indica necessariamente a existência de mácula grave nas contas.
Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade, e expedir determinação ao atual gestor da
unidade gestora em análise para que adote as medidas
administrativas necessárias e suficientes para a implantação da Unidade Executora de Controle Interno, nos
moldes previstos Lei Complementar nº 856/2017 (artigo 3º, IX), compatível com sua estrutura organizacional
e com o volume de atividades a serem controladas, de
forma a possibilitar o encaminhamento de parecer com
opinião conclusiva do controle interno nas futuras prestações de contas do órgão.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do EspíriSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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to Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:

Plenário.

Exercício: 2015

4. Especificação do quórum:

1.1. Manter a irregularidade constante do item 3.3.1 RT
118/2017:, sob a responsabilidade do senhor José Eduardo Faria de Azevedo, qual seja:

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

Recorrentes: Rodney Rocha Miranda e Paulo Maurício
Ferrari

1.1.1 Ausência de Parecer Conclusivo
Fundamentação legal: Art. 3º; art. 4º, parágrafo único,
c/c o art. 5º da Resolução TC 227/2011 e art. 82 da Lei
Complementar 621/2012.
1.2. Tendo em vista tratar-se de impropriedade de natureza formal, de natureza não grave e que não representa dano injustificado ao erário, julgar REGULARES COM
RESSALVA as contas do senhor José Eduardo Faria de
Azevedo frente à Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES no exercício de 2015, na forma do inciso II do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 86
do mesmo diploma legal;
1.3. Determinar ao atual gestor que:
1.3.1 Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos
moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar
nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
1.3.2 Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa
unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
1.4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Diário Oficial de Contas

4.2. Conselheiros em substituição: Joao Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 172/2018 – PLENÁRIO
Processo TC: 6776/2016-6 (APENSO: TC-1991/2016 e TC6845/2016)
Classificação: Pedido de Reexame
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vila Velha

www.tce.es.gov.br

PEDIDO DE REEXAME – NÃO CONHECER – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelos senhores Rodney Rocha Miranda e Paulo Maurício Ferrari, ex-Prefeito Municipal e então Secretário Municipal de Infraestrutura do Município de Vila Velha, respectivamente, em face do Acórdão TC-526/2016 – Plenário (proferido nos autos do processo TC 1991/2016 – fls. 32/39) que
manteve incólume a Decisão TC-128/2016 (prolatada
nos autos do processo TC 8704/2015 – Representação):
Acórdão TC-526/2016
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC1991/2016, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezessete de maio de dois mil e dezesseis, à unanimidade, não conhecer do Pedido de Reexame interposto pelo Srs. Rodney Rocha Miranda e Paulo Maurício Ferrari, em razão da inexistência de eventual acórdão, mantendo-se incólume os termos da Decisão
TC-128/2016, nos termos do voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva.
Decisão 128/2016
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, por unanimidade, em sua 1ª sessão ordinária, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que integra esta Decisão:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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1. Indeferir a medida cautelar;
2. Notificar os senhores Rodney Rocha Miranda, Prefeito Municipal de Vila Velha, e Paulo Maurício Ferrari,
Secretário Municipal de Obras, na forma do artigo 63 da
Lei Complementar 621/2012, para que, no prazo de 10
(dez) dias improrrogáveis, atendam aos exatos termos
da Decisão Monocrática Preliminar DECM 1572/2015,
Decisão Monocrática Preliminar DECM 1805/2015 e da
Decisão TC 6303/2015 – Plenário, alertando-os quanto
às consequências do descumprimento de Decisão emanada por esta Corte de Contas, em especial a pena de
aplicação de nova multa, que poderá ser majorada no
caso da reincidência, com base no art. 1º, XXXII e art.
135, §1º e inciso VII do artigo 135, todos da LC 621/2012;

art.1º, XXXII e art. 135 e §1º da Lei Complementar nº
621/2012;

trônico deste Tribunal no dia 04/07/2016, considerando-se publicada no dia 05/07/2016.

4. Dar vista dos autos ao Ministério Público Especial de
Contas;

Em princípio, considerando que o recurso manejado pelos recorrentes foi o Pedido de Reexame, interposto em
03/08/2016, ter-se-ia o tal como TEMPESTIVO, nos termos do Regimento Interno do TCEES.

5. Dar ciência ao Representante acerca desta decisão.
Assim, os autos foram encaminhados à SecexRecursos
para instrução, nos termos do Despacho 3921/2017 (fls.
29), que opinou pelo não conhecimento do feito (Instrução Técnica de Recurso 246/2017 – fls. 30/35).
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas no Parecer 6042/2017, da lavra do Procurador Luciano Vieira (fls. 38).
É o relatório.

3. Determinar ao Senhor Rodney Rocha Miranda:

2 Fundamentação

• Que elabore e publique no site do Município de Vila
Velha ato normativo regulando “critério uniforme e objetivo para a liquidação de despesas e pagamentos de
obrigações com vistas a garantir a observância das normas postas” na forma sugerida na Manifestação Técnica Preliminar MTP 844/2015, no prazo de 30 (trinta) dias, alertando-o quanto às consequências do descumprimento de Decisão emanada por esta Corte de Contas,
em especial quanto às penalidades dispostas no art. 1º,
XXXII e art. 135 e § 1º da Lei Complementar nº 621/2012;

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

• Que elabore e publique no site do Município de Vila
Velha e mantenha atualizada, a lista da ordem cronológica de pagamento das Secretarias Municipais da Prefeitura, em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93 c/c art.
48 caput e inc. II, e 48-A, I da LC 101/2000, no prazo de
30 (trinta) dias, alertando-o quanto às consequências do
descumprimento de Decisão emanada por esta Corte de
Contas, em especial quanto às penalidades dispostas no
Diário Oficial de Contas

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica de Recurso 2462017 (fls. 30/35), abaixo
transcrita.
“(...) II- DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade, observa-se
que os Recorrentes são partes capazes e possuem legitimidade processual, o que o torna CABÍVEL.
Quanto à tempestividade, verifica-se que, de acordo
com o despacho da Secretaria Geral das Sessões – SGS,
de fl. 23 dos autos TC-8704/2015, a notificação do Acórdão TC 526/2016 foi disponibilizada no Diário Oficial Elewww.tce.es.gov.br

No entanto, examinando a natureza das decisões proferidas pelo Plenário desta Corte de Contas, constata-se
que tanto a Decisão TC-128/2016, como o Acórdão TC526/2016, que a acolheu na íntegra, possuem natureza
interlocutória.
As decisões proferidas por esta Corte podem ser preliminares, interlocutórias, definitivas ou terminativas, conforme reza o art. 427 do Regimento Interno deste tribunal:
Art. 427. As decisões do Tribunal poderão ser preliminares, interlocutórias, definitivas ou terminativas.
§ 2º Interlocutória é a decisão pela qual o Relator ou o
Tribunal decide questão incidental, adota medida cautelar antes de pronunciar-se quanto ao mérito, ou delibera
sobre as condutas descritas nos incisos IV, V, VI, VII, VIII,
IX e XIII e no § 2º do art. 135 da Lei Orgânica do Tribunal.
O artigo 135 da Lei Orgânica descreve as condutas
passíveis de decisões interlocutórias:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
§ 2º O Tribunal de Contas poderá fixar multa diária, nos
casos em que o descumprimento de diligência ou deSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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cisão ocasionar dano ao erário ou impedir o exercício das
ações de controle externo, observado o disposto no Regimento Interno.
Os recursos, elencados artigo 152 da Lei Complementar
621/12 têm o condão de impugnar as decisões aqui proferidas, porém, adequados de acordo com a natureza específica de cada ato decisório. O artigo 169 da Lei Orgânica deste tribunal dispõe sobre as decisões interlocutórias e terminativas:
Art. 169. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá agravo formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias contado da data da ciência da decisão, na
forma estabelecida no Regimento Interno. (grifo nosso)
No caso em tela, restou claro que, embora os recorrentes tenham nomeado o presente pleito como Pedido
de Reexame, o acórdão atacado tem natureza de decisão
interlocutória, uma vez que trata da aplicação de multa
pelo descumprimento de decisões, sem força de decisão
definitiva, o que significa dizer que o recurso adequado
para a obtenção do provimento pretendido é o Agravo.
Em relação à tempestividade, como já mencionado,
a notificação do Acórdão TC 526/2016 foi publicada
no dia 05/07/2016. Sendo o prazo de interposição do
Agravo de 10 dias, tem-se que o mesmo venceu em
15/07/2016.
No entanto, o agravante protocolizou o expediente em
03/08/2016, conforme se observa no recibo de entrada de documento (fl. 10), o que o torna INTEMPESTIVO.
III. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, sugere-se o NÃO CONHECIMENTO
do presente expediente, por intempestividade, mantendo-se integralmente os termos do Acórdão TC n.
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526/2016, que encampou, em todos os termos, a Decisão TC-128/2016, proferida no Proc. TC-8704/2015. (...)”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. não conhecer do presente recurso em razão da
sua intempestividade, nos termos do art. 427, § 2º do
Regimento Interno e art. 169 da Lei Complementar nº
621/2012;

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

ACÓRDÃO TC- 173/2018 – PLENÁRIO

1.2. arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.

Processo TC: 6845/2016-3 (APENSOS: TC-1991/2016 e
TC-6776/2016)

2. Unânime.

Classificação: Pedido de Reexame

3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vila Velha

4. Especificação do quórum:

Recorrentes: Rodney Rocha Miranda e Paulo Maurício
Ferrari

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Joao Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
www.tce.es.gov.br

Exercício: 2015

PEDIDO DE REEXAME – NÃO CONHECER – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelos senhoSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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res Rodney Rocha Miranda e Paulo Maurício Ferrari, ex-Prefeito Municipal e então Secretário Municipal de Infraestrutura do Município de Vila Velha, respectivamente, em face do Acórdão TC-004/2016 – Plenário (proferido nos autos do processo TC 8704/2015 – Representação), que resultou na aplicação de multa individual
no valor de R$ 3000,00 (três mil reais), cujos termos seguem abaixo:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC8704/2015, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e seis de janeiro de dois mil e
dezesseis, à unanimidade, aplicar multa individual aos
senhores Rodney Rocha Miranda e Paulo Maurício Ferrari, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), correspondente ao percentual de 3% estabelecido no inciso IX do artigo 389 do RITCEES, por descumprimento imotivado das
Decisões Monocráticas Preliminares DECM 1572/2015,
DECM 1805/2015 e Decisão TC 6303/2015 – Plenário,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo.
Assim, os autos foram encaminhados à SecexRecursos
para instrução, nos termos do Despacho 3918/2017 (fls.
33), que opinou pelo não conhecimento do feito (Instrução Técnica de Recurso 247/2017 – fls. 35/38).
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas no Parecer 6041/2017, da lavra do Procurador Luciano Vieira (fls. 42).
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
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um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica de Recurso 247/2017 (fls. 35/38), abaixo transcrita.
“(...) II- DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade, observa-se
que os Recorrentes são partes capazes e possuem legitimidade processual, o que o torna CABÍVEL.
Quanto à tempestividade, verifica-se que, de acordo
com o despacho da Secretaria Geral das Sessões – SGS,
de fl. 22 dos autos TC-8704/2015, a notificação do Acórdão TC 004/2017 foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste tribunal no dia 20/06/2016, considerando-se publicada no dia 21/06/2016.
Considerando que o recurso manejado pelos recorrentes foi o Pedido de Reexame, interposto em 20/07/2017,
ter-se-ia este como tempestivo, nos termos do Regimento Interno do TCEES.
No entanto, verificando a manifestação da Relatoria
no Despacho 45453/2016, às fls. 27/28, que o acórdão
atacado tem natureza meramente de decisão interlocutória por não apresentar teor de decisão definitiva,
tem-se por acolher tal pronunciamento.

Tribunal decide questão incidental, adota medida cautelar antes de pronunciar-se quanto ao mérito, ou delibera
sobre as condutas descritas nos incisos IV, V, VI, VII, VIII,
IX e XIII e no § 2º do art. 135 da Lei Orgânica do Tribunal.
De igual forma a Lei Orgânica do Tribunal disciplina sobre o tema:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
§ 2º O Tribunal de Contas poderá fixar multa diária, nos
casos em que o descumprimento de diligência ou decisão ocasionar dano ao erário ou impedir o exercício das
ações de controle externo, observado o disposto no Regimento Interno.
Assim, embora os recorrentes tenham nomeado o presente pleito como Pedido de Reexame, constata-se que
o recurso adequado, de acordo com a decisão recorrida, é o Agravo, com previsão legal na Lei Orgânica desta
Corte de Contas:
Art. 169. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá agravo formulado uma só vez, por escrito, no prazo
de dez dias contado da data da ciência da decisão, na forma estabelecida no Regimento Interno.

Art. 427. As decisões do Tribunal poderão ser preliminares, interlocutórias, definitivas ou terminativas.

Em relação à tempestividade, como já mencionado, a notificação do Acórdão TC 004/2017 foi disponibilizada no
Diário Oficial Eletrônico deste tribunal no dia 20/06/2016,
considerando-se publicada no dia 21/06/2016. Sendo o
prazo de interposição do Agravo de 10 dias, tem-se que
o mesmo venceu em 01/07/2016.

§ 2º Interlocutória é a decisão pela qual o Relator ou o

No entanto, o agravante protocolizou o expediente em

O Regimento Interno deste Tribunal vem esclarecer a
matéria:
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20/07/2016, conforme se observa no recibo de entrada de documento (fl. 22), o que o torna INTEMPESTIVO.

3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.

III. CONCLUSÃO

4. Especificação do quórum:

Por todo o exposto, sugere-se o NÃO CONHECIMENTO
do presente expediente, mantendo-se integralmente os
termos do Acórdão TC n. 004/2016, que aplicou multa
de R$ 3.000,00 (três mil reais) aos agravantes, valor correspondente ao percentual de 3% estabelecido no inciso
IX do artigo 389 do RITCEES, por descumprimento imotivado das Decisões Monocráticas Preliminares DECM
1572/2015, DECM 1805/2015 e Decisão TC 6303/2015
– Plenário. (...)”

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

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. não conhecer do presente recurso em razão da
sua intempestividade, nos termos do art. 427, § 2º do
Regimento Interno e art. 169 da Lei Complementar nº
621/2012;

4.2. Conselheiros em substituição: Joao Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 176/2018 – PLENÁRIO

1.2. arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.

Processo: 04027/2017-8

2. Unânime.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Represen-
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tação
UGs: CMMS - Câmara Municipal de Mimoso do Sul,
PMMS - Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Partes: Angelo Guarconi Junior
Procurador: Flavio Lucio Ferreira de Souza (OAB: 12683ES)
Ementa:REPRESENTAÇÃO – PREFEITO MUNICIPAL EM
FACE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL – SUPOSTOS
VÍCIOS EM PROCESSO LEGISLATIVO – INEXISTÊNCIA DE
ATOS DECORRENTES DAS LEIS QUESTIONADAS – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS CORTES DE CONTAS PARA REALIZAR CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI – NÃO CONHECER – OFICIAR Á PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA TENDO EM VISTA INDÍCIOS DE ATOS DE IMPROBIDADE – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1. RELATÓRIO
Trata-se de Representação oferecida pelo Prefeito de Mimoso do Sul, Sr. Angelo Guarçoni Júnior, por intermédio
do Procurador Geral do Município, Senhor Flavio Lucio
Ferreira de Souza, acerca de indícios de ilegalidades/inconstitucionalidades em processo legislativo levado a
efeito pela Câmara Municipal daquele município, a seguir descritos:
a) alteração dos arts. 6° e 887 do projeto de lei 027/2016
mediante lei ordinária em vez de lei complementar, em
violação ao art. 46, parágrafo, único da Lei Orgânica Municipal (LOM);
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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b) violação/burla ao art. 73, VIII da lei 9.504/97, evidenciada pelo fato de a lei de criação do Plano de Cargos,
Carreiras e Salários dos servidores públicos municipais
ter sido aprovada no dia 04/04/2016, às 23h e 54 min,
assinada em todas as suas 55 páginas, enviada para sanção do Executivo (cujo chefe não se fazia presente na
sessão) e retornado para publicação antes da meia noite, o que seria fisicamente impossível, configurando trâmite legislativo fictício para que a publicação ocorresse
antes do dia 05/04/2016, início do período proibitivo estabelecido na lei eleitoral;
c) ausência de estimativa de impacto econômico-financeiro da Lei 2.296/16 o que violou a exigência do art. 16, l
e H da LRF. “Nesse aspecto, releva que o fictício estudo de
impacto financeiro juntado aos autos do projeto de lei,
após sua aprovação pela Câmara Legislativa faz menção
a lei que ainda nem existia no mundo jurídico. (Ele data
de 04/04/2016 e refere-se a diploma legal que só foi sancionado em 01/07/2016), o que evidencia a violação à
Lei de Responsabilidade Fiscal”.
Concluindo, o representante requereu a declaração de
nulidade da lei, assim como cautelarmente a suspensão
de seus efeitos imediatos.
A SecexDenúncias, por meio da Manifestação Técnica
960/2017-2, propôs o conhecimento parcial da Representação, apenas quanto à questão da estimativa do impacto orçamentário-financeiro; assim como o não conhecimento quanto matéria relativa ao processo legislativo e por considerar prejudicado o pedido para concessão de medida cautelar, sugerindo por consequência, o
trâmite dos autos no rito ordinário.
Por meio da Decisão Monocrática 1188/2017-6, fundamentei pela ausência de competência dos Tribunais de
Diário Oficial de Contas

Contas em examinar a constitucionalidade em tese de
leis municipais e suprimi-las do ordenamento jurídico,
ressalvando que a competência desta Corte se limita ao
exame da constitucionalidade no caso concreto e nesse aspecto, vícios do processo legislativo tornam inegavelmente inválida a lei em que se sustentam as despesas, de modo que decidi por não se compartimentalizar a
análise, uma vez que, a se confirmarem os indícios apontados, todos os vícios concorreram e resultaram na aprovação de uma lei que não pode produzir efeitos, mormente quanto às despesas públicas de caráter continuado e assim determinei a notificação do Representante,
atual prefeito de Mimoso do Sul, a fim de que esclarecesse os seguintes pontos:
1. A estimativa de impacto orçamentário financeiro assinada pela ex-Prefeita Municipal, corresponde ou correspondia à realidade do orçamento do Município?
1. Qual foi o acréscimo de despesa resultante da implantação do Plano de Cargos aprovado pela Lei Municipal e
a partir de quando ele passou a ser pago?
Regularmente notificado, o Sr. Angelo Guarçoni Júnior,
Prefeito, e o Sr. Flávio Lucio Ferreira de Souza, Procurador Geral do Município, apresentaram informações e documentos protocolados sob o número 12152/2017-1, a
fim de esclarecer os pontos suscitados pelo Conselheiro Relator.
A análise das informações trazidas coube à Secex Previdência que se manifestou por meio da Manifestação Técnica 1190/2017 pelo não conhecimento da representação, diante da incompetência do Tribunal de Contas em
apreciar o controle abstrato de constitucionalidade de
um projeto de lei, nos termos da Súmula n. 347 do STF
e do art. 177, caput, do Regimento Interno dessa Corte
www.tce.es.gov.br

de Contas;
Opinou-se ainda pela remessa dos autos à Procuradoria
Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, diante de indícios de irregularidades no processo legislativo de aprovação das Leis Municipais 2296/2016 e 2307/2016, a fim
de avaliar a propositura de possível ação de inconstitucionalidade das leis, nos termos do art. 112, III, da Constituição Estadual, bem como apurar possíveis crimes de
responsabilidade e/ou improbidade administrativa, nos
termos da legislação em vigor; e por fim, pelo arquivamento dos autos, nos termos do art. 330, III, do RITCEES.
O Ministério Público de Contas acompanhou integralmente o opinamento técnico, conforme Parecer
4862/2017.
Assim vieram os autos a este Gabinete para prolação de
voto.
É o relatório.
1. FUNDAMENTAÇÃO
Adoto como motivação de voto a argumentação jurídica
contida na Manifestação 1190/2017 da Secex Previdência, de onde transcrevo o que segue:
Os indícios de irregularidades trazidos na Representação, em suma, conduzem à ilegalidade no processo legislativo de aprovação da Lei Municipal que introduziu
o novo plano de cargos, carreiras e salários dos servidores municipais (Lei Municipal 2296/2017, posteriormente alterada pela Lei Municipal 2307/2016). Conduzem,
ainda, à inobservância de dispositivos da LRF, em especial pela ausência de estimativas de impacto orçamentário, que teria sido feito fora do prazo, e de declaração
de adequação financeira e orçamentária pelo ordenador. Além disso, e não menos relevante, o plano ter sido
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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aprovado nos últimos minutos anteriores à proibição legislativa de aumento da despesa com pessoal em período pré-eleitoral.
[...]
Conforme trecho grifado da resposta do Prefeito à notificação do Tribunal, até o presente momento, não houve
nenhum pagamento de despesa com pessoal decorrente das Leis Municipais 2296/2016 e 2307/2016 durante
o exercício de 2017, apesar do início da vigência em 1º
de janeiro de 2017 de ambas as leis.
Assim, apesar de válidas no ordenamento jurídico, na
medida em que não houve nenhuma declaração de inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário e nenhuma
outra lei posterior que as revogasse ou modificasse, os
efeitos delas decorrentes não vêm sendo aplicados pelo Executivo Municipal. Isso sob os argumentos de possíveis inconstitucionalidades e vícios no processo legislativo, e ainda diante da situação de crise orçamentária e financeira que passa o município.
De efeito, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula n. 347, já se pronunciou sobre a competência dos
Tribunais de Contas para apreciar a constitucionalidade
das leis e atos do Poder Público, competência essa prevista no art. 332 do Regimento Interno do TCEES.
A competência do Tribunal de Contas em relação à apreciação da constitucionalidade das normas se efetiva no
caso concreto, não atingindo a validade da norma, mas
sim a sua eficácia, retirando da norma a capacidade de
produção de efeitos no caso concreto, conforme pode
ser visto no seguinte trecho do Acórdão TC 675/2014 –
Plenário:
(...) A análise da legalidade da constitucionalidade das
Diário Oficial de Contas

Leis Municipais é matéria afeta à competência deste E.
Tribunal. Ocorre que o caso em tela, contudo, não se afigura compatível com a súmula nº 347 do STF, notadamente diante da impossibilidade das Cortes de Contas
efetuarem o controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade, incumbência privativa do Supremo Tribunal Federal e, em alguns casos específicos, o TJ, de modo que a decisão de afastar a aplicabilidade de uma lei
ou ato normativo só tem efeitos em seus julgamentos,
não tendo o condão de retirar o dispositivo ou diploma
do ordenamento jurídico. (...) O controle realizado pelo
Tribunal de Contas, diferentemente do controle abstrato
de constitucionalidade, é exercido in casu, verificando-se
a conformidade dos atos praticados com o ordenamento jurídico como um todo, tendo como alicerce a Constituição Federal. Diante do fato de não poder eximir-se do
julgamento, as Cortes de Contas enfrentam o conflito de
normas e suas consequências sobre o caso concreto. (...)
Requer o representante a declaração da inconstitucionalidade da legislação municipal, contudo, não há declaração de inconstitucionalidade por parte das Cortes de
Contas, mas somente afastamento da norma, excluindo-se sua incidência no caso concreto, sob o fundamento de afronta à Constituição e prejudicialidade ao ordenamento jurídico vigente. (...) Verifica-se, portanto, que
o entendimento esposado na Súmula n. 347 do STF refere-se ao controle de constitucionalidade que exercem
os Tribunais de Contas na via difusa, no exercício de suas atribuições constitucionais, motivo pelo qual entendemos que a análise da constitucionalidade in abstrato
da legislação municipal não é competência atribuída pelo Legislador Constitucional aos Tribunais de Contas, impondo-se o opinamento no sentido do indeferimento do
www.tce.es.gov.br

pedido e pelo não conhecimento da representação. (...)
o objetivo precípuo do Controle de Constitucionalidade
exercido pelo Tribunal de Contas não se trata de ataque
direto e frontal à lei ou ato normativo, visto que esta Corte exerce tão somente o controle incidental de Constitucionalidade. (...) VOTO pelo não conhecimento da documentação como representação, pelo não preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade.
Processo: 4506/2014    Data da sessão: 02/09/2014  
Relator: SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO
E como bem lembrado pelo Conselheiro Relator na Decisão Monocrática 1188/2017-6, apesar de o TCEES no
ACÓRDÃO TC-1576/20151 – PLENÁRIO ter considerado irregular situação fática semelhante, tendo ratificado
que a as ausências de estimativa de impacto orçamentário e financeiro de declaração do ordenador sobre a adequação orçamentária da despesa serem matéria de competência deste Tribunal, a ausência da prática de atos
praticados sob a batuta das leis ora questionadas impossibilitam a atuação do TCEES na apreciação incidental de
constitucionalidade. Até mesmo porque no caso concreto do referido Acórdão houve a execução de despesas
decorrentes de lei que não apresentou os requisitos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
O Tribunal de Contas da União, no ACÓRDÃO 262/2016–
PLENÁRIO, entendeu que os tribunais de contas, no sistema constitucional vigente, só se manifestam nos casos
concretos que lhe são submetidos, e sempre em matérias e assuntos de sua competência. Até porque a interpretação de uma norma deve ser realizada, sempre que
possível, diante de um caso concreto que lhe é apresentado:
[...]
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Frisa-se que existem fortes indícios de irregularidades
no processo legislativo que aprovou as leis municipais
2296/2016 e 2307/2016 e, ainda de descumprimento
de requisitos estampados na LRF, em especial à devida
e tempestiva estimativa de impacto orçamentário-financeiro e à declaração do ordenador da adequação orçamentária e financeira.
Contudo, a ausência de atos administrativos capazes de
materializar os efeitos da lei, assim entendida como a
ausência de execução de despesa praticada sob o amparo das leis ora questionadas, afasta a competência dessa Corte de Contas na apreciação da constitucionalidade das leis.
No caso em tela, cabe ao Poder Judiciário a apreciação
do controle de constitucionalidade em abstrato, sendo,
inclusive, o Prefeito Municipal parte legítima para propositura da ação, nos termos do art. 112 da Constituição Estadual.
O art. 177 do Regimento Interno dessa Corte de Contas
estabelece os requisitos de admissibilidade de Denúncia,
como se pode ver abaixo:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para reDiário Oficial de Contas

presentá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato será comunicado ao Ministério Público para as
medidas legais cabíveis.
A competência do Tribunal na apreciação de Leis e Atos
do Poder Público está moldada sobre o caso concreto, não se admitindo a apreciação sobre atos normativos que ainda não produziram efeitos no mundo real. De
acordo com o caput do art. 177 do Regimento Interno
do TCEES, o Tribunal somente pode reconhecer uma Denúncia de matéria de sua competência, o que não é o
caso. E como o art. 182, parágrafo único, do RITCEES estabelece que aplicam-se às representações, no que couber, as normas relativas à denúncia, o art. 177, caput,
não permite o conhecimento da representação.
Nesses termos, considerando que não compete ao Tribunal a verificação da regularidade do processo legislativo
nem a verificação da legislação em tese, e, ainda, diante da ausência de despesa executada sob a vigência das
leis, sugere-se o não conhecimento da representação,
diante da incompetência do Tribunal em apreciar o controle abstrato de constitucionalidade, nos termos da Súmula n. 347 do STF e do art. 177, caput, do Regimento Interno dessa Corte de Contas, restando prejudicado o pedido cautelar para suspensão dos efeitos da legislação e
www.tce.es.gov.br

ainda a apreciação da constitucionalidade das leis municipais que alteraram o plano de cargos e salários dos servidores municipais de Mimoso do Sul.
Sugere-se, ainda, sejam os autos remetidos para o Ministério Público Estadual, diante de indícios de irregularidades no processo legislativo de aprovação das Leis Municipais 2296/2016 e 2307/2016, a fim de avaliar a propositura de possível ação de inconstitucionalidade das leis,
bem como apurar possíveis crimes de responsabilidade
e/ou improbidade administrativa, nos termos da legislação em vigor.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, acompanho integralmente o opinamento contido na Manifestação Técnica 1190/2017 e
no Parecer 4862/2017 do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, quanto à Representação formulada pelo Senhor Angelo Guarçoni Junior, Prefeito Municipal de Mimoso do Sul, em face do Poder Legislativo Municipal por supostas irregularidades no processo legislativo referente às leis municipais 2296/2016 e 2307/2016,
por:
1.1. NÃO CONHECER da representação, ante a ausência competência do Tribunal Contas para realizar controSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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le abstrato de constitucionalidade de um projeto de lei,
nos termos da Súmula n. 347 do STF e do art. 177, caput,
do Regimento Interno desta Corte de Contas;
1.2. Expedir ofício à Procuradoria Geral de Justiça do
Estado do Espírito Santo, com cópia integral deste processo, em face dos indícios de irregularidades apontados no processo legislativo de aprovação das Leis Municipais 2296/2016 e 2307/2016, a fim de avaliar a propositura de ação de inconstitucionalidade, nos termos do
art. 112, III, da Constituição Estadual, bem como apurar
possíveis crimes de responsabilidade e/ou improbidade
administrativa, nos termos da legislação em vigor;
1.3. Arquivar os autos, nos termos do art. 330, III, do RITCEES.

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

2 Fundamentação

ACÓRDÃO TC- 177/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO TC: 5389/2017-9

3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:

ASSUNTO: Prestação de Contas Anual - Ordenador

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

EXERCÍCIO: 2016

4.2. Conselheiros em substituição: Joao Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Diário Oficial de Contas

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 7368/2017-5 (peça 67 dos autos).
É o relatório.

JURISDICIONADO: FUNDEB - Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação

2. Unânime.

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 1126/20175 (peça 61 dos autos) e a Instrução Técnica Conclusiva
6063/2017-2 (peça 63 dos autos) concluindo pela regularidade das contas quanto ao aspecto técnico-contábil.

RESPONSÁVEL: Haroldo Correa Rocha
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR
– EXERCÍCIO DE 2016 – REGULARES – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual de Ordenador do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, referente ao exercício de 2016, sob
a responsabilidade do senhor Haroldo Correa Rocha.
www.tce.es.gov.br

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 1126/2017-5 (peça 55 dos autos), abaixo
transcrito, corroborado pela ITC nº 6063/2017-2 e pelo
parecer ministerial:
“[ ]
1. FORMALIZAÇÃO
2.1 CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal
em 31/03/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, observando,
portanto, o prazo regimental.
Considerando a regularidade e integridade dos documentos encaminhados para análise, com vistas ao cumSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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primento do disposto no artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual / art. 168 do Regimento Interno do TCEES, o
prazo para julgamento das contas objeto de apreciação
nos presentes autos encerra-se em 31/12/2018.
2.2 ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Constata-se que os arquivos encaminhados foram assinados eletronicamente pelo gestor responsável, Sr. Haroldo Correa Rocha, pelo responsável técnico pela contabilidade e pelo responsável pelo controle interno,
quando for o caso.
3 GESTÃO PÚBLICA
3.1 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Dados para Apuração
Balanço Orçamen- Balanço Patrimo- DVP
tário
(A) Dotação Orça- 1.075.541.089,76
mentária

0,00

Resultado

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

a

tário
pagar 33.238.835,80

Processados

Finan- Diferença

ceiro
33.238.835,80

0,00

(C

- D)

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

ceiro
937.907.250,22

0,00

Balanço
942.199.289,91
942.654.928,66
455.638,75

Exercício - PL

I) Valor da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
(exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve
ser igual ao Total da Despesa Empenhada menos Total da
Despesa Liquidada Informado no Balanço Orçamentário.
Balanço Orçamen- Balanço
ceiro

Finan- Diferença

Diferença

455.638,75

0,00

Finan- Balanço Patrimo- Diferença

ceiro
Saldo

da

VI) Saldos Devedores (Ativo + VPD) deve ser igual aos Saldos Credores (Passivo + VPA).
Saldos Devedores (E + G)
Saldos Credores (F + H - I)
Diferença

Balanço Patrimonial e DVP
1.013.279.722,00
1.013.279.722,00
0,00

VI) O valor da Despesa Executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual a Dotação Orçamentária
Atualizada.
Balanço Orçamen- Balanço
tário
Despesa Executa- 937.907.250,22
da (B)
Dotação

Finan- Diferença

ceiro
937.907.250,22

0,00

Orça- 1.075.541.089,76

mentária

Atuali-

zada (A)
Despesa Executada < Dotação Or-

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

70.624.793,37
70.624.793,37

nial
Patri- 455.638,75

monial Apurado

Orçamentária

dadas
(D) Despesas Pa- 904.668.414,42

Balanço Patrimo- DVP

0,00

(B - C)

tário
Total da Despesa 937.907.250,22

penhadas
(C) Despesas Liqui- 937.907.250,22

Diário Oficial de Contas

pagar 0,00

Balanço Orçamen- Balanço

zada
(B) Despesas Em- 937.907.250,22

tário

a

não Processados

nial

Atuali-

gas
(E) Ativo
(F) Passivo
(G) VPD
(H) VPA
(I) Resultado do

Restos

nial ¹

conta

Caixa e equivalente de caixa:
Exercício Atual
65.756.275,04
Exercício Anterior 65.655.616,22

65.756.275,04
65.655.616,22

0,00
0,00

Caixa e equivalentes somado com o saldo da rede bancária.
V) Resultado Patrimonial apurado na DVP deve ser igual
ao Resultado do Exercício PL.
www.tce.es.gov.br

çamentária Atualizada

3.2 DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS
A Secretaria do Tesouro Nacional - STN conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, como “Demonstração
contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente,
a situação patrimonial da entidade pública, por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação”
No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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da ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade;
sejam mantidos primariamente para negociação; sejam
realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos os bens adquiridos, produzidos ou em processo
de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou
utilização própria no curso normal das atividades.
No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

nanceiro de 2016, relativos às disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação, verificamos que as demonstrações contábeis refletem adequadamente a posição a somatória dos saldos constantes dos extratos bancários.
3.2.2 DOS ESTOQUES E DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E
INTANGÍVEIS.
Para fins de apresentação no Balanço Patrimonial, o
imobilizado será apresentado já líquido da depreciação
e amortização acumuladas, evidenciando os saldos dos
bens móveis e imóveis.

3.2.1 DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

A análise dos registros patrimoniais de bens móveis e
imóveis, objeto de avaliação neste item, restringiu-se à
avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques, no ativo circulante, e bens móveis, imóveis e intangíveis, registrados no grupo imobilizado, integrante do
ativo não circulante.

Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e dos extratos das contas
correntes e de aplicação.

Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens,
realizado em 31/12/2015:

Tabela 01: Disponibilidades Em R$ 1,00

Tabela 02: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00

Nº Conta Con- Descrição da Saldo Contábil Montante dos Diferença

Descrição

Inventário

Diferença

tábil

Patrimonial
Bens em almoxa- 0,00

0,00

0,00

rifado
Bens móveis
Bens imóveis
Bens intangíveis

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Conta

Con-

Saldo dos Ex-

tábil

tratos Bancá-

111115003

Fundo de In- R

111115004

vestimento
CDB

rios ²
$ R

$ R$ 0,00

39.767.399,87 39.767.399,87
R
$ R
$ R$ 0,00
25.988.875,17 25.988.875,17

Valores extraídos do arquivo BALVER;
Valores extraídos do arquivo TVDISP e EXTBAN.
Do confronto entre registros constantes dos extratos
bancários e contábeis no encerramento do exercício fiDiário Oficial de Contas

Balanço

0,00
0,00
0,00

Fonte: [Processo TC 5.389/2017 - Prestação de Contas
Anual 2015]
3.3. ANÁLISE RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO
3.3.1 Encaminhamento de relatório e parecer do conwww.tce.es.gov.br

trole interno de forma inconclusiva e sem os elementos
mínimos estabelecidos.
Fundamentação Legal: art. 82, §2°, da Lei Complementar n° 621/2016, art. 105, §4°, do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução n° 261/2012, Anexo II, Tabela 7
da Instrução Normativa TC nº 34/2015, alterada pela Instrução Normativa TC 40/2016, art. 2°, inciso I e II, da Portaria SECONT 9/2016.
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido no Anexo 03 da Instrução Normativa nº 28/2013, encaminhado pelo gestor na presente
Prestação de Contas, verificou-se que no tópico “PARECER CONCLUSIVO” é inconcluso, mas se observa em cada item analisado a conclusão da comissão da unidade
de controle interno.
Assim, apesar da não conclusão no capítulo especifico
para tal, mas com a conclusão no decorrer do relatório,
sugere-se a não citação do ordenador responsável.
4 MONITORAMENTO
Não há item a ser monitorado, neste exercício.
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, refletiu a gestão do Sr. Haroldo Correa Rocha, no exercício de funções como ordenador de despesas do Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, no exercício de 2016.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução NormatiSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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va TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas sob responsabilidade
do Sr. Haroldo Correa Rocha, na forma do artigo 84 da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se RECOMENDAR ao atual gestor, ou a quem lhe
suceder, que:
a. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e
Instrução Normativa TC 34/2015, ou outro que lhe substituir.
Vitória/ES, 12 de dezembro de 2017.
Fábio Peixoto - Auditor de Controle Externo - Matrícula 203.172
SecexContas
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação
da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Heron
Carlos Gomes de Oliveira, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
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, por:
1.1. julgar regulares as contas do senhor Sr. Haroldo
Diário Oficial de Contas

Correa Rocha – Ordenador de despesas do Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, no exercício de 2016, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012, dando plena quitação à responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma
legal;
1.2. recomendar ao gestor, ou a quem lhe suceder, que
encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e
Instrução Normativa TC 34/2015, ou outro que lhe substituir;
1.3. arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV da Resolução
TC 261/2013.
2. Unânime.

FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 178/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04649/2016-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Exercício: 2015

4. Especificação do quórum:

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

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

Parte: CLAUDIO MENDONCA DA SILVA

4.2. Conselheiros em substituição: Joao Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
www.tce.es.gov.br

UG: SEMGO - Gabinete do Prefeito de Cariacica

Ementa:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2015 – 1) REGULAR – 2) QUITAÇÃO
– 3) ARQUIVAR.

I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas do Gabinete do Prefeito
de Cariacica, relativa ao exercício de 2015, cuja gestão
esteve sob a responsabilidade do senhor Cláudio Mendonça da Silva.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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No Relatório Técnico 00435/2017-1 (fls. 14/26) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
a Instrução Técnica Inicial 0684/2017-1 (fls. 27/28) para
a citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 01084/2017-5 (fl. 32),
o gestor encaminhou os documentos e justificativas (fls.
39/42), as quais foram devidamente analisadas pelo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
00243/2018-8 (fls. 46/49), opinando pela regularidade
da prestação de contas, nos seguintes termos:
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
GABINETE DO PREFEITO DE CARIACICA, exercício de
2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13
e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr.
CLÁUDIO MENDONÇA DA SILVA, chegando-se à conclusão do afastamento da irregularidade do item 3.2.2 do
Relatório Técnico Contábil 435/2017.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR da
prestação de contas do Sr. CLÁUDIO MENDONÇA DA SILVA, no exercício de 2015, na forma do artigo 84, inciso I,
da Lei Complementar 621/2012.
Ao final, também o Ministério Público Especial de Contas
pronunciou-se no mesmo sentido, como se lê no Parecer
PPJC 00542/2018-1.
II FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Diário Oficial de Contas

Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2015, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Gabinete do Prefeito de Cariacica sob a responsabilidade do Senhor Cláudio Mendonça da Silva, relativas ao exercício de 2015,
nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos
do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presiwww.tce.es.gov.br

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

ACÓRDÃO TC- 179/2018 – PLENÁRIO
Processo TC: 1858/2017
Jurisdicionado: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
Assunto: Inspeção
Interessados: Associação dos Auditores de Controle Externo do Estado do Espírito Santo, ONG Transparência
Capixaba, Fórum de Carreiras Típicas do Estado do Es-
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pírito Santo

de fato, inteiramente públicos.

Responsáveis: Theodorico de Assis Ferraço, Sandro Heleno Gomes de Souza

Em vista do despacho exarado às fls. 13, os autos foram encaminhados a SecexDenúncia e após a manifestação às fls. 14/17, o Plenário, mediante a Decisão no
1895/2016 encaminhou os autos para que a equipe de
auditoria designada no Termo n° 133/2016 se manifestasse quanto ao risco e materialidade da apuração da
presente representação. Do resultado da Manifestação
Técnica 00777/2016-4 extraio os seguintes trechos:

INSPEÇÃO - CONSTATAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO DAS
DESPESAS - NÃO OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN
I – RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de representação protocolada nesta Corte de Contas pela ONG Transparência Capixaba, Associação dos Auditores de Controle Externo do
Espírito Santo (ASCONTROL) e do Fórum de Carreiras Típicas de Estado do Espírito Santo (FOCATES), visando
apontar possíveis irregularidades nos gastos com diárias
da Assembleia Legislativa do Espírito Santo - Ales, decorrentes de viagens realizadas pelo Deputado Estadual, Sr.
Sandro Heleno Gomes de Souza (Sandro Locutor).
Os representantes alegam, com base em informação publicada em jornal de grande circulação, que o Deputado
Estadual Sandro Locutor realizou 25 (vinte e cinco) viagens no período de novembro de 2012 a abril de 2016,
para eventos da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - UNALE, Associação Privada com sede
em Brasília - DF, resultando em despesas com diárias de
viagens pagas pela Assembleia Legislativa que, somadas,
chegam a R$ 49.685,00.
Sustentam que a UNALE possui interesses e objetivos
que não coadunam com aqueles dos cidadãos capixabas
e que, ao não custear passagens aéreas para os eventos,
a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, deixa a impressão de que os interesses envolvidos não são,
Diário Oficial de Contas

Em relação ao escopo de auditoria, a denúncia que envolve um político que possivelmente usa dinheiro público para participar de eventos de uma entidade particular, a qual preside, representa um risco social razoável. Entretanto, ao analisar a materialidade, tomando
como parâmetro o exercício de 2015, onde o orçamento
total executado, de acordo com o Sistema Sigefes, foi de
R$ 177.954.467,47, todo o somatório dos gastos das Diárias neste período (3,5 anos), no valor de R$ 49.685,00,
representa 0,008% das despesas executadas, ou seja,
uma materialidade muito baixa.
(...)
III - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
(...)
Considerando à baixa materialidade dos valores no orçamento da Assembleia e, por fim, considerando a relevância social da matéria, sugerimos:
1. Analisar as despesas através de diligência interna,
com a solicitação dos documentos relacionados acima e
outros julgados necessários, nos termos do artigo 314 do
Regimento Interno (Resolução TC 261/2013); e
2. Que o objeto da Representação não conste do escopo
desta fiscalização.
www.tce.es.gov.br

Em seguida, veio aos autos o Relatório de Inspeção
00022/2017-2, de cujo conteúdo merece destaque os
seguintes trechos:
(...)
O epicentro da possível irregularidade na concessão de
diárias não adviria do simples cotejo da existência ou
não de interesse público em determinado evento, para
efeito da legitimação ou não da concessão do benefício
pela ALES, mas sim da verificação dos seguintes aspectos: (1) se a ALES poderia realizar o custeio de diárias ao
Deputado para o desenvolvimento de atividades da Unale, à luz de eventuais disposições pactuadas entre as entidades, bem como legislação administrativa; (2) a quem
caberia de fato arcar com o custeio das diárias, segundo
normativos em vigor e; por último, (3) se as viagens do
deputado em referência foram realizadas no interesse e
amparo da Unale, como membro eleito e atuante pela
referida entidade privada, consistindo em desempenho
de cargo na sua estrutura.
(...)
Com fundamento nos indícios e nas evidências acima
tratados, por um mínimo de transparência na destinação dos recursos públicos capixabas, que o trato com a
coisa pública exige, que se soma ao custeio de despesa não prevista no convênio para remuneração da Unale
pela ALES, mostra-se pertinente a citação dos responsáveis, para querendo, apresentarem justificativas, tendo
em vista a possibilidade da cominação da obrigação de
devolução do montante concedido ao deputado e percebido por ele, quando em serviço da Unale, no valor nominal de R$ 49.818,00 (quarenta e nove mil oitocentos e
dezoito reais), equivalente a 18.737,8338 VRTE’s.
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Por fim, a Instrução Técnica Inicial 01112/2017-3 propôs
a citação dos Srs. Theodorico de Assis Ferraço, como Presidente da ALES, e Sandro Heleno Gomes de Souza, Deputado Estadual, conforme descrito no quadro adiante, para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis,
apresentassem, individual ou coletivamente, alegações
de defesa, bem como documentos que entendessem necessários, nos termos do artigo 56, III, da Lei Complementar 621 de 8 de março de 2012 e 157, II, do RITCEES.
Responsável

Item do RI 22/2017 / Importância Passível de
Achado

Ressarcimento (em VRTE)

Theodorico de Assis Fer- 3) Ressarcimento de desraço

pesas para benefício de

Presidente

entidade

privada

não 18.737,8338 VRTEs

Sandro Heleno Gomes previstas no convênio
de Souza
Deputado Estadual Sandro Locutor

Assim instruídos, vieram os autos à minha conclusão.
É o sucinto relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO

do de novembro de 2012 a abril de 2016, para eventos
da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - UNALE, Associação Privada com sede em Brasília
- DF, resultando em despesas com diárias de viagens pagas pela Assembleia Legislativa, que, somadas, chegam
a R$ 49.685,00 ou valor médio mensal de R$ 1.182,98.
Quanto à notícia veiculada em jornal de grande circulação como fonte de informação que serviu de base para
esta representação, necessário destacar que se está tratando de um legítimo instrumento de controle social da
administração pública. Em relação ao tema, Luís Roberto
Barroso, ministro do STF, em “Temas de Direito Constitucional” (2006, p. 353), ensina que:
O controle social envolve a atuação organizada da sociedade civil, instituindo mecanismos de coordenação e cooperação para a promoção dos objetivos comuns. Substituem eles as relações verticalizadas e de imposição que
caracterizam a atuação estatal. Os controles sociais se inserem em um estágio político mais avançado de participação e exercício da cidadania.

A representação em exame foi protocolada nesta Corte
de Contas pela ONG Transparência Capixaba, Associação
dos Auditores de Controle Externo do Espírito Santo (ASCONTROL) e do Fórum de Carreiras Típicas de Estado do
Espírito Santo (FOCATES), visando apontar possíveis irregularidades nos gastos com diárias da Assembleia Legislativa do Espírito Santo - Ales, decorrentes de viagens realizadas pelo Deputado Estadual, Sr. Sandro Heleno Gomes de Souza (Sandro Locutor).

Nessa perspectiva, os processos neste Tribunal de Contas possuem, dentre outras, a natureza de processos de
fiscalização, nos quais se encaixam as representações e
denúncias. Esses dois instrumentos possibilitam um vínculo entre a sociedade e a ação dessas Cortes na busca
por um controle mais eficiente da administração pública.
Todavia, a utilização desses mecanismos deve ser equilibrada para não se avizinhar das fronteiras da euforia que
determinados assuntos causam, uma vez noticiados pela
imprensa, na opinião pública.

Os representantes alegam, com base em informação publicada em jornal de grande circulação, que o Deputado Estadual realizou 25 (vinte e cinco) viagens no perío-

É, obviamente, imprescindível o relevante papel exercido pela imprensa na transmissão de notícias que levam
à população, via de regra instantaneamente, os casos de

Diário Oficial de Contas
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malversação de recursos públicos, sendo recomendável
que os Tribunais de Contas dispensem atenção especial
a essas, respondendo com seus instrumentos de controle, mediante, inspeção e auditoria para a apuração dos
fatos noticiados.
Entretanto, isso não autoriza aos órgãos de controle um
alinhamento automático entre a capa de um jornal e as
prioridades de um órgão que deve pautar-se pelos critérios de materialidade, risco e relevância. Mais ainda, os
magistrados de contas não podem sentir-se constrangidos quando atuam nesse plano estratégico. Aliás, aplicável às Cortes de Contas são as advertências do professor
Joaquim Falcão, veiculada sob o título “A imprensa e a
justiça”, no Jornal O Globo, de 06.06.1993:
Ser o que não se é, é errado. Imprensa não é justiça. Esta relação é um remendo. Um desvio institucional. Jornal não é fórum. Repórter não é juiz. Nem editor é desembargador. E quando, por acaso, acreditam ser, transformam a dignidade da informação na arrogância da autoridade que não têm. Não raramente, hoje, alguns jornais, ao divulgarem a denúncia alheia, acusam sem apurar. Processam sem ouvir. Colocam o réu, sem defesa, na
prisão da opinião pública. Enfim, condenam sem julgar.
Com efeito, após análise detida dos fatos, saliento que,
ao contrário do alegado pelos Representantes, não vislumbrei a existência de qualquer irregularidade no recebimento das mencionadas diárias pelo Deputado Sandro
Locutor, consoante passo a expor.
Quanto ao trecho consignado na peça inicial de que “a
UNALE possui interesses e objetivos que não coadunam com aqueles dos cidadãos capixabas”, impende tecer considerações que considero relevantes.
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O fato do Deputado Estadual Sandro Locutor ascender a
uma posição de liderança na UNALE deveria, de partida,
ser motivo de respeito e não de questionamento, mesmo considerando que para exercer os dois misteres, de
legislador estadual e de diretor da UNALE, tivesse o parlamentar utilizado de diárias da ALES para cumprir compromissos que ocorreram em média uma vez por mês
com custo médio de R$ 1.182,98.
A Constituição do Estado do Espírito Santo, de 05 de outubro de 1989, dispõe que o Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, constituída de Deputados representantes do povo que atuarão especialmente
sobre (art. 55):
I - tributos, arrecadação e distribuição de rendas;
II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento
anual, operações de crédito e da dívida pública;
III - fixação e modificação do efetivo da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos da legislação federal;
IV - planos e programas estaduais, regionais e setoriais
de desenvolvimento;
V - transferência temporária da sede do governo;
VI - criação, incorporação, fusão, anexação e desmembramento de Municípios;
VII - divisão territorial em Municípios e organização administrativa do Estado, judiciária, do Ministério Público,
da Procuradoria-Geral, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas;
VIII - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, bem como a fixação dos respectivos vencimentos;
Diário Oficial de Contas

IX - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado e órgãos da administração direta, indireta e fundacional;
X - alienação, cessão, permuta ou arrendamento de imóveis públicos;
XI - exploração, permissão ou concessão de serviço público;
XII - instituição de regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas e microrregiões.
Em meio ao amplo leque de atuação dos parlamentares,
destaco também o art. 71 da Carta Estadual que estabelece que o controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.
Como se percebe de apenas alguns trechos da Constituição Estadual, a função de um parlamentar, legítimo representante do povo, exige uma visão atual sobre o cenário estadual, nacional e mundial, no que diz respeito
às políticas públicas nos mais variados campos de atuação da sociedade.
Nesse contexto, surge a UNALE, reunindo em torno de
objetivos comuns todos os parlamentares estaduais e todos os legislativos estaduais do País, sendo a preservação dos valores democráticos, o fortalecimento do federalismo, o aprimoramento do Poder Legislativo Estadual
alguns dos princípios que a norteiam.
Nessa linha, relevantes as viagens realizadas pelo parlamentar em tela, pois não somente contribuem para a
capacitação do mandatário em questão, resultando em
uma melhor qualificação no atendimento das atribuições políticas que exerce diariamente, mas, especialmente, porque trazem conhecimento, atualização e intewww.tce.es.gov.br

gração ao nosso Legislativo Estadual.
Lado outro, diferente do que foi alegado pelos representantes, os assuntos e finalidades institucionais da UNALE
e da ALES se convergem e, portanto, as viagens evidenciadas nos presentes autos traduzem benefícios não exclusivos à UNALE, porque se estendem em conhecimento e divisas também à ALES e, nestas circunstâncias, entendo que as diárias questionadas se mostram revestidas de interesse público a justificá-las.
Ademais, inobstante a previsão de repasse financeiro
mensal da ALES à UNALE, bem como da obrigatoriedade da ALES de indicar dois parlamentares para sua representação na diretoria da UNALE e de se fazer formalmente representar nos eventos realizados pela UNALE, consoante dispõem as alíneas “a”, “d” e “e” da cláusula terceira do Convênio nº 01/2014, firmado entre as instituições em voga – UNALE e ALES, não se pode, no caso concreto, atrelar a concessão das diárias por parte da ALES
aos termos do mencionado Convênio, nem mesmo à Resolução que regulamenta as diárias no âmbito da UNALE, já que as viagens em referência teriam sido realizadas
pelo interesse e conveniência da ALES.
Assim, as despesas de diárias sob exame não se caracterizam como transferência de recursos públicos para entidade privada, como quis transparecer a área técnica, revelando-se como fruto de um ato discricionário daquele
parlamento, que entendeu como interessante e importante para a instituição – ALES a participação deste deputado em referidos eventos.
Finalmente, em relação à materialidade, há de se registrar que os gastos de diárias efetuados em quatro exercícios (2013, 2014, 2015 e 2016) para o deputado em tela, somam o valor nominal de R$ 49.818,00, equivalente
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a 18.737,8338 VRTE, o que a meu ver denota a modicidade de custeio destas despesas por parte da ALES, não
cabendo sob este aspecto o questionamento proposto
pela equipe de fiscalização.
Deste modo, verifico que as diárias em comento não
conferem relevância e materialidade suficientes ao subsequente desenvolvimento desta diligência, de forma a
garantir a otimização de recursos humanos e de tantos
outros que envolvem a instrução e julgamento de um
processo no âmbito deste Tribunal, que no caso concreto não justificam nosso desempenho.
Neste contexto, concluo pela ausência de pressupostos
para o desenvolvimento válido e regular do processo
de inspeção, uma vez que não foi comprovada a ocorrência de irregularidade em decorrência do custeio pela ALES de despesas com viagens do Deputado Estadual
Sandro Heleno Gomes de Souza, ainda que este estivesse naquele momento também como membro, diretor ou
presidente da UNALE, pois se mostraram em todas as hipóteses, tendo em vista os temas que interessam a ambas as instituições, também em proveito da Assembleia
Legislativa do Estado do ES.
Há que se destacar, ainda, que a apuração da suposta irregularidade ora analisada e fundamentadamente afastada neste voto, despendeu tempo e recursos deste Tribunal de Contas e, nesse contexto, importa relembrar a
lição do Profº. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no livro
“Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência” (2016, p. 353), cujo trecho convém assinalar:
“... o abuso do direito de denunciar tanto se caracteriza
pela reiteração de denúncias sem fundamento, quanto
pela denunciação caluniosa de um só ato. Ambos devem
ser coibidos pelos julgadores”.
Diário Oficial de Contas

Embora o reconhecido doutrinador tenha se concentrado em duas formas de contenção na utilização das denúncias, deve-se acrescentar ao competente rol aquelas que possuem baixo risco, materialidade e relevância. Se essa análise não for levada a sério, não se atingirá
a economicidade do controle, tema fundamental que foi
perfeitamente sintetizado na célebre frase de Victor do
Amaral Freire, Ministro do Tribunal de Contas da União,
quando defendeu que havia a necessidade de substituir
a preocupação do tostão pelo controle do milhão.

As próprias Normas de Auditoria Governamental, especificamente as NAG 4106 e 4205, definem os mecanismos para a seleção ou priorização do objeto da auditoria
governamental, de acordo com análise de risco que considere, no mínimo, os critérios de materialidade e relevância para realizar o exame das contas governamentais
de forma mais efetiva. Noutra ponta, a NAG 4108 trata da obrigatoriedade de otimização dos profissionais de
auditoria governamental e dos recursos materiais, financeiros e tecnológicos disponíveis no TC.

O planejamento estratégico do TCEES 1016-2020 cuidou disso quando estabeleceu a Missão de “gerar benefícios para a sociedade por meio do controle externo
e do aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos”
e o objetivo estratégico de “exercer o controle externo
com excelência e celeridade, de forma a cumprir tempestivamente as metas de apreciação e julgamento dos
processos”.

Dito isso, movimentar a razoavelmente cara estrutura deste Tribunal para impulsionar um processo que
representa, como bem disse a Manifestação Técnica
00777/2016-4, 0,008% das despesas executadas pela
ALES parece contrariar todo o exposto até aqui, pois se
opõe frontalmente à melhor relação de custo do controle frente ao custo do objeto controlado.

A Res. TC Nº 300/2016 regulamentou essa finalidade institucional, definindo prazos para apreciação e julgamento dos processos e metas para redução de estoque processual. Tudo isso visa buscar a ECONOMICIDADE DO
CONTROLE.
Para Gustavo Massa Ferreira Lima, procurador do Ministério Público junto ao TCE/PE, na obra “O Princípio Constitucional da Economicidade e o Controle de Desempenho pelos Tribunais de Contas” (2010, p. 18 e 31), há resumidamente o conceito restrito e o conceito amplo sobre economicidade. O primeiro diz respeito aos aspectos
da modicidade dos gastos e economia de recursos. O segundo tem um olhar mais amplo, pois ele soma aos aspectos do primeiro o retorno social dos dispêndios, ou
seja, a relação custo-benefício social.
www.tce.es.gov.br

Nesse aspecto, espero ter esclarecido a minha posição
sobre afirmação subscrita pela ASCONTROL, OTC e FOCATES de que “tão somente a análise dos valores envolvidos já causa espanto”, declaração, a meu ver, desproporcional com a realidade dos fatos verificados, para dizer o mínimo.
Aprecio o presente processo relativo à fiscalização, deixando de acatar a citação proposta pela área técnica,
com o seu consequente arquivamento, nos termos do
art. 330, inciso III do RITCEES, vez que não verificada a
ocorrência de irregularidades decorrentes de ato ilegal,
ilegítimo ou antieconômico no caso em comento, suficiente ao prosseguimento do feito.
Ante o exposto, discordando com os termos do Relatório de Inspeção 22/2017-2 e da Instrução Técnica Inicial
01112/2017-3, antes mencionados, VOTO no sentido de
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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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 arquivar os presentes autos,
com fundamento no art. 330, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Contas.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
VOTO VOGAL DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Trata-se de fiscalização, na modalidade inspeção, com
o propósito de esclarecimento dos fatos trazidos a esta
Corte de Contas pela ONG Transparência Capixaba, Associação dos Auditores de Controle Externo do Espírito
Santo (Ascontrol) e do Fórum de Carreiras Típicas de Estado do Espírito Santo (Focates), na Representação tombada sob o TC 4185/2016, mais especificamente da apuração de possíveis irregularidades nos gastos com diárias
da Assembleia Legislativa do Espírito Santo - ALES, decorrentes de viagens realizadas pelo Deputado Estadual, Sr. Sandro Heleno Gomes de Souza (Sandro Locutor).
Curiosamente, apesar da decisão proferida no Acordão
Plenário 750/2016 (TC 4185/2016) remeter a apuração
dos fatos à procedimento de fiscalização a ser realizado
na Assembleia Legislativa Estadual, quando esta é realizada e o relatório de inspeção identifica a necessidade
de citação dos responsáveis para apresentarem alegações de defesa, o relator antecipa o julgamento do mérito e submete voto pelo arquivamento ensejando, na prática, um segundo arquivamento da representação inicial.
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Nesse contexto, considerando o Relatório de Inspeção 22/2017 e os termos da Instrução Técnica Inicial ITI
112/2017, e em respeito aos princípios constitucionais
da legalidade, da economicidade, da prevalência do interesse público, do contraditório e da ampla defesa, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto
à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas neste voto, em:
1. A citação dos responsáveis descritos no quadro adiante, nos termos do artigo 56, III, da Lei Complementar Nº
621/2012, de 8 de março de 2012 e 157, II, do Regimento Interno, para que, no prazo estipulado, apresentem,
individual ou coletivamente, alegações de defesa, bem
como documentos que entenderem necessários, e/ou
recolham a importância passível de ressarcimento, em
razão do seguinte achado:
Importância Passível de
Responsável

Item do RI 22/2017 / Ressarcimento
Achado

(em VRTE)

Theodorico de Assis Fer- Ressarcimento de desperaço

sas para benefício de en-

Presidente

tidade privada não pre- 18.737,8338 VRTEs

Sandro Heleno Gomes vistas no convênio
de Souza
Deputado Estadual Sandro Locutor

1. Remetam-se cópias do Relatório de Inspeção 22/2017,
juntamente com o Termo de Citação, aos interessados a
fim de subsidiar a presente Instrução Técnica Inicial.
1. Transcorrido prazo legal, instruir.
www.tce.es.gov.br

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO TC- 179/2018 – PLENÁRIO
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 arquivar os presentes autos,
com fundamento no art. 330, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Contas.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti que
acompanhou o parecer ministerial pela citação dos responsáveis.
3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Joao Luiz Cotta Lovatti (Em substituição) e Marco Antonio da Silva (Em substituição)
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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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: 15/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 180/2018 – PLENÁRIO
Processos: 03245/2017-1, 01167/2017-1, 03855/20161, 08507/2016-3
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: ALES - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: Theodorico de Assis Ferraço, João Carlos Lorenzoni, Erick Cabral Musso, Enivaldo Euzebio dos Anjos, Raquel Mageste Lessa
Ementa:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2016 – 1) REGULAR – 2) QUITAÇÃO
– 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Diário Oficial de Contas

Anual da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo – ALES, sob a responsabilidade dos Srs. Theodorico de Assis Ferraço (Presidente da Mesa Diretora), Enivaldo Euzébio dos Anjos (1º Secretário) e João Carlos
Lorenzoni (2º Secretário) referente ao exercício de 2016.
A documentação foi examinada pela Secretaria de Controle Externo de Macroavaliação Governamental – Secex Governo, conforme Relatório Técnico 00536/20178, sugerindo a Citação dos responsáveis, para apresentar justificativas e/ou documentos apontados no referido relatório contábil, através da Instrução Técnica Inicial
00936/2017-9.
Em atenção aos Termos de Citação, os responsáveis
encaminharam os documentos e suas justificativas, as
quais foram devidamente analisadas pela Área Técnica, que elaborou a Manifestação Técnica 01707/20179 considerando regulares as contas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, referentes ao exercício de 2016.
Através da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
06126/2017-4, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, opinou pela aprovação das contas
apresentadas pelos gestores Theodorico de Assis Ferraço, Enivaldo Euzébio dos Anjos e João Carlos Lorenzoni,
nos seguintes termos:
4. CONCLUSÃO
Considerando que a questão suscitada na análise do RT
536/2017 (diferença de R$ 132.957,19, relativa a bens
patrimoniais móveis não localizados) não questiona a
ausência de registro contábil, tampouco o desconhecimento do jurisdicionado dessa situação, mas somente a
causa da diferença;
www.tce.es.gov.br

Considerando que as demonstrações contábeis apresentadas desde o exercício de 2013 evidenciam o fato
e as contas de 2013, de 2014 e de 2015 foram julgadas
regulares conforme o Acórdão TC 1835/2015 – Plenário, o Acórdão TC 001/2016 – Plenário, e o Acórdão TC
1002/206 – Plenário, respectivamente;
Considerando que o jurisdicionado comprovou as providências que foram tomadas em tempo pretérito e no
exercício atual, com a constituição de comissões apuradoras, diligências, etc, registrando o lapso temporal da
ocorrência do evento (2004) e a data atual (2017): 13
anos, declarando, desde já, a dificuldade em se apurar a
situação, bem como a existência de duas hipóteses para
o surgimento da diferença: ou um erro na migração dos
sistemas utilizados, ou extravio.
Considerando que o jurisdicionado se compromete nas
próximas prestações de contas a apresentar a descrição
contábil e patrimonial conforme as conclusões a serem
obtidas mediante o trabalho da Comissão de Sindicância
instituída pelo Ato da Mesa Diretora da Ales 1.604/2017,
as quais serão, também, determinantes para adoção de
posteriores providências e eventuais responsabilizações.
Considerando, por fim, a insignificante materialidade da questão levantada: a diferença apontada, de R$
132.957,19, equivale a 0,78% da conta “Bens Móveis” e
0,0082% do Ativo constante no Balanço do exercício de
2013; equivale a 0,74% da conta “Bens Móveis” e 0,1%
do Ativo constante no Balanço do exercício de 2014;
equivale a 0,84% da conta “Bens Móveis” e 0,1% do Ativo constante no Balanço do exercício de 2015; e equivale
a 1,92% da conta “Bens Móveis” e 0,11% do Ativo constante no Balanço do exercício de 2016;
Propõe-se ao Plenário que a Prestação de Contas Anual
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
relativamente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da Mesa Diretora constituída pelo Presidente, senhor Deputado Theodorico de Assis Ferraço, e seus respectivos secretários, senhor Deputado Enivaldo Euzébio
dos Anjos (1ª Secretário) e senhor Deputado João Carlos Lorenzoni (2º Secretário), seja considerada, do ponto de vista contábil, REGULAR, conforme previsto no artigo 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c artigo 161 do Regimento Interno do TCE-ES, aprovado pela
Resolução TC 261/2013.

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.

Quanto ao monitoramento relativo ao exercício de 2014
(Processo TC 4961/2015), recomendando a realização de
estudo atuarial com o propósito de se mensurar provisão de longo prazo para obrigações referentes ao pagamento de benefícios, direitos e vantagens sociais do Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais, informamos que o seu cumprimento será verificado na PCA do
exercício financeiro de 2017, a ser apresentado ao Tribunal de Contas no ano de 2018, conforme análise do item
8.1 do Relatório Técnico 536/2017.

III – CONCLUSÃO:

Quanto ao monitoramento relativo ao exercício de 2015
(Processo TC 2083/2016), sugere-se considerar atendida a recomendação para apresentação do resultado dos
trabalhos instituídos pelo Ato nº 2128/2016 da ALES,
conforme análise do item 8.2 do Relatório Técnico, certificando-se o seu cumprimento.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luciano
Vieira manifestou-se de acordo com o Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Diário Oficial de Contas

Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, sob a responsabilidade dos Srs. Theodorico de Assis Ferraço (Presidente
da Mesa Diretora), Enivaldo Euzébio dos Anjos (1º Secretário) e João Carlos Lorenzoni (2º Secretário), relativas ao exercício de 2016, nos termos do inciso I do art.
84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo
diploma legal.
www.tce.es.gov.br

1.2. Arquivar os autos após as providências de estilo.
1.3. Dê-se ciência aos interessados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Joao Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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ACÓRDÃO TC- 181/2018 – PLENÁRIO
Processos: 02149/2008-4, 03949/2008-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2007
UG: BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S/A
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Partes: Monica Campos Torres, Roberto da Cunha Penedo, Ranieri Feres Doellinger, Otacilio Pedrinha de Azevedo, Jose Marcio Soares de Barros, Genilson Gomes Corradi, Paulo Roberto Mendonca Franca, Usiel Carneiro de
Souza, Anderson Ferrari Junior
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2007 – REGULAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do BANESTES S.A referente ao exercício de 2007, sob a responsabilidade do Senhor Roberto da Cunha Penedo e demais.
No curso do processo foi feito o apensamento dos autos do processo TC-3949/2008, que trata do Relatório de
Auditoria Ordinária RA-O 195/2008.
A Prestação de Contas foi protocolada em 07 de abril de
2008, dentro do prazo regimental.
Encaminhados os autos para análise técnica dos documentos, foi elaborado o Relatório Técnico Contábil RTC
159/2009 (fls. 199/221) que se posicionou pela notificação do Diretor Presidente do BANESTES S.A. para encaminhamento dos documentos relacionados em seu item
II, subitens “a”, “b”, “c” e “d” que transcrevo a seguir:
Diário Oficial de Contas

a. Declaração de que foi realizado o inventário anual dos
bens patrimoniais, evidenciando-se de forma detalhada
as incorporações, baixas e possíveis divergências, indicando a unidade e as pessoas designadas para a elaboração do referido inventário;

3.4) Modificação de cláusula contratual prevista no edital beneficiando vencedor em detrimento de pretendentes concorrentes;

a. Declaração de que foi realizado o inventário anual dos
bens em almoxarifado com a demonstração dos bens
contendo a quantidade, o valor, o registro do saldo do
exercício anterior e o saldo para o exercício seguinte;

3.6) Ausência de projeto básico na contratação de serviços especializados de informática (fls. 73/77);

a. Relação nominal dos administradores, com indicação
do período de gestão, dos vencimentos e das vantagens
financeiras pagas mensalmente, número de inscrição no
Cadastro de Pessoa Física (CPF) e endereço completo;
a. cópia autenticada da ata da Assembléia-Geral Ordinária que tomou as contas dos administradores e votou
as demonstrações financeiras do exercício, devidamente publicada e com prova de arquivamento no registro
do comércio
Após, o Processo 3949/2008, que trata da Auditoria Ordinária (RA-O 195/2008) relativa ao exercício de 2008 foi
apensado a estes autos sendo elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 526/2009 (fls. 222/318) que sugeriu a notificação c a citação dos responsáveis individualmente
identificados, em face dos indicativos de irregularidades
apontados no RA-O 195/2008 a seguir listados:
3.1) Falta de conciliação em contas bancárias do BANESTES no exterior - conta DEME;

3.5) Compra de materiais por dispensa de licitação com
valores acima do limite permitido por Lei;

3.7) Ausência de apresentação de certidões de INSS e
FGTS;
3.8) Contratação e pagamentos em desconformidade
com a proposta vencedora do certame licitatório originário;
3.9) Pagamento sem cobertura contratual;
3.10) Ausência de publicação, justificativa de preço e razões de escolha na contratação de patrocínio por inexigibilidade;
3.11) Ausência de termo contratual ou documento hábil
que o substitua nas contratações de patrocínio;
3.12) Concessão de patrocínios para eventos que, reconhecidamente, não geraram aproveitamento comercial
para o BANESTES;
3.13) Desvio de objeto contratado;
3.14) Sub-contratação indevida de serviço a cargo da
contratada com custo adicional para o BANESTES;

3.2) Ausência do Termo de Conferência impresso devidamente autenticado das Disponibilidades em Moeda Estrangeira;

3.15) Burla a obrigatoriedade de contratação de pessoal por concurso público, utilizando-se de empresa interposta para realização de atividades previstas no Plano de
Cargos e Salários para pessoal próprio, com infringência
ao princípio da economicidade (Letras: a e b);

3.3) Aceitação de garantia para a execução de contrato
em modalidade diferente da exigida em lei;

3.16) Burla a obrigatoriedade de contratação de pessoal por concurso público, utilizando-se de empresa inter-

www.tce.es.gov.br
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posta para realização de atividades declaradas fins para
as instituições bancárias;
3.17) Sub-contratação em contrato administrativo sem
previsão editalícia ou contratual;
3.18) Modalidade Incorreta de licitação;
3.19) Contratação anti-econômica;
3.20) Habilitação indevida em processo de licitação com
descumprimento de cláusula do edital;
3.21) Pagamento indevido em desacordo com o contrato (Letras: a, b, c, d);
3.22) Pagamento por Liberalidade;
3.23) Falta de retenção e pagamentos de Tributos;
3.24) Pagamento indevido em desacordo com o contrato;
3.25) Pagamento de serviços sem cobertura contratual
gerando pagamento em duplicidade;
3.26) Assinatura e execução de contratos anterior a publicação de seu resumo na imprensa oficial, informando
a inexigibilidade de licitação;
3.27) Pagamentos indevidos referentes a reclamações
trabalhistas extintas ;
3.28) Assinatura de Termo Aditivo após ter expirado o
prazo de vigência do contrato;
3.29) Descumprimento de cláusulas contratuais ocasionando supressão de serviços e pagamentos em desacordo com a proposta apresentada.
Nos termos da Decisão Plenária Preliminar TC 0428/2009
- (fl. 336), foi determinada a notificação do Sr. Roberto da
Cunha Penedo, Diretor Presidente do BANESTES S.A., para apresentar, no prazo improrrogável de 30 dias, os doDiário Oficial de Contas

cumentos relacionados aos subitens acima descritos e citar os todos os responsáveis indicados na ITI para que no
prazo improrrogável de 45 dias se manifestassem sobre
os fatos nela registrados.
Devidamente notificado (Termo de Notificação
2207/2009) o Sr. Roberto da Cunha Penedo apresentou documentos que foram juntados aos autos às fls.
359/1375. Na sequência, e em atenção às citações, foram protocolizadas, às fls. 1235/1606, as justificativas
feitas em conjunto pelos Srs. Roberto da Cunha Penedo,
Ranieri Feres Doellinger, Otacílio Pedrinha de Azevedo,
José Márcio Soares de Barros, Genilson Gomes Corradi,
Usiel Carneiro de Souza, Paulo Roberto Mendonça França e Mônica Campos acompanhadas de documentos.
Após análise das justificativas e documentos apresentados pelo Sr. Roberto da Cunha Penedo foi elaborada a Instrução Contábil Conclusiva - ICC 020/2010 (fls.
1610/1615- v. VIII – TC 2149/2008), que concluiu nos seguintes termos:
CONCLUSÃO
Após a análise dos fatos e documentos constantes dos
presentes autos, com relação à notificação do Senhor
Roberto da Cunha Penedo - Diretor Presidente, entendemos como atendida em relação ao item II, letras: “a”,
“c” e “d” deste relatório técnico.
Diante do exposto e do fato do Item II, letra item “b”,
não comprometer totalmente a análise da Prestação
de Contas do exercício, opinamos no sentido de que os
presentes Demonstrativos Contábeis e Financeiros representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes à situação patrimonial e financeira do Banco do
Estado do Espírito Santo S/A – BANESTES .
www.tce.es.gov.br

Sugerimos ainda, que o atual responsável pelo encaminhamento da Prestação de Contas do Banestes S/A, tenha ciência das recomendações, constantes do Item II,
letra “b” e Item II, letra “d” desta Instrução Técnica Conclusiva.
Vitória 29 de março de 2010.
Em ato subsequente foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 2450/2010 (fls. 1617/1813 – TC
2149/2008) com opinamento no sentido da regularidade das contas por representarem a situação patrimonial
e financeira, com a emissão de recomendações, e permanência de irregularidades apontadas no Relatório de
Auditoria Ordinária RAO 195/2008 daí decorrendo a rejeição das alegações de defesa e julgamento pela irregularidade das contas dos agentes responsáveis, com
aplicação de multa e imputação de ressarcimento no
montante de 128.787,77VRTEs.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
1674/2011 (fls. 1818/1831) da lavra do Excelentíssimo
Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, encampou a
Instrução Técnica Conclusiva ITC 2450/2010 em todos os
seus termos.
Após e em consonância com a Resolução TC nº
220/2010, foi determinado o desapensamento do Processo 3049/2008-Relatório de Auditoria do Presente
Processo 2149/2008, sendo elaboradas a ITC 1402/2011
(TC 2149/2008) e 1393/2011 (fls. 1855/2046 do Processo TC 3949/2008) e após manifestação do Parquet de
Contas (fls. 1843/1849) determinado novo apensamento
e remessa à Área Técnica que, elaborou a ITC 2832/2011
(fls. 1852/1862 – TC 2149/2008) reiterando as conclusões havidas nas ITCs anteriores.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Após sustentação oral realizada pelo Sr. Roberto da
Cunha Penedo, com notas taquigráficas e documentos às
fls. 1879/2022, foram os autos remetidos ao Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas que elaborou a
Manifestação Técnica de Defesa MTD 42/2015 que conclui como segue:
3 CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Ressalte-se que quanto aos fundamentos trazidos
pelo defendente em sustentação oral, os mesmos já foram analisados na ITC 1393/2011 (fls. 1855/2051, processo 3949/2008). Ressaltamos, também, que não foram
trazidos quaisquer elementos novos ou documentos aptos a ensejar uma mudança de entendimento sobre os
pontos atacados e já analisados conclusivamente.
3.2 Considerando, portanto, que os elementos suscitados na sustentação oral do Senhor Roberto da Cunha Penedo não alteram as conclusões havidas na Instrução
Técnica Conclusiva ITC 2832/2011, cujas razões, fundamentos e conclusões corroboramos integralmente, e
considerando a ocorrência da consumação da prescrição
da pretensão punitiva deste Tribunal quanto aos itens
suso mencionados, sugere-se que se proceda ao prosseguimento do julgamento do feito, na forma dos artigos
327 a 329, da Res. TC 261/2013.
Remetidos os autos ao Ministério Público de Contas, este manifestou-se às fls. 2034/2036 ratificando a manifestação técnica de defesa e ressalvando a responsabilidade da diretora Monica Torres e a aplicação de multa pecuniária aos responsáveis à vista da consumação da
prescrição da pretensão punitiva.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas
vieram os autos conclusos.
Diário Oficial de Contas

É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
A Instrução Técnica Conclusiva 2450/2010 (fls.
1617/1813) reiterada na ITC 2832/2011 (fls. 1852/1862)
bem como na Manifestação Técnica de Defesa 42/2015
(fls. 2024/2031) opinou no sentido de que as demonstrações contábeis representavam a situação patrimonial
e financeira.
Com relação às irregularidades narradas no Relatório
de Auditora 195/2008, foram também analisadas na
ITC 2450/2010, cujo entendimento foi ratificado pelas
demais manifestações técnica, razão pela qual, passo a
mantê-la como documento técnico de referencia neste
voto.

3.1.1 - Falta de conciliação em contas bancárias do BANESTES no exterior - conta DEME - Infringência as normas do Sistema Financeiro Nacional – Circular BACEN
2.106/91
Roberto Cunha Penedo; Ranieri Feres Doellinger; Otacilio Pedrinha de Azevedo
não há
3.1.2 - Ausência do Termo de Conferência impresso devidamente autenticado das Disponibilidades em Moeda
Estrangeira, infração ao Anexo II, item 8 da Circular nº
2.106 de 20/12/1991, do Banco Central do Brasil
Roberto Cunha Penedo; Ranieri Feres Doellinger; Otacilio Pedrinha de Azevedo
não há

Destaco, inicialmente, que corroboro o entendimento
da área técnica, manifesto por meio da Manifestação
Técnica de Defesa MTD 42/2015 e encampado pelo Ministério Público Especial de Contas, por meio do no Parecer Ministerial 3838/2016, da lavra do ilustre Procurador Geral, Dr. Luciano Vieira, que opinou pelo reconhecimento da Prescrição da Pretensão Punitiva de E. Corte
de Contas no que tange a aplicação de multa aos gestores em razão dos indícios de irregularidades apontados
nos autos em que não há imputação de ressarcimento.

3.1.3 - Aceitação de garantia para a execução de contrato
em modalidade diferente da exigida em lei, em inobservância ao art. 56 caput e inciso I, da Lei 8.666/93

Todavia, nesse ponto cabe rememorarmos os achados
ventilados na Instrução Técnica Inicial ITI 526/2009 e
analisados na ITC 2450/2010, dando ênfase à existência,
ou não, de proposição de imputação de ressarcimento:

Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França; Jose Marcio Soares de Barros

Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França; Monica Campos Torres
não há
3.1.4 - Modificação de cláusula contratual prevista no
edital beneficiando vencedor em detrimento de pretendentes concorrentes, em inobservância ao Art. 3º da Lei
8.666/93

não há

Agentes responsáveis

3.1.5 - Compra de materiais por dispensa de licitação
com valores acima do limite permitido por Lei - violação
ao art. 24, inciso II, c/c § único da Lei 8.666/93

Ressarcimento

Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça Fran-

ITEM ITC 2450/2010 -Descrição indício
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ça; Genilson Gomes Coradi
não há
3.1.6 - Ausência de projeto básico na contratação de serviços especializados de informática - Infringência ao § 2º,
incisos I do artigo 7º da Lei 8.666/93
Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França; Usiel Carneiro de Souza
não há
3.1.7 - Ausência de apresentação de certidões de INSS e
FGTS - Inobservância ao Art. 47, inciso I, da Lei 8.212/91
c/c Art 195 § 3º da Constituição Federal de 1988 e Art. 2º
da Lei 9.012/95 c/c Artigo 29 da Lei 8666/93
Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França
não há
3.1.8 - Contratação e pagamentos em desconformidade
com a proposta vencedora do certame licitatório originário – Infringência ao § 1º do art. 54 da Lei nº 8.666/93
Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França
R$ 6.307,46 correspondente a 3.597,27 vrte
3.1.9 - Pagamento sem cobertura contratual –Infração
no disposto nos art. 2º c/c art. 65, parágrafo 1º da Lei
8.666/93
Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França
não há
3.1.10 - Ausência de publicação, justificativa de preço e
razões de escolha na contratações por inexigibilidade –
Infringência art. 3º, c/c o art. 26 § único da Lei 8.666/93
Diário Oficial de Contas

Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França
não há
3.1.11 - Ausência de termo contratual ou documento hábil que o substitua em contratações por inexigibilidade Inobservância ao Artigo 60 c/c o Artigo 55, Artigo 61, §
único e Artigo 62, caput e § 2º e 4º da Lei 8666/93
Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França
não há
3.1.12 - Concessão de patrocínios para eventos pelo BANESTES - Inobservância ao § 2º alínea “a” do Artigo 153
c/c Inciso II do Artigo 158 da Lei 6.404/64
Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França
não há
3.1.13 - Desvio de objeto contratado infringência ao artigo 2º da Lei 8.666/93 e Cláusula Segunda do Contrato 42.663
Roberto Cunha Penedo; Otacilio Pedrinha de Azevedo;
Jose Marcio Soares de Barros
não há
3.1.14 - Sub-contratação indevida de serviço a cargo da
contratada com custo adicional para o BANESTES em infringência ao artigo 76 da Lei 8.666/93 e Cláusula Segunda do Contrato 42.663

soal por concurso público, utilizando-se de empresa interposta para realização de atividades previstas no Plano
de Cargos e Salários para pessoal próprio, com infringência ao princípio da economicidade - Infringência ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988
Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França; Genilson Gomes Coradi; Usiel Carneiro de Souza; Jose Marcio Soares de Barros
não há
3.1.16 - Burla a obrigatoriedade de contratação de pessoal por concurso público, utilizando-se de empresa interposta para realização de atividades declaradas fins
para as instituições bancárias - infringência ao inciso II
do Artigo 37 da Constituição Federal de 1988
Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França; Otacilio Pedrinha de Azevedo; Jose Marcio Soares de
Barros
não há
3.1.17 - Sub-contratação em contrato administrativo
sem previsão editalícia ou contratual em Infringência ao
artigo 72 c/c Artigo 78 inciso VI da Lei 8.666/93
Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França; Otacilio Pedrinha de Azevedo; Jose Marcio Soares de
Barros
não há
3.1.18 - Modalidade Incorreta de licitação - Inobservância ao Inciso II, letra a do Artigo 23 da Lei 8666/93

Roberto Cunha Penedo; Otacilio Pedrinha de Azevedo;
Jose Marcio Soares de Barros

Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França

R$ 948,75 correspondente a 541,09 VRTE

não há

3.1.15 - Burla a obrigatoriedade de contratação de pes-

3.1.19 - Contratação anti-econômica - Ofensa ao princí-
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pio da economicidade, alicerçado no artigo 70, da Constituição Federal/88 e Inobservância do parágrafo 4º do
art. 7º da Lei 8.666/93

artigo 66 da Lei nº 8.666/93

Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França; Monica Campos Torres

não há

não há
3.1.20 – Habilitação indevida em processo de licitação
com descumprimento de cláusula do edital – Infringência ao ‘caput’ do Artigo 41 da Lei 8.666/93 e Item 7.6.3.a
do edital
Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França; Monica Campos Torres
não há
3.1.21 – Pagamento indevido em desacordo com o contrato.
Subitem a - Contrato nº 43786 e aditivos – pagamento
indevido de hora-extra de serviços de manutenção em
equipamento de auto-atendimento em desacordo com
o contrato em infringência ao disposto no artigo 66 da
Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Sexta, item V do Contrato nº 43.786

Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França; Jose Marcio Soares de Barros; Monica Campos Torres
Subitem d - Contrato nº 42.663 - pagamento indevido
em desacordo com o contrato em infringência a Cláusula Segunda do Contrato 42.663, e arts. 66 e 76 da Lei nº
8.666/93
Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França
R$ 12.859,4 correspondente a 7.333,97 VRTE
3.1.22 – Pagamento por Liberalidade, em Infringência ao
Art. 153, caput, e alínea “a”, § 2º do Artigo 154 da Lei
6.404/76
Roberto Cunha Penedo; Jose Marcio Soares de Barros;
Monica Campos Torres
não há
3.1.23 – Falta de retenção e pagamentos de Tributos –
inobservância ao disposto nos art. 45 da Lei 8.541/1992
e Inciso IV do artigo 22 da Lei 8.212/91

Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França; Jose Marcio Soares de Barros; Monica Campos Torres

Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França; Jose Marcio Soares de Barros; Monica Campos Torres

R$ 96.772,88 correspondente a 55.191,56 VRTE

não há

Subitem b - Contrato nº 63291-0 -

3.1.24 - Pagamento indevido em desacordo com o contrato - Inobservância ao parágrafo único do Art. 60 da Lei
8.666/93

Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França; Monica Campos Torres
não há
Subitem c - Contrato nº 42.668-0 - execução do contrato em desacordo com a CLÁUSULA SEXTA, Cláusula Sexta, itens I e III, do Contrato nº42.668-0 e infringência ao
Diário Oficial de Contas

Roberto Cunha Penedo; Ranieri Feres Doellinger; Paulo
Roberto Mendonça França; Jose Marcio Soares de Barros; Monica Campos Torres
não há
www.tce.es.gov.br

3.1.25 – Pagamento de serviços sem cobertura contratual gerando pagamento em duplicidade - Inobservância
ao parágrafo primeiro do Art. 66 e Art. 76 da Lei 8.666/93
Roberto Cunha Penedo; Ranieri Feres Doellinger; Paulo
Roberto Mendonça França; Jose Marcio Soares de Barros; Monica Campos Torres
R$ 106.688,00 correspondente a 60.829,00 VRTE
3.1.26 - Assinatura e execução de contratos anterior a
publicação de seu resumo na imprensa oficial, informando a inexigibilidade de licitação - Infringência ao parágrafo único do art. 3º c/c o art. 26 parágrafo único da Lei
8.666/93
Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França; Jose Marcio Soares de Barros
não há
3.1.27 – Pagamentos indevidos referentes a reclamações
trabalhistas extintas – Infringência ao disposto na Cláusula Sétima, item II, dos Contratos da Área Trabalhista
c/c o Art. 154 § 2º da Lei 6.404/76 Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França
R$ 2.240,00 correspondentes a 1.290,76 VRTE
3.1.28 – Assinatura de Termo Aditivo após ter expirado
o prazo de vigência do contrato – infringência ao art. 2º
da Lei 8.666/93 Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França; Jose Marcio Soares de Barros; Monica Campos Torres
não há
3.1.29 – Descumprimento de cláusulas contratuais ocasionando supressão de serviços e pagamentos em desacordo com a proposta apresentada – Infringência ao disSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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posto no art. 54 § 2º e art. 66 da Lei 8.666/93 Roberto Cunha Penedo; Paulo Roberto Mendonça França
não há
Nota-se que os indícios referenciados nos itens 3.1.1;
3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.6; 3.1.7; 3.1.9; 3.1.10;
3.1.11; 3.1.12; 3.1.13; 3.1.15; 3.1.16; 3.1.17; 3.1.18;
3.1.19; 3.1.20; 3.1.21.b; 3.1.21.c; 3.1.22; 3.1.23; 3.1.24;
3.1.26; 3.1.28; 3.1.29 da ITC 2450/2010 (reiterada pela ITC 2832/2011) tratam de irregularidades formais, as
quais não contemplam a possibilidade de imputação de
ressarcimento e face ao lapso temporal já transcorrido,
não se justifica a expedição de determinações ao atual
gestor, sendo afastadas pela área técnica, as irregularidades narradas nos itens 3.1.1, 3.1.15, 3.1.19, 3.1.20,
3.1.21.b e 3.1.23 e relevadas aquelas narradas nos itens
3.1.22 e 3.1.24.
No tocante a tais apontamentos, inicialmente, quero
destacar o louvável e esmerado trabalho, realizado pelos
técnicos deste Tribunal e registro que as considerações a
seguir derivam da própria sistemática aplicada à época,
por este Tribunal, na realização de trabalhos de auditoria
e elaboração dos respectivos relatórios, que se orientavam pela aplicação da responsabilização objetiva aos indícios de irregularidades (hodiernamente denominados
de achados de auditoria) de modo que, apenas os ordenadores de despesa dos órgãos ou entes auditados figuravam como eventuais responsáveis pelas anomalias detectadas.
Por conseguinte, na instrução do presente processo, conforme Instrução Técnica Inicial ITI 526/2009 foi empregado o modelo de responsabilização baseado na culpa obDiário Oficial de Contas

jetiva, havendo citação apenas dos diretores da Instituição Financeira para responder às diversas irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria.
Assim, não obstante a existência de estrutura organizacional, bem como controle interno estruturado com definição de alçada, inclusive referenciada pela Equipe de
Auditoria, não foi perquirida a possível responsabilidade
de outros responsáveis que detinham atribuições administrativas tais como de gestão e fiscalização de contratos e gestão de licitações, bem como, não se aventou a
possibilidade de responsabilizar, solidariamente, as empresas e entidades que, de alguma forma, poderiam ter
se beneficiado de pagamentos considerados irregulares
ou indevidos narrados nestes autos.
Parafraseando o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, em voto proferido no Processo TC 1728/2003,
citado pelo voto vista, a necessidade de individualização da conduta, bem como a verificação da culpabilidade, com a devida aferição do nexo de causalidade entre a conduta e o ato lesivo, apurando-se o seu liame,
encontra-se presente desde a Lei Complementar Estadual 32/93 – Lei Orgânica deste Tribunal, espelhada no
artigo 41 – inciso III, por alteração promovida pela LC
410/2007, quando substituído o termo responsável por
responsáveis, patenteando a necessidade de que em
processos de fiscalização deve o Tribunal de Contas citar todos os potenciais responsáveis pela prática do ato
ilegal, não tendo a instrução processual adotado aquele
comando legal.
Neste diapasão vale registrar que o artigo 71, inciso III
da Constituição Federal de 1988, quanto a responsabilização dos agentes públicos vem prever a necessidade
da correta apuração dos fatos, a precisa identificação
www.tce.es.gov.br

dos responsáveis e, no caso de prejuízo, a real quantificação dos danos, não cabendo outra interpretação senão aquela, de que a teoria da responsabilidade subjetiva deveria ter sido observada mesmo antes da entrada
em vigor da Lei Complementar nº 32/1993 (e da Resolução nº 182/2002).
Atualmente a LC nº 621/2012, por meio de seu artigo 57,
não mais deixa dúvidas quanto a este entendimento, determinando que, já no início da fase instrutória, todos
quantos contribuíram para a prática do ato ilícito, devem ser responsabilizados na medida de sua culpabilidade, em sintonia com o texto constitucional.
Nesta acepção, verifico que este Tribunal de Contas reiteradamente tem, por maioria, entendido que a individualização das condutas bem como, do nexo de causalidade entre a ação ou omissão do agente público ou privado e o resultado nocivo observado são elementos essenciais na configuração da responsabilidade perante este Corte de Contas. Neste sentido, trago à colação três
julgados do Plenário desta Corte:
ACÓRDÃO TC-1177/2014 – PLENÁRIO
Processo: 7042/2009    Data da sessão: 09/12/2014  
Relator: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN  
Natureza: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
[...]
(...) Nos tópicos em tela, me reporto aos precedentes e
doutrina sobre responsabilidade subjetiva, culpabilidade
e erro escusável, da forma abaixo explicitada, uma vez
que não vislumbro nas hipóteses em questão, a caracterização do nexo de causalidade das irregularidades
com a atuação do prefeito. [g.n.]
[...]
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Neste contexto, não se pode exigir que autoridade máxima de um Órgão examine todos os atos praticados
pelos seus subordinados e antecessores, em homenagem ao princípio da segregação de funções, sobretudo,
quando existe responsabilidade direta de outros agentes públicos.[g.n]
[...]
No âmbito deste Tribunal de Contas, é de relevo registrar que a individualização da sanção decorre não só da
aplicação do princípio da culpabilidade como do próprio
texto legal. O artigo 57, inciso I da Lei Complementar
621/2012 define claramente na fase instrutória, no primeiro contato deste órgão de controle com os indícios
de irregularidade que “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”.
(...) As sanções previstas serão aplicadas de forma individual, a cada agente que tiver concorrido para o fato irregular, onde a decisão que determinar a aplicação de
multa definirá as responsabilidades individuais (artigos
131 e 132).
(...) Nessa esteira, na fixação da multa torna-se imperativo o enfrentamento, pelo Relator, 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.
Por todo o exposto, no caso concreto, concluo que diante da ausência da matriz de responsabilidade na instruDiário Oficial de Contas

ção processual, resta prejudicada a missão deste Relator em permear as circunstâncias acima, fixar o quantum sancionatório adequado, dentro dos limites mínimo e máximo previstos na LC 621 c/c o RITCEES, o que
ensejará a correta dosimetria da penalidade e, por conseguinte, a observância do princípio da individualização
da pena como corolário do princípio da culpabilidade.
[g.n.]
[...]
ACÓRDÃO TC-263/2015 – PLENÁRIO
Processo: 3021/2008    Data da sessão: 24/03/2015  
Relator: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN  
Natureza: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA
[...]
(...) Por outro lado, não vislumbro nas hipóteses em
questão a caracterização do nexo de causalidade da irregularidade com a atuação dos agentes apontados como responsáveis (prefeito e secretário municipal), e tendo em vista que este aspecto subjetivo se mostra determinante para a aferição da culpabilidade e da sanção a
ser aplicada, entendo prejudicada a responsabilização
dos gestores nas irregularidades ora apontadas. Considerando que não houve à época da instrução processual o chamamento aos autos dos demais agentes envolvidos, conforme acima citados, e, por derradeiro, considerando que a sanção deve ser aplicada na medida da
culpabilidade do agente, ou seja, a responsabilidade deve ser individualizada, o que não ocorreu nos presentes autos, entendo que a ação punitiva por parte deste
Tribunal deve ser mitigada. (...) No caso concreto, portanto, entendo por afastar a culpabilidade dos agentes
www.tce.es.gov.br

apontados, porque os procedimentos por eles adotados
foram amparados por informações equivocadas de outros agentes, quais sejam, o responsável pelo setor de
censo/inspeção escolar e a direção da escola, respectivamente, responsáveis pela informação do número de alunos matriculados e pela concessão complementar de recursos, demonstrando que o Secretário Municipal e Prefeito agiram sob a tutela da confiança, sem, contudo, terem concorrido com culpa para a consecução das irregularidades, cujas peculiaridades não cabiam a eles se
imiscuir. Desta forma, contudo, cabe o encaminhamento
de determinação ao atual gestor daquele município, no
sentido de promover, através de instrumento legal, a regulamentação dos critérios de repasses às Caixas Escolares daquele Município, no intuito de evitar a repetição
destas falhas em repasses futuros. [g.n.]
ACÓRDÃO TC- 721/2016 – PLENÁRIO
Processo: 1996/2009    Data da sessão: 19/07/2016  
Relator:    Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DE ORDENADOR
[...]
Enfatizo que este Plenário, cada vez mais tem aprimorado suas decisões, emitindo as com ponderação à luz
dos princípios norteadores da Administração Pública,
exigindo do gestor racionalidade e prudência na aplicação e interpretação da lei, razão pela qual, no caso em
análise, não se pode admitir a possibilidade de responsabilização/apenação do gestor, onde sequer teve demonstrada a sua conduta de forma individualizada nos
autos. [g.n.]
[...].
Mais recentemente este entendimento foi também, obSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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servado em outros julgados desta Corte: (Acórdão TC
882/2015-Plenário, TC 1517/2005, Relator Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, publicado em
31/08/2015 – (“in” Boletim de Jurisprudência do TCEES nº 19 – 31/08 a 11/09/2015 – fls. 4). Processos TC
nº 1989/2010 (Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão
304/13), 167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12 (Acórdão
161/13), 4878/2003 (Acórdão 1796/2015), 3873/2005
(Acordão 910/2016), 3674/2004 (Acórdão 896/2016-Plenário).
No caso concreto, as inconsistências detectadas referem-se a fatos ocorridos no exercício de 2007 e, tendo
em vista o modelo de responsabilização, então adotado
nos trabalhos de auditoria deste Tribunal, no qual não se
perquiria a conduta e o nexo de causalidade, foram responsabilizados nestes autos apenas a alta cúpula da Instituição Financeira – Banestes, seus diretores.
E necessário considerar que a readequação de relatórios
e peças processuais à sistemática atual de responsabilização, baseada na aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, demanda a reinstrução processual com
refazimento da matriz de responsabilidade, bem como,
a citação de outros agentes para a composição do polo
passivo do processo, tarefas que podem se mostrar infrutíferas ou até mesmo inviáveis em virtude do decurso do tempo e suas implicações naturais (morte de agentes, descarte de documentos, impossibilidade de verificação de indícios, etc) e jurídicas (prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, falência de empresas, cerceamento de direito de defesa pela dificuldade dos eventuais defendentes terem acesso a documentos comprobatórios de suas teses, etc), confrontando-se, assim, com o
princípio constitucional da razoável duração do processo
Diário Oficial de Contas

e os primados da economia processual, celeridade e segurança jurídica, razão pela qual voto pela extinção do
processo sem resolução de mérito em relação a tais irregularidades, a saber: itens 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4;
3.1.5; 3.1.6; 3.1.7; 3.1.9; 3.1.10; 3.1.11; 3.1.12; 3.1.13;
3.1.15; 3.1.16; 3.1.17; 3.1.18; 3.1.19; 3.1.20; 3.1.21.b;
3.1.21.c; 3.1.22; 3.1.23; 3.1.24; 3.1.26; 3.1.28; 3.1.29 da
ITC 2450/2010.

tivo interno que permite aos gerentes e coordenadores
assinarem contratos de baixo valor, assumindo responsabilidade sobre todos os contratos. Todavia, conforme
argumentado pelos agentes responsabilizados, a meu
ver não é razoável exigir da alta gestão de uma instituição financeira da magnitude do Banestes fiscalizar pessoalmente minúcias contratuais, tais como o preço de
cada item contratado em um contrato de pequeno valor.

Passo doravante ao exame das inconsistências indigitadas nos itens 3.1.8; 3.1.14; 3.1.21.a e 3.1.21.d; 3.1.25 e
3.1.27 da ITC 2450/2010, cuja análise foi reiterada pela ITC 2832/2011 e pela Manifestação Técnica de Defesa
42/2015, que, embora não possam mais serem apenadas com multa ou outra sanção prevista na LC 621/2012
- face ao advento da prescrição – são passíveis de exame
meritório ante a possibilidade de imputação da obrigação de ressarcimento aos gestores apontados como responsáveis pela conduta danosa.

Neste sentido, trago à colação trecho do voto condutor
do Acórdão nº 823/2005 – Plenário TCU
9. Vê-se, portanto, que, sob os diversos ângulos que se
olhem a questão, chega-se à conclusão que os valores
dos orçamentos estavam superestimados, maculando de
forma grave os certames, o que impõe a fixação de prazo para que a empresa anule os certames em tela, nos
termos do art. 71, inciso IX da Constituição e do art. 45
da Lei nº 8.443/92, por violação ao disposto nos arts. 3º,
caput, e 7º, §2º, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Então vejamos:
· Item 3.8 da ITI 526/2009 faz remissão ao tópico 4.1.2.6
do Relatório de Auditoria RAO 195/2008 - Contratação e pagamentos em desconformidade com a proposta vencedora do certame licitatório originário em dois
contratos administrativos:
a. Contrato nº 59.575 - firmado com Carlos Alexandre Camilo para fornecimento de serviços de despachante imobiliário. Segundo a ITI 526/2008, foi constatado que os
pagamento de um dos itens (item 1 da proposta) foram
realizados em valor superior ao da proposta comercial,
sendo atribuída responsabilidade por tais pagamentos
supostamente irregulares, unicamente ao Diretor Presidente e ao Diretor Jurídico e ao Administrativo do Banestes, sob o argumento de que haviam emitido normawww.tce.es.gov.br

10. Demonstrada a irregularidade, devem ser responsabilizados por ela aqueles que elaboraram e propuseram os valores a serem utilizados nos orçamentos das
Concorrências nº s 1 e 7/2004. Em relação aos membros
da diretoria colegiada, que aprovaram a contratação, a
Unidade Técnica propõe a responsabilização de todos
eles. Entendo de forma diversa, pelos motivos expostos a seguir. [g.n.]
11. O procedimento para aprovação dos orçamentos, no
âmbito da Diretoria Colegiada, era o seguinte: um dos
membros da diretoria funcionava como uma espécie de
relator, que submetia seu voto aos demais membros. No
caso da contratação em São Paulo, o voto foi elaboraSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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do pelo Sr. Sérgio Paulo Veiga Torres, Diretor de Recursos Humanos e que ocupava a Presidência da entidade,
e aprovado pelo Diretor de Administração e Finanças - Sr.
José Roberto Borges da Rocha Leão, pelo Diretor de Operações e Telecomunicações - Sr. Carlos Alberto J. de Castro e pelo Diretor de Negócios, Tito Cardoso de Oliveira Neto, além do próprio Sr. Sérgio Paulo (fls. 235/237)
. No caso do Rio de Janeiro, o Relator foi o Sr. José Roberto Rocha Leão e os outros diretores aprovaram o voto (fls. 381/383) .
12. Os Srs. Carlos Alberto J. de Castro e Tito Cardoso de
Oliveira Neto eram diretores de áreas estranhas às atividades administrativas da empresa e não foram relatores, até mesmo por isso, de nenhuma das duas contratações. Para aprovar ou não as medidas propostas pelo
relator, eles tinham como base apenas as informações
contidas no voto por ele apresentado. Assim, apesar de
terem concordado com a proposta do relator, entendo
que para atribuir a eles responsabilidade pela irregularidade praticada, é necessário avaliar se, apenas com o
voto do relator, eles teriam condições de levantar objeções e se posicionar contra o que estava sendo proposto. [g.n.]
13. Os votos apresentados pelos relatores, nas duas contratações, foram bastante sintéticos e não permitiam
que os demais tivessem conhecimento amplo da situação. Mencionavam a rescisão dos contratos com a Encom, as disputas judiciais que a Dataprev teve com tal
empresa, concluindo que se fazia necessária a abertura
de nova licitação. Especificamente em relação aos valores estimados para as novas contratações, as únicas referências foram que apenas um fornecedor havia respondido à consulta feita pela empresa (no caso de São PauDiário Oficial de Contas

lo informou-se que foram dois fornecedores, mas que
uma das cotações foi descartada, por conter preço ‘muito abaixo do atual praticado’) e que as licitações para a
contratação de serviços de manutenção predial eram
historicamente competitivas. Ressalte-se que não foi feita qualquer menção a valores, seja aqueles praticados
nos contratos com a Encom, seja os relativos aos contratos emergenciais.
14. Assim, pelos dados que eles tinham à disposição,
não me parece razoável exigir que os diretores de negócios e de operações e telecomunicações tivessem condições efetivas de se posicionar contra os valores que
estavam sendo propostos para servir de base para a
contratação. Assim, a responsabilidade, no âmbito da
Diretoria Colegiada, deve ser atribuída aos Diretores de
Administração e Finanças e de Recursos Humanos que,
além de comandarem as áreas afetas à vida administrativa da empresa, foram relatores dos processos. Mencione-se, também, que o Diretor de Recursos Humanos
também respondia pela Presidência da empresa à época
das aprovações. [g.n.]
Contudo, dado o transcurso do tempo, devo ponderar,
também neste caso a aplicação do princípio constitucional da razoável duração do processo e os primados da
economia processual, celeridade e segurança jurídica e
tendo em vista o montante envolvido, 700,92391 VRTES
, deixar de determinar a instauração de tomadas de contas, posto que já foram tomadas medidas corretivas pelos administrados do Banco.
a. No que pertine ao Contrato 62.064 que teve sua origem num pregão presencial, segundo a ITI, após a fase
de lances a empresa vencedora baixou sua proposta global a um valor 45% menor que a proposta inicial, conwww.tce.es.gov.br

tudo, segundo a ITI o desconto não foi concedido linearmente ocorrendo “de forma desequilibrada entre os
itens, favorecendo uns itens em detrimento de outros”.
Segundo a ITI, o contrato contempla os preços com erros
de soma e preços unitários desproporcionais ao desconto ofertado e, em razão disso, as medições e pagamentos foram efetuados a maior. Sobre tal desconformidade foram responsabilizados Diretor Presidente e ao Diretor Jurídico e ao Administrativo do Banestes. Trata-se
portanto, de falhas formais ocorridas quando da contratação e levadas à execução do contrato. Ao analisar os
documentos acostados aos autos pela equipe de auditoria (fls. 259/301) verifica-se a possibilidade de identificar
responsáveis pela contração e homologação da contratação ora tratada e que não foram chamados aos autos.
Todavia, sou pelo afastamento da presente irregularidade dado que verifiquei que tal contrato decorre de um
pregão tipo MENOR PREÇO GLOBAL, não sendo aplicável ao caso o desconto linear nas propostas, como sugere a equipe de auditoria, vez que este Tribunal de Contas
tem combatido o uso indiscriminado do desconto linear
como critério de julgamento. Neste sentido, trago à colação trechos do voto condutor e do Acórdão 647/2013
– Plenário TCEE:
[...]
Posta assim a questão, a exemplo das conclusões a que
chegou o TCU, embora as cláusulas referentes ao desconto linear não seja o mais recomendável, na licitação
que ora se examina, vê-se que não resultou restrição à
competitividade do certame, nem qualquer outro prejuízo à Administração. Devendo, contudo, recomendar
a Cesan que, no caso concreto, examine a necessidade ou não de se utilizar o desconto linear como critério
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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de julgamento, não fazendo uso indiscriminado de tais
cláusulas.[g.n.]
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC5019/2013, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezessete de dezembro de dois mil e treze, à
unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Conhecer a Denúncia proposta pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Espírito Santo
- Sinduscon-ES em face da Companhia Espírito Santense
de Saneamento - Cesan, considerando regular o certame da Concorrência Pública nº 012/2013, não acolhendo
a proposição de determinar que a mencionada Companhia se abstenha de utilizar o desconto linear como critério de julgamento nas próximas licitações;
2. Recomendar à Companhia Espírito Santense de Saneamento – Cesan que evite o uso indiscriminado de cláusulas com desconto linear como critério de julgamento,
examinando, no caso concreto, a necessidade ou não de
sua utilização;
3. Estender o entendimento externado na análise destes autos ao Processo TC-5020/2013, em apenso evitando-se decisões contraditórias, em observância ao
princípio da segurança jurídica (§ 1º do art. 277 a Resolução TC-261/2013), conforme o entendimento esboçado pela unidade técnica e corroborado pelo Ministério
Público de Contas.
ITEM 3.1.14 DA ITC 2450/2010 FAZ REMISSÃO AO ITEM
4.1.2.12 DO RAO - SUB-CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE
SERVIÇO A CARGO DA CONTRATADA COM CUSTO ADIDiário Oficial de Contas

CIONAL PARA O BANESTES- Base Legal: infringência ao
artigo 76 da Lei 8.666/93 e Cláusula Segunda do Contrato 42.663
O item faz referência ao contrato 42.663 firmado com a
MP Publicidade, cujo apontamento reputa como irregular, a subcontratação de profissional para realizar serviços de acompanhamento da produção e instalação de
placas e adesivos a serem realizados por outras empresas. No entender da equipe tal serviço é atividade própria da contratada, não podendo ser terceirado posto
que oneraria o contrato em 15% do valor da subcontratação. Assim, segundo aponta a ITI foram efetivados pagamentos da ordem de 541,0916 VRTE, sujeitos a ressarcimento. Foram chamados aos autos para responder
por tal item o Diretor Presidente, o Diretor Comercial e
o Diretor Administrativo. Verifica-se às folhas 636/641,
dos autos do Processo 3949/2008, que foram acostados
documentos de autorização da contratação, orçamentos
aprovados e documentos de pagamento relativos aos
pagamentos ora tratados. Não há menção nos autos de
que o serviço não tenha sido prestado. Ademais, em sede de alegações de defesa os agentes responsabilizados
justificam que havia previsão contratual para a contratação de terceiros para a realização dos serviços contratados e a análise técnica relatada na ITC 2450/2010 considerou que havia autorização para a subcontratação, porém entendeu que tal serviço era inerente às atividades
da contratada e que por isso o pagamento ocorria em
duplicidade, sendo passível de ressarcimento a importância de 541.0916 VRTES.
Pois bem. Como também destacado no acórdão TCU
[...]
A Considerar a complexidade da atividade publicitária,
www.tce.es.gov.br

é razoável aceitar que o contratante terceirize algumas
atividades acessórias como é o caso, sem, no entanto,
eximir-se das responsabilidades legais e contratuais. Seria demasiado exigir auto-suficiência das agências de
publicidade, de modo que, além da concepção, elas executassem todas as etapas operacionais do processso. Tal
exigência restringiria a competição, na medida em que
somente as empresas que tivessem capacidade de realizar todo o objeto por meios próprios pudessem participar do certame.
[...]
No presente caso, segundo o Relatório de Auditoria, a
subcontratação deu-se realizar o acompanhamento da
produção e instalação de placas e adesivos, etapa, a meu
ver, operacional do processo de divulgação da “Poupança Premiada” a que se destinava a campanha. Ademais,
como alega o respondente havia previsão contratual para a realização da subcontratação e, como se denota dos
autos, os serviços foram prestados pela empresa subcontratada. Não havendo que se falar em dano. Desta
forma, acolho as justificativas e afasto a presente irregularidade.
ITEM 3.21 DA ITC 2450/2010 CORRESPONDENTE AO
ITEM “4.1.2.19 DO RAO – PAGAMENTO INDEVIDO EM
DESACORDO COM O CONTRATO – infringência artigo 66
da Lei nº 8.666/93 e Cláusulas contratuais.
Em relação a este item, a ITC manteve dois itens passíveis de ressarcimento, item “a” e item “d”, que passo a
examinar:
Item a) Contrato nº 43786 firmado com a empresa Procomp Indústria Eletrônica LTDA - a ITI interpreta a cláusula sexta do contrato e aponta suposto pagamento de
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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horas técnicas referentes à mão-de-obra e entende que
tais horas já se encontravm prevista no objeto principal
do contrato, e reputam como irregular as horas de mao
de obra pagas para atender a chamados relativos a peças
e componentes por danos causados por ações externa
no montante equivalente a 55.191,5592 vrte’s. Acerca
do apontamento foram chamados ao polo passivo o Diretor Presidente do Banestes e os Diretores Jurídios Administrativo no período. Pois bem, nos documentos de
auditoria, acostados aos autos às fls. 788/882, é possível
identificar outros prováveis responsáveis não chamados
aos autos, tais como: gestor de contrato e liquidantes de
despesa. Todavia, não havendo prejuízos aos agentes responsabilizados passa-se a apreciação do item.
Em sua defesa, os gestores citados alegam, em síntese
apertada, que a cláusula sexta do contrato exime a contratada de fornecer peças que venham a ser danificadas
por ações externas e garante ao Banestes, que nestes casos a substituição deverá sempre ser procedida de verificação prévia do ocorrido, do estado e do preço das peças em substituição. Alegam que o estoque de horas previstos contratualmente dizem respeito a horas para manutenção corretiva decorrente de falha em peças e componentes provocadas pelo uso e/ou desgaste normal do
equipamento, independente do número de horas técnicas a serem empregadas e que o contrato estabelece
em seu anexo II o tempo de atendimento para garantir o
acordo de nível de serviço.
A área técnica refutou os argumentos pois entendeu não
haver equivoco de interpretação do contrato, por parte
da equipe de auditora.
Divirjo da área técnica e entendo que assiste razão à defesa pois o objeto contratado foi a manutenção preventiDiário Oficial de Contas

va e corretiva dos equipamento (fls 789-TC 3949/2008) e,
conforme se extrai da claúsula sexta do contrato (fls. 791
– TC 3949/2008), foram excluidos da definição de manutenção assumida no contrato, os serviços de reparos
e conservortos ou substituições resultante de causas externas tais como> acidente, transporte, vandalismo, negligência, imperícia e outro. Conforme se verifica às folhas
835 e 843 dos autos do Processo 3949/2008 foram acostados relatorios de Faturamento dos Orçamentos referente às NFs 54424 e 55081, respectivamente e que deixam transparecer que os orçamentos/ordens de serviços
questionados pela auditoria tiverem como motivação
dano involuntário e vandalismo, serviços que conforme
clausula sexta, itens b , estavam excluídos do contrato.
Portanto, vez que há nos autos documentos que comprvam que os serviços foram prestados, não há que se falar
em dano ao erário.
Por tais motivos, acolho as justificativas e afasto a presente irregularidade.
Item d) Contrato 42663 firmado com a MP Publicidade A ITI aponta como irregular o pagamento de comissão de
15% à empresa de publicidade contratada pelo Banestes, relativa aos orçamentos de números 17033 e 17609
(NF 10082) caso em que, a MP atuou, como simples intermediária, situação que, no entender da equipe de auditoria, o contrato em sua Cláusula Oitava, alínea “d” determinava a com comissão de 5%. Os serviços prestados e questionados pela equipe dizem respeito a estudo,
produção textual, fornecimento de imagens e editoração
do livro comemorativo dos 70 anos do BANESTES, totalmente realizados por terceiros. Segundo aponta, o valor pago equivalente a 7.333,9798 VRTE’s está sujeita a
devolução por parte dos administradores responsáveis.
www.tce.es.gov.br

Também neste caso, não foram chamados aos autos os
responsáveis pela liquidação da despesa bem como a
empresa recebedora do suposto pagamento irregular.
Todavia, mais uma vez, repita-se as justificativas trazidas
aos autos são suficientes para apreciar a questão.
Pois bem. A defesa apresentada justifica que a clausula 8ª do Contrato 42663 prevê a remuneração de honorário de 15% para serviços que requeiram fornecedores
especializados. Neste sentido explicam que a elaboração
do Livro comemorativo de 70 anos do Banestes requereu
“fornecedor que tivesse capacidade para elaborar um estudo minucioso, para produção do texto, fornecimento
de imagens e editoração do livro comemorativo [...], tendo sido identificado tais ações pela própria Auditoria do
TCEES restando demonstrado que, trabalho com tamanha especificidade, não seria qualquer fornecedor que
estaria capacitado para organizar e elaborar este material direcionado entendeu que, embora autorizada, a
subcontratação desobedeceu ao disposto no art. 72 da
Lei de Licitações que impõe limites à subcontratação.
Pois bem. Estou convencido de que a razão da citação
dos agentes responsabilizados foi o pagamento de honorário de 15% à empresa de publicidade ao invés de 5%
pelo subcontratação da elaboração do Livro comemorativo de 70 anos do BANESTES e, em relação a tal apontamento entendo que as justificativas foram suficientes
para sanear o questionamento da auditoria, visto que se
apontou o permissivo contratual para pagamento da remuneração de 15% à agência de publicidade, bem como
foi justificado o serviço especializado contratado (elaboração do livro comemorativo de 70 anos do Banestes),
o qual encontra-se devidamente documentado às fls..
2021 a 2023 e pela própria equipe de auditoria às fls 648
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do TC 3949/2008.
Assim, afasto a presente irregularidade.
ITEM 3.1.25 DA ITC 2450/2010 , CORRESPONDENTE AO
ITEM 4.1.2.23 DO RAO – PAGAMENTO DE SERVIÇOS
SEM COBERTURA CONTRATUAL GERANDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - Inobservância ao parágrafo primeiro do Art. 66 e Art. 76 da Lei 8.666/93.
Segundo a Instrução Técnica Inicial nº 526/2008 e RAO
195/2008, em relação ao Contrato nº 41.913, firmado
com a CJF vigilância, foi constatado a realização de pagamentos superiores ao estipulado no contrato e aditivos
contratuais, haja vista a inclusão de vários postos de vigilância extras, não previstos. Também rassalta que os serviços executados nos meses de janeiro a novembro de
2007, a titulo de horas extras em vários postos da Grande Vitória já estavam previstos e executados no contrato
de nº 42.670, firmado com a empresa CJF de Vigilância
Ltda, caracterizando execução de serviços em duplicidade, sendo apontado o montante equivalente a 60.829,00
VRTE´s como passível de devolução.
Devo registrar mais uma vez que a documentação de auditoria (fls1288/1431.) torna possível identificar prováveis responsáveis não chamados aos autos. Todavia, dado que as justificativas apresentadas podem ser aproveitadas sem impor prejuízo aos respondentes, passo a examiná-las.
Pois bem, sem me alongar, tomo emprestada a afirmação contida no relatório de auditoria RAO 195/2008 (fls.
17 e 128 – TC 3949/2008), não levado para a Instrução
Técnica Inicial ITI 526/2008, e reafirmado nas justificativas trazidas pelos agentes responsabilizados, que os
serviços foram prestados ao Banestes, não sendo caracDiário Oficial de Contas

terizada a lesão ao erário. Assim, ainda que se pudesse
questionar a forma de contratação dos postos de trabalho, não há se falar ressarcimento, posto que os serviços
foram prestados.
Ante o exposto, afasto a presente irregularidade.
ITEM 3.1.27 DA ITC 2450/2010, CORRESPONDENTE AO
ITEM “4.1.2.25 DO RAO – PAGAMENTOS INDEVIDOS
REFERENTES A RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS EXTINTAS – Infringência ao disposto na Cláusula Sétima, item
II, dos Contratos da Área Trabalhista c/c o Art. 154 § 2º
da Lei 6.404/76
Segundo a Instrução técnica inicial foi apurado pela equipe de auditoria um descuido por parte da Gerência jurídica do BANESTES quanto ao acompanhamento das
ações trabalhistas no tocante o momento do trânsito em
julgado dos processos, resultando em pagamento indevido aos advogados, relativo a ações já extintas, no montante de 2.055,419 VRTE´s.
Novamente, os documentos de auditoria, trazidos aos
autos toram possível identificar outros responsáveis não
chamados para compor o polo passivo e apresentar as
justificativas, tais como os responsáveis pela liquidação
da despesa com os escritórios de advocacia bem como
dos gestores dos respectivos contratos e os próprios escritórios de advocacia (fls. 1458/1566). dado que as justificativas apresentadas podem ser aproveitadas, sem
causar prejuízo às partes, passo a apreciação do presente caso.
Em sede de justificativas os agentes chamados aos autos alegaram que, nos processos trabalhistas, além das
partes, existe a UNIÂO como terceiro interessado que é
intimada a se manifestar após o fechamento do acordo
www.tce.es.gov.br

ou liquidação da ação, e que, por isso as ações trabalhistas só se encerram após a manifestação da União e que,
embora os processos questionados pela equipe tenham
sido baixados do banco de dados do Banestes, não foram extintos no momento do pagamento da reclamação
trabalhista. Para comprovar suas alegações juntam documentos.
A unidade técnica rejeitou as alegações por entender
que não foi possível verificar as alegações por meio da
consulta ao sitio virtual do Tribunal Regional do Trabalho – 17ª Região, em todas as ações questionadas pela equipe
Pois bem, no presente caso, considero que as justificativas foram apresentadas pelo Diretor Presidente do Banestes e pelo Diretor Jurídico e entendo que, como forma de controle dos pagamentos, pela alta gestão, os documentos juntados aos autos, são suficientes para comprovar os argumentos. Como não foram chamados aos
autos os responsáveis pela gestão dos contratos, liquidação da despesa e os escritórios de advocacia, entendo
tais documentos como suficientes para afastar a presente irregularidade. Assim, acolho as justificativas e afasto
a presente irregularidade.
Por todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
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:
1. EXTINGUIR O PROCESSO TC 3949/2008 SEM JULGASegunda-feira, 21 de maio de 2018
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MENTO DO MÉRITO com fundamento o §4º, do art. 142
da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do
RITCEES, reconhecendo a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo em relação aos itens 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4;
3.1.5; 3.1.6; 3.1.7; 3.1.9; 3.1.10; 3.1.11; 3.1.12; 3.1.13;
3.1.15; 3.1.16; 3.1.17; 3.1.18; 3.1.19; 3.1.20; 3.1.21.b;
3.1.21.c; 3.1.22; 3.1.23; 3.1.24; 3.1.26; 3.1.28; 3.1.29
da ITC 2450/2010 (reiterada pela ITC 2832/2011 e MTD
42/2015);
1. ACOLHER RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS, excluindo a
responsabilidade dos gestores quanto aos fatos apontados nos itens colacionados abaixo:
i. Roberto Cunha Penedo – itens 3.1.8, 3.1.14, 3.1.21.a e
3.1.21.d, 3.1.25 e 3.1.27 da ITC 2450/2010;
i. Paulo Roberto Mendonça França – itens 3.1.8, 3.1.21.d,
3.1.25 e 3.1.27 da ITC 2450/2010;
i. Otacilio Pedrinha de Azevedo – item 3.1.14 da ITC
2450/2010;
i. José Marcio Soares de Barros – itens 3.1.14, 3.1.21.a e
3.1.25 da ITC 2450/2010;
i. Monica Campos Torres – itens 3.21.a e 3.1.2 da ITC
2450/2010 .
i. Ranieri Feres Doellinger – tem 3.1.25 da ITC 2450/2010
1. JULGAR REGULARES AS CONTAS (TC 2149/2008) dos
agentes públicos a seguir identificados, dando-lhes quitação, nos termos do art. inciso I dos artss 84 e 85 da Lei
Complementar 621/2012:
a. Sr. Roberto Cunha Penedo – Diretor Presidente do Banestes, no exercício de 2007;
a. Paulo Roberto Mendonca Franca – Diretor Jurídico do
Diário Oficial de Contas

Banestes no exercício de 2007;

06/03/2018:

a. Mônica Campos Torres – Diretora Administrativa do
Banestes no período de 10 de maio a 31 de dezembro
de 2007.

“O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
– O processo TC 2149/2008 houve vista do conselheiro
Carlos Ranna, após o Ministério Público de Contas ter
feito um voto vista também. Apresentei um voto complementar e devolvo a palavra, Presidente.

a. Anderson Ferrari Junior – Diretor de Administração e
Gestão de Recursos de Terceiros, no período de 02 de
agosto a 31 de dezembro de 2007.
a. Usiel Carneiro de Souza – Diretor de Tecnologia no período de 10 de maio a 31 de dezembro de 2007.
a. Ranieri Feres Doellinger – Diretor Financeiro do Banestes, no exercício de 2007
a. Otacilio Pedrinha de Azevedo – Diretor |Comercial do
Banestes, no exercício de 2007
a. José Marcio Soares de Barros – Diretor Administrativo do Banestes no período de 01 de janeiro a 09 de maio
de 2007.
a. Genilson Gomes Corradi – Diretor de Tecnologia do
Banestes no período de 01 de janeiro a 09 de maio de
2007
1. deixar de determinar a instauração de tomadas de
contas com a finalidade de buscar responsabilização em
relação a irregularidade descrita no item 3.1.8 da ITC
2450/2010, correspondente ao item, 4.1.2.6 do Relatório de Auditoria RAO 195/2008, conforme fundamentação deste voto.
1. Dar ciência ao interessado;
1. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL OCORRIDA NA 5ª SESSÃO PLENÁRIA, REALIZADA EM
www.tce.es.gov.br

O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Conselheiro Carlos Ranna para manifestação.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – Sr. presidente, o processo TC 2149/2008, estou acompanhando os fundamentos do voto do relator
no seu primeiro voto, onde analisou item a item as manifestações, todos os apontamentos da ITC, embora o conselheiro relator tenha dito que faltava a complementação da matriz de responsabilidade, ainda sim, analisou
todo o argumento apresentado pela defesa, de quem
apresentou sua justificativa. Então, estou acompanhando o voto do relator, onde analisa todos os itens levantados pelas defesas e reconhece e afasta as irregularidades. A única divergência é com relação ao segundo voto
do relator, quando ele, na verdade, ratifica o seu voto inicial e acresce em relação aos comentários do Parecer de
Vista do Ministério Público. Entendo que o primeiro voto já responde com inteireza e acompanho “in totum” os
fundamentos do primeiro voto.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Muito bem, Sua Excelência, só para
esclarecer, o relator analisou o processo e acabou votando, incialmente, pela regularidade. O Ministério Público
pediu vista e em Parecer ratificou o seu entendimento
inicial. Sua Excelência, o relator, em acréscimo, analisou,
também, o fundamento da ausência de responsabilizaSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ção subjetiva, acréscimo esse que não se filia o conselheiro Carlos Ranna por entender que a primeira análise
já extinguiu o mérito com relação ao assunto. E sua Excelência, então, acompanha o voto do relator pelo julgamento da regularidade. Permanece a divergência, colho
a manifestação. Conselheiro relator com a palavra.

lhista distintas, com ressarcimento, sem multa por conta da prescrição, observando o que o Ministério Público
divergiu em relação a área técnica, em relação a responsabilidade de uma das gestoras, Mônica Torres. E, em razão disso, que estou acompanhando a manifestação do
Ministério Público.

O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
– Presidente, a divergência entre nós é muito pequena,
então, vou manter o meu voto inicial e aí acaba a divergência.

O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA – Acompanho o relator, Sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – V.Exa. mantém o entendimento inicial não fazendo o acréscimo da ausência de responsabilização subjetiva.
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
– Até porque na fundamentação coloquei um voto complementar, faz parte do voto, mas me alio ao conselheiro Ranna.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – O acórdão será feito com o entendimento do primeiro voto, então, se for esse o voto da
maioria. Muito bem, conselheiro Chamoun?
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – Acompanho o relator.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Estou acompanhando a manifestação do Ministério Público e mantida a irregularidade: Contratação e
pagamento em desconformidade com a proposta vencedora; sobre contratação indevida de serviço a cargo da
contratada; pagamento indevido em desacordo com o
contrato; pagamento de serviço sem cobertura contratual; pagamentos indevidos referente a reclamações trabaDiário Oficial de Contas

O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Proclamamos na forma relatada pelo conselheiro relator, vencido o conselheiro Cotta Lovatti. (FINAL)
1. ACÓRDÃO TC-181/2018
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:

3.1.21.a e 3.1.21.d, 3.1.25 e 3.1.27 da ITC 2450/2010;
1.2.2 Paulo Roberto Mendonça França – itens 3.1.8,
3.1.21.d, 3.1.25 e 3.1.27 da ITC 2450/2010;
1. Otacilio Pedrinha de Azevedo – item 3.1.14 da ITC
2450/2010;
1.2.4 José Marcio Soares de Barros – itens 3.1.14,
3.1.21.a e 3.1.25 da ITC 2450/2010;
1. Monica Campos Torres – itens 3.21.a e 3.1.2 da ITC
2450/2010;
1. Ranieri Feres Doellinger – tem 3.1.25 da ITC 2450/2010
1.3. JULGAR REGULARES AS CONTAS (TC-2149/2008)
dos agentes públicos a seguir identificados, dando-lhes
quitação, nos termos do art. inciso I dos artss 84 e 85 da
Lei Complementar 621/2012:
1.3.1 Sr. Roberto Cunha Penedo – Diretor Presidente do
Banestes, no exercício de 2007;

1.1. EXTINGUIR O PROCESSO TC-3949/2008 SEM JULGAMENTO DO MÉRITO com fundamento o §4º, do art.
142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166
do RITCEES, reconhecendo a ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo em relação aos itens 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4;
3.1.5; 3.1.6; 3.1.7; 3.1.9; 3.1.10; 3.1.11; 3.1.12; 3.1.13;
3.1.15; 3.1.16; 3.1.17; 3.1.18; 3.1.19; 3.1.20; 3.1.21.b;
3.1.21.c; 3.1.22; 3.1.23; 3.1.24; 3.1.26; 3.1.28; 3.1.29
da ITC 2450/2010 (reiterada pela ITC 2832/2011 e MTD
42/2015);

1.3.2 Paulo Roberto Mendonca Franca – Diretor Jurídico
do Banestes no exercício de 2007;

1.2. ACOLHER RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS, excluindo a
responsabilidade dos gestores quanto aos fatos apontados nos itens colacionados abaixo:

1.3.6 Ranieri Feres Doellinger – Diretor Financeiro do
Banestes, no exercício de 2007

1.2.1 Roberto Cunha Penedo – itens 3.1.8, 3.1.14,
www.tce.es.gov.br

1.3.3 Mônica Campos Torres – Diretora Administrativa
do Banestes no período de 10 de maio a 31 de dezembro de 2007.
1.3.4 Anderson Ferrari Junior – Diretor de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros, no período de 02
de agosto a 31 de dezembro de 2007.
1.3.5 Usiel Carneiro de Souza – Diretor de Tecnologia no
período de 10 de maio a 31 de dezembro de 2007.

1.3.7 Otacilio Pedrinha de Azevedo – Diretor |Comercial
do Banestes, no exercício de 2007
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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1.3.8 José Marcio Soares de Barros – Diretor Administrativo do Banestes no período de 01 de janeiro a 09 de
maio de 2007.
1.3.9 Genilson Gomes Corradi – Diretor de Tecnologia
do Banestes no período de 01 de janeiro a 09 de maio
de 2007
1.4. Deixar de determinar a instauração de tomadas
de contas com a finalidade de buscar responsabilização
em relação a irregularidade descrita no item 3.1.8 da ITC
2450/2010, correspondente ao item, 4.1.2.6 do Relatório de Auditoria RAO 195/2008, conforme fundamentação deste voto.
1.5. Dar ciência ao interessado;
1.6. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Por maioria, nos termos do voto 08131/17-9 do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido o
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que
acompanhou o parecer do Ministério Público Especial de
Contas, com imputação de ressarcimento.
3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (Relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo e Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
4.2. Conselheiros em substituição: Joao Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
Diário Oficial de Contas

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
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: 15/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 182/2018 – PLENÁRIO
Processo: 10826/2015-2
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Inspeção
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Colatina
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Partes: Leonardo Deptulski, Fernanda Mota Goncallo
Procuradores: Thiago Carvalho de Oliveira (OAB: 11587ES), Caroline Zambon Moraes (OAB: 6296E-ES), Jamilly
Pacheco Moreira Favato (OAB: 26122-ES), Naiara Nunes
Loureiro de Araujo (OAB: 23765-ES), Paula Amanti Cerdeira (OAB: 23763-ES), Marcela de Oliveira Ramos (OAB:
19064-ES), Renan Sales Vanderlei (OAB: 15452-ES), Daniel Loureiro Lima (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR)
FISCALIZAÇÃO – INSPEÇÃO – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – NEGAR EXEQUIwww.tce.es.gov.br

BILIDADE À LEI 6.038/2013 – FORMAR PREJULGADO –
REMETER À 2ª CÂMARA PARA JULGAMENTO DE MÉRITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Inspeção determinada por meio
da Decisão TC-6078/2015. Pela Decisão - Plenário
02254/2016-3, o procedimento de fiscalização foi incluído no PAF de 2017.
Foi elaborado o Relatório de Inspeção 00001/2017-1 e
os indícios de irregularidades constam da Instrução Técnica Inicial 00196/2017-9, que fundamentou a Decisão
01607/2017-6.
Na decisão ficou determinada a citação do Sr. Leonardo
Deptulski e Sra. Fernanda Mota Gonçallo, para apresentarem as razões de justificativas; notificado o Sr. Sérgio
Meneguelli para encaminhar informações; e notificado
o Município de Colatina para que se manifestasse sobre
posterior arguição de inconstitucionalidade.
Conforme Despacho 46941/2017-4 da Secretaria-Geral
das Sessões, os comunicados assim se manifestaram:
· Leonardo Deptulski e Fernanda Mota Gonçallo (fls.
721/727) – Documento Eletrônico nº 52 - Defesa/Justificativa 00822/2017-4;
· Sérgio Meneguelli e Devacir Mário Zaché Junior (fls.
648/710) – Documento Eletrônico nº 44 - Defesa/Justificativa 00520/2017-7.
Em seguida, os autos foram encaminhados à Secex Previdência, onde foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 82/2018-2
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer PPJC 210/2018-3, seguiu o entendimento da área técnica
deste TCEES.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.
É o relatório.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
Preliminarmente, há que analisar o incidente de inconstitucionalidade suscitado, atinente à inconstitucionalidade da Lei Municipal 6.038/2013, que introduziu à Lei
4.669/2001 dispositivos autorizando a contratação temporária para “Atender Programas de Proteção Social Básica, Média e Alta Complexidade definidos pela Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS, aprovado pela Resolução nº 33,
de 12/12/2012, do Conselho Nacional de Assistência Social”.
Desde já é bom registrar que o exercício da apreciação
da inconstitucionalidade das leis pelos Tribunais de Conta é matéria já pacificada no âmbito da Suprema Corte
brasileira que, por intermédio da Súmula 347, se posicionou no seguinte sentido:
STF Súmula 347 – O Tribunal de Contas, no exercício de
suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade
das leis e dos atos do poder público.
No âmbito desta Corte de Contas, esta atribuição está
prevista no art. 176 da LC 621/2012, que preceitua que o
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições, poderá pronunciar-se sobre a
inconstitucionalidade de leis e de atos do poder público.
Pois bem. Retomando a análise da inconstitucionalidade, no caso concreto a área técnica observa que, a desDiário Oficial de Contas

peito das disposições constitucionais que preveem que
a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público (art. 37, II); e
que a contratação por tempo determinado deve atender a imperativos de excepcional interesse público (art.
37, IX), a Lei Municipal 6.038/2013, que promove inclusões e alterações na Lei Municipal 4.669/2001, possibilita que, para fins de atendimento de Programas de Proteção Social Básica, Média e Alta Complexidade definidos
pela Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS, a Prefeitura de Colatina promova contratações temporárias.

editadas pelo Município de Colatina, não se revestem
de caráter excepcional, eis que tais tipos de serviços são
permanentes e normais para a municipalidade, devendo serem providos por concurso público de provas e títulos.

No que tange à Lei Municipal 4.669/2001, é importante
registrar que esta fora objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, onde restou assentado o seguinte entendimento:

(grifei)

TJ/ES - Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MÉRITO: LEI MUNICIPAL. SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – UNANIMIDADE.
1. A investidura no serviço público, seja como estatutário, seja como celetista, depende de aprovação em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, II), ou por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse
público, conforme preceitua o artigo 2º, incisos II e IV, da
Lei Federal nº 8.745⁄93.
2. No presente caso, a contratação temporária de servidores para a execução de obras ou prestação de serviços (art. 1°, §1°, inciso III, da Lei 4.669⁄01) e para a reposição de pessoal (art. 1°, §1°, inciso IV, da Lei 4.669⁄01),
www.tce.es.gov.br

3. Se a anormalidade e a excepcionalidade foram criadas pela própria Administração Municipal, não pode
ela valer-se de tais situações para promover contratações emergenciais, uma vez que a ninguém é lícito beneficiar-se da própria torpeza.
4. Pedido julgado procedente.
Percebe-se que, antes mesmo da fiscalização promovida pelo TCEES, o TJES já houvera se manifestado pela
impossibilidade de contratação de servidores temporários em algumas das hipóteses previstas na Lei Municipal 4.669/2001, excetuando-se tão somente, conforme
relatado no Relatório de Inspeção 1/2017-1, emitido pela área técnica deste TCEES, a possibilidade de contratações temporárias em situações de emergência ou de calamidade pública e para combate a surtos endêmicos (incisos I e II do §1º, do art. 1º).
Com o advento da Lei Municipal 6.038/2013, em oposição à decisão judicial proferida nos autos da ADI
0000763-66.2004.8.08.0000 (100.04.000763-3), julgada
pelo TJES, reestabeleceu-se a hipótese de contratação
de servidores temporários em contrariedade aos comandos constitucionais sobre a matéria em questão, destacando-se a previsão legal que autorizou que as referidas
contratações fossem efetivadas em prol do atendimento de Programas de Proteção Social Básica, Média e Alta Complexidade.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Ocorre que tais serviços, à luz da Constituição de 1988,
não deveriam ser prestados por temporários, na medida
em que têm natureza permanente e não meramente excepcional. Conforme assinalado no Relatório de Inspeção 1/2017-1:
[...]
Cabe destacar que esta Lei nº 4.699/2001 foi alvo
de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº
0000763-66.2004.8.08.0000 (100.04.000763-3), com
trânsito em julgado no ano de 2004, e cujo acórdão foi
assim ementado:
[...]
Por conseguinte, foram excluídas as possibilidades de
contratações temporárias para execuções de obras e
prestações de serviços ou reposição de pessoal da Lei
4.669/2001, restando somente a possibilidade de contratações temporárias em situações de emergência ou
de calamidade pública e para combate a surtos endêmicos (incisos I e II do §1º, do art. 1º).
Nesse contexto, adveio a Lei nº 6.038 de 10 de dezembro de 2013, acrescentando o inciso V ao §1º do artigo
1º da Lei nº 4.669/2001 (esta declarada parcialmente inconstitucional), desta vez, inserindo a possibilidade de
contratações temporárias para “atender Programas de
Proteção Social Básica, Média e Alta Complexidade definidos pela Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS, aprovado pela Resolução nº 33, de 12/12/2012, do Conselho Nacional de
Assistência Social.”.
Nota-se que a Lei nº 6.038/2013 desconsiderou que foi
vedada a contratação de temporários para prestações de
serviços de caráter permanente à municipalidade, nos
Diário Oficial de Contas

termos da ADIN que declarou parcialmente inconstitucional a lei 4.669/2001.

seguimento do feito, promovendo-se o julgamento de
mérito.

Eis que a execução de programas ou serviços públicos de
amparo social destinados ao atendimento de crianças,
idosos populações de rua, famílias e mulheres em situações de risco pessoal ou social, jamais pode ser tratado como demanda efêmera, diante seu caráter constante e permanente e, por essa razão, entende-se que deva compor a política socioassistencial contínua da administração.

2. Unânime.

[...]
Por conseguinte, é evidente a violação ao art. 37, incisos
II e IX, da Constituição da República, o que enseja a negativa de exequibilidade à Lei Municipal 6.038/2013, nos
termos do art. 176 da LC n. 621/12.
Ante o exposto, em conformidade com a ITC 82/2018-2
e com o Parecer emitido pelo Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Instaurar incidente de inconstitucionalidade para
negar exequibilidade à Lei Municipal 6.038/2013, em face da violação do artigo 37, incisos II e IX, nos termos do
art. 176 da LC n. 621/12, formando-se prejulgado;
1.2. Remeter os presentes autos a 2ª Câmara para proswww.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (Relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo e Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
4.2. Conselheiros em substituição: Joao Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial
de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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ACÓRDÃO TC- 183/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05107/2016-7
Classificação: Prejulgado
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Parte: Conselheiro Substituto (MARCO ANTONIO DA SILVA)
Ementa:INCIDENTE DE PREJULGADO – INTERPRETAÇÃO
ACERCA DO ART. 150 DA LEI 621/2012 – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NOS CÁLCULOS
DAS CONDENAÇÕES EM DÉBITO REALIZADAS POR ESTE
TCEES E FIXADAS EM VRTE.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Incidente de Prejulgado, suscitado
pelo Conselheiro Relator, Marco Antônio da Silva, provocando o pronunciamento do Plenário deste Tribunal,
acerca da incidência ou não de juros de mora nos cálculos das condenações em débito realizadas por esta Corte
e fixadas em VRTE, a partir da interpretação mais adequada ao artigo 150, da Lei Complementar nº 621/2012.
Conforme Decisão Plenária TC nº 01209/2016-6, de fl.
37, este Tribunal determinou a formação de autos apartados, na modalidade de Incidente de Prejulgado, e, em
seguida, submeteu-os ao Ministério Público Especial de
Contas, para opinar sobre a sua admissibilidade.
O Órgão Ministerial, às fls. 41-46, manifestou-se pelo
conhecimento do presente Incidente, ressaltando a relevância da matéria de direito e sua aplicabilidade de forma geral, afirmando que a solução da controvérsia levará
Diário Oficial de Contas

a estabilidade e eficácia às decisões proferidas por essa
Corte de Contas, tendo em vista a sua repercussão direta sobre a metodologia dos cálculos que formam os títulos extrajudiciais.
Quanto ao mérito, ressaltou, que de acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo- SEFAZ,
o índice VRTE é um indexador utilizado para a correção
monetária, o que não engloba os juros de mora. Para
tanto, trouxe jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, transcrevendo trecho do Agravo de Instrumento nº 0036635-21.2014.8.08.0024, relatado pelo
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, em que foi
utilizado o VRTE, para atualização dos créditos tributários, acrescendo aos mesmos juros de mora.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Vice-Presidente desta Corte de Contas, Conselheiro José Antônio Pimentel, por se tratar de matéria que diz respeito
à cobrança administrativa dos débitos e multas impostos por este Tribunal, tendo este, conforme Despacho
nº 24042/2017-9, de fl. 48, observado a necessidade de
sorteio de novo Relator, em razão da propositura do Incidente ter sido feita pelo anterior.
Após o sorteio, conforme Despacho nº 29160/2017-9,
de fl. 50, a Relatoria coube a este Conselheiro, a quem
os autos foram encaminhados, tendo este determinado,
conforme Despacho nº 39398/2017-2, de fl.52, a sua instrução.
Os autos foram então remetidos ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula, que nos termos do Estudo Técnico
de Jurisprudência nº 00017/2017-1, de fls. 54/55, concluiu pela inexistência de deliberações que respondam o
presente Incidente no âmbito deste Tribunal.
www.tce.es.gov.br

Em seguida, foram os autos encaminhados à Secex Recursos, onde foi elaborada a Instrução Técnica 0144/2017-1.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério
Público de Contas, que se manifestou por meio do Parecer 05217/2017-6.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A presente demanda se desenvolve em sede de incidente de prejulgado, na forma dos art. 174 da LC 621/2012
e dos arts. 348 a 355 do RITCEES, suscitado pelo Conselheiro Marco Antônio da Silva com a finalidade de que seja definido o sentido e o alcance da norma contida no
art. 150 da Lei Complementar 621/2012, sobre a qual recai a dúvida acerca da incidência ou não de juros de mora sobre os cálculos das condenações em ressarcimento
ao erário, fixadas em VRTE, por este Tribunal.
O dispositivo legal acima citado preconiza que:
Art. 150. A multa e o débito imputados em decisão
do Tribunal de Contas serão atualizados com base na
variação de índice oficial adotado pelo Estado para atualização dos créditos da Fazenda Pública.
Parágrafo Único. Os juros de mora incidentes sobre o
débito e a multa atualizados monetariamente serão cobrados à taxa de um por cento ao mês ou fração. (grifo
nosso)
A respeito do ponto central colocado em questâo, de
acordo com a Instrução Técnica 00144/2017-1, “o que se
pretende, portanto, é esclarecer se o referido dispositivo permite ou não a incidência de juros de mora, sobre
o valor das condenações em débito, que forem fixadas
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pelo índice oficial adotado pelo Estado, para atualização
dos créditos da Fazenda Pública, que é o VRTE- Valor de
Referência do Tesouro Estadual”.
Conforme consta na mesma manifestação da área técnica, abaixo reproduzida, a posição sustentada pelo Conselheiro Marco Antônio da Silva, apesar de fundamentada em jurisprudências de outros Tribunais de Contas, não corresponde ao comando que emana do texto
contido no art. 150 do RITCEES, cuja elaboração foi sedimentada no âmbito da competência legislativa da Assembleia Legislativa estadual, não podendo ter a sua interpretação modificada com base em entendimentos de
outras Cortes, cada qual submetidas a legislações distintas no que tange à definição dos índices oficiais adotados para fins de cobrança de créditos.
Com efeito, é acentuado na Instrução Técnica
00144/2017-1 que:
[...]
De acordo com o que aduziu o propositor do presente
Incidente, o Conselheiro Marco Antonio da Silva, sobre
as condenações em multa, realizadas por esta Corte de
Contas, que forem fixadas em moeda corrente, sem nenhum indexador, devem incidir juros de mora e correção
monetária, diversamente do que ocorre em relação às
imputações de ressarcimento ao erário, que forem fixadas em VRTE, já que, segundo ele, já consignam a atualização monetária e os juros de mora, não cabendo, portanto, dupla incidência, sob o risco de enriquecimento
ilícito por parte da Fazenda Pública.
Transcreve-se a seguir trecho de seu voto, nos autos do
Processo TC nº 11219/2015:
[...] Sendo assim, o entendimento, em consonância com
Diário Oficial de Contas

a jurisprudência pátria, implica em uma distinção entre
os valores indicados por indexadores, como os atribuídos a título de imputação de ressarcimento ao erário por
esta Corte de Contas (VRTE), pois já consignam atualização monetária e juros de mora, daqueles valroes fixados
em reais, (v.g, a condenação em multa), pois a condenação em espécie requer a sua recomposição monetária,
bem como a incidência de juros de mora, sob pena de
não se cumprir o valor real estipulado na condenação,
operando sua redução pelo decurso do tempo, se acaso
não recomposto seu valor. Portanto, a previsão legal do
artigo 150 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica) destoa dos entendimentos jurisprudenciais ao
considerar a dupla incidência de juros de mora sobre o
valor da condenação em ressarcimento imputado aos
agentes responsáveis. (grifo nosso).
Observa-se, em primeiro lugar, pela narrativa referenciada, que o propositor do Incidente, Conselheiro Marco Antônio da Silva, expressamente afirma que o artigo
150, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, Lei Orgânica deste Tribunal, dispõe em sentido diverso da jurisprudência por ele referenciada, defendendo que não
incide juros de mora ou correção monetária sobre as
condenações em débito desta Corte de Contas, que forem fixadas em VRTE.
Verifica-se assim, em uma análise preliminar, que o proponente do presente Incidente reconhece que a lei que
regulamenta este Tribunal é contrária ao entendimento
por ele defendido, bem como, pela jurisprudência por
ele citada.
Cabe salientar, contudo, que conforme ele bem afirmou,
a lei é clara ao permitir a incidência de juros de mora sobre o débito e multa, fixados por esta Corte de Contas
www.tce.es.gov.br

e corrigidos monetariamente, conforme índices oficiais
adotados pelo Estado para cobrança de créditos da Fazenda Pública, no caso o VRTE.
Neste sentido, a jurisprudência referenciada pelo proponente do presente Incidente, claramente, refere-se a outros Tribunais, não sendo adequada a esta Corte, uma
vez que não é possível admitir que possa ela contrarar
lei complementar estadual, que rege esta Corte de Contas, inclusive em razão da independência das instâncias
e da liberdade de cada Tribunal dispor sobre questões
específicas, o que inclui o cálculo das condenações em
ressarcimento.
[...]
Observa-se, portanto, que o referido índice objetiva, tão
somente, a correção monetária e não o acréscimo de juros de mora, conforme explicitado pela lei referenciada,
que em seu artigo 2º assim dispõe:
Art. 2º. Fica criado o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE, para fins de
atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo.
(grifo nosso).
Até porque, a mora decorre do atraso no pagamento do
débito, o que em casos de ressarcimento conta-se da data do ato ilícito, conforme jurisprudência amplamente
majoritária, e, no caso das multas, decorre do não pagamento na data determinada por esta Corte de Contas.
Sobre as condenações em multa, que também estão inseridas no artigo 150, da Lei Complementar nº 621/2012,
ressalta-se, inclusive, que a premissa levantada pelo propositor do presente Incidente está equivocada, uma vez
que em alguns casos são fixadas também em VRTE, o
que não impede que sejam elas acrescidas de juros de
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mora, quando ocorrer atraso no pagamento.
Observa-se, inclusive, que embora se defenda a independência das instâncias e, portanto, a aplicação a cada
Tribunal das regras previstas, que em relação ao Tribunal
de Justiça Estadual, a regra é a mesma, uma vez que a lei
deste tribunal usou como parâmetro para cobrança dos
débitos e multas por esta Corte de Contas da mesma unidade de referência utilizada para cobrança dos créditos
tributários estaduais, que é o VRTE.
Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça
pode ser utilizada como parâmetro, e nele o que predomina é a possibilidade de serem acrescidos os juros
de mora a valores fixados em VRTE, já que este realiza mera atualização monetária, conforme se pode verificar nos autos do Agravo de Instrumento nº 003663521.2014.8.08.0024, Relatado pelo Desembargador
Namyr Carlos de Souza Filho, em que foi utilizado o VRTE, para fins de atualização dos valores referentes a crédito tributário, acrescendo os juros de mora, conforme
já mencionado nos autos pelo Ministério Público Especial de Contas, cuja a ementa a ementa transcreve-se a
seguir:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO DA FAZENDA ESTADUAL. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE VRTE – VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DISPOSTO NOS ARTIGOS 24, INCISO i E 48, INCISO I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LASTRO EM ÍNDICE UTILIZADO
PELA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, DA LEI ESTADUAL Nº 6.556/2000. POSSIBILIDADE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CUMULATIVAMENTE. PRECEDENTES
DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
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I. É pacífico o entendimento no âmbito deste Egrégio
Tribunal de Justiça, no tocante à legitimidade no que
concerne à aplicação do índice VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), como parâmetro de atualização dos créditos da Fazenda Estadual, porquanto o mesmo possui lastro em índice estabelecido no âmbito da
União, nos estritos termos do artigo 5º, da Lei Estadual
nº 6.556/2000, não havendo, portanto, qualquer afronta
ou colisão com as normas preconizadas no artigo 24, inciso I, e no artigo 48, inciso XIII, da Constituição Federal.

em que dispõe o artigo 150, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal), incide
juros de mora sobre as condenações em débito desta
Corte de Contas, que forem fixadas em VRTE, tendo em
vista que este, nos termos da Lei Ordinária Estadual nº
6556/2000, tem por objetivo, tão somente, realizar a atualização monetária dos créditos fazendários em atraso,
não havendo enriquecimento ilícito, por parte da Fazenda, se ao referido valor, for acrescido os juros de mora.

I. São aplicáveis ao débito objeto do parcelamento, os
juros de mora, no equivalente a 1% (um por cento), nos
termos do art. 96, da Lei nº 7.000/2001. Precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.

I. Recurso conhecido e improvido. (grifo nosso).
Este posicionamento foi acompanhado pelo Ministério
Público de Contas, conforme se pode depreender do
conteúdo contido no Parecer 05217/2017-6.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica e do o Parecer do Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em aprovar o presente Prejulgado,
do qual deve constar a conclusão que se segue adiante:
1.1. Adotar a interpretação segundo a qual, nos termos
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.

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

ACÓRDÃO TC- 184/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06338/2016-1, 03483/2009-1, 05445/20098, 06819/2009-8
Classificação: Pedido de Revisão
UG: PME - Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Requerente: Pedro Costa Filho
Procurador: Alexandre Zamprogno (OAB: 7364-ES)
Ementa:PEDIDO DE REVISÃO – INADEQUAÇÃO ÀS HIPÓTESES LEGAIS – NÃO CONHECIMENTO - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Revisão proposto por Pedro Costa
Filho, na condição de Prefeito Municipal de Ecoporanga,
em face do Acórdão TC 706/2015, da Primeira Câmara,
proferido nos autos do Processo TC 3483/2009, que julgou irregulares as contas do recorrente relativas ao exercício de 2008, tendo em vista a prática dos atos relativos
aos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6 constantes da Instrução Técnica Conclusiva nº 2179/2103, em razão das seguintes impropriedades, respectivamente:
- Transferência de recursos financeiros ao Sindicato dos
Servidores públicos Municipais: ausência de interesse
público.
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- Concessão de subvenção social a associação de universitários

CEX Recursos, que contou com anuência do Ministério
Público Especial de Contas:

- Ausência de Instrumento Contratual

Quanto ao cabimento, constata-se que o instrumento
utilizado está previsto no artigo 171, da Lei Complementar 621/2012, reproduzido abaixo:

- Contratação de profissional de setor artístico por meio
de empresário não exclusiv o-inexigibilidade de licitação
descaracterizada.
- Ausência de justificativa de preço
- Necessidade temporária de excepcional de interesse
público não demonstrada - ausência de concurso público.
O recorrente foi condenado ao ressarcimento de R$
111,000,00 (cento e onze mil reais), equivalentes a
61.281,9521 VRTE, referente aos itens 2.1.1 e 2.1.2 supramencionados, e as contas tidas por irregulares com
fundamento no art. 84, III, “c”, “d” e “e”, da Lei Complementar 621/2012.
Também foi condenado ao pagamento de sanção pecuniária no valor de 2.000 VRTE.
Encaminhados os autos à área técnica, foi elaborada a
Instrução Técnica de Pedido de Revisão 0005/2017-9,
que, em síntese, opinou pelo não conhecimento do presente recurso por não se adequar às hipóteses de incidência invocadas pelo peticionante.

Art. 171. Da decisão definitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, cabe pedido de revisão ao Plenário, de natureza jurídica similar à da ação rescisória, sem
efeito suspensivo, apresentado uma só vez e por escrito
pelo responsável, pelo interessado, seus sucessores, ou
pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de dois anos, contados do trânsito em julgado, e fundado:
I – em erro de cálculo nas contas;
II – em evidente violação literal de lei;
III – em falsidade ou insuficiência da prova produzida na
qual se tenha fundamentado o acórdão recorrido;
IV – na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida.

FUNDAMENTAÇÃO

Importante destacar, inicialmente, que o Pedido de Revisão, tal qual a Ação Rescisória no Processo Civil, busca
corrigir eventuais equívocos, só identificados posteriormente, que maculam o ato decisório e comprometem a
lisura da prestação jurisdicional. Não se presta a discutir a justiça da decisão proferida, nem a valoração ou interpretação, pelos julgadores, das provas dos autos. Trata-se da identificação de um possível engano, que contaminou todo o julgamento e, exatamente por isso, deve ser reparado, ainda que já tenha ocorrido o trânsito
em julgado.

Adoto como parte do meu voto a análise consignada na
manifestação técnica 0005/2017-9, elaborada pela SE-

Assim, no Pedido de Revisão, a questão conflituosa, ou
mérito, não coincide com a lide principal, porque não

No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público
Especial de Contas, em parecer da lavra do Dr. Luciano
vieira, por meio do Parecer PPJC 2106/2017-1.
Assim, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
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mais se permite rediscutir os fatos e provas já debatidos
e sopesados quando do julgamento da causa. O cerne do
instrumento processual gira em torno da ocorrência de
um engano: pela ocorrência de erro de cálculo; pelo total desprezo à literalidade da lei; pela falsidade ou insuficiência dos documentos nos quais se fundamentou a decisão; e pela superveniência de documentos novos capazes de influenciar nas provas já consideradas.
Também é a partir da possibilidade de ocorrência de
uma ou algumas das situações anteriormente descritas
que se verifica a admissibilidade da peça revisional: se é
cabível e adequada à hipótese dos autos.
Percebe-se, dessa forma, que há uma linha muito tênue
entre a análise do pressuposto processual de adequação
e a do próprio mérito do Pedido de Revisão, já que ambas perpassam pelos mesmos fundamentos. Entretanto,
na primeira, basta a simples possibilidade de ocorrência
para que o instrumento esteja adequado (atendidos os
demais requisitos de admissibilidade), numa verificação
perfunctória; já na segunda, a análise é exauriente, atestando se, de fato, as alegações do postulante merecem
prosperar.
Assim sendo, em sede desse juízo de mera plausibilidade do alegado (sumário), tem-se que o peticionante fundamenta suas razões para justificar a admissibilidade do
pleito em insuficiência da prova produzida na qual se tenha fundamentado o acórdão recorrido e violação literal de lei.
Todavia, sua causa de pedir se propõe a rediscutir a justiça da decisão proferida em sede de recurso de reconsideração de forma genérica, sem demonstrar amiúde em
que provimento esta Corte teria violado o ordenamento jurídico.
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Sua argumentação fática é desacompanhada de suporte probatório, tendo o peticionante se limitado a transcrever trechos da sentença judicial que julgou improcedente a ação civil pública por improbidade administrativa movida em seu desfavor.
A argumentação jurídica se limita a repisar que as condutas geradoras de irregularidades não configuram ato
de improbidade administrativa. Os documentos que colaciona aos autos cingem-se a decisões judicias que lhe
são favoráveis, mas que não têm o condão de interferir na esfera de independência desta Corte, uma vez que
não foram sentenças penais absolutórias, reconhecedoras da inexistência de fato ou negativa de autoria.
O requerente utilizou a via do pedido de revisão como se
mais um recurso incondicionado fosse após se operar a
preclusão a seu direito de manejar o Recurso de Reconsideração.
Nestes termos, entende-se que mesmo em sede de cognição sumária o pedido carece de pressuposto específico para que possa obter um juízo de admissibilidade positivo, uma vez que não foi juntado documento que alterasse o quadro probatório existente por ocasião do julgamento de piso, muito menos se asseverou que o peticionante estava diante da prática das irregularidades que
lhe foram imputadas, caracterizadoras de improbidade
administrativa.
Assim sendo, o peticionante com argumentações absolutamente genéricas deixou de apontar precisamente
em que consistiria o erro in judicando cometido por esta
Corte, o que seria suficiente, em tese, para que o pedido
revisional fosse ao menos conhecido.
Não é outro o entendimento esposado pelo Ministério
www.tce.es.gov.br

Público Especial de Contas, em parecer da lavra do Dr.
Luciano vieira, por meio do Parecer PPJC 2106/2017-1,
por meio do qual anui às razões técnicas aqui delineadas.
Ante o exposto, entende-se pelo NÃO CONHECIMENTO do Pedido de Revisão em apreço, por não se adequar
às hipóteses de incidência invocada pelo peticionante,
uma vez que não se pode falar em insuficiência de prova
quando o peticionante não as colaciona aos autos, muito
menos em violação literal de lei, quando se faz alegações
genéricas acerca do equívoco cometido na decisão rescindenda. Ademais, é manso e pacífico que a sentença
absolutória em sede de improbidade administrativa não
produz efeitos de coisa julgada neste Tribunal.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o
entendimento da área técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. NÃO CONHECER o presente Pedido de Revisão;
1.2. ARQUIVAR os presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
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4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (Relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo e Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
4.2. Conselheiros em substituição: Joao Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 185/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO TC: 6719/2016-8
UNIDADE GESTORA: SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
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EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL: ANDREIA DA SILVA LOPES
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2015 – REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO –DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Superintendência Estadual de Comunicação Social,
referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Andreia da Silva Lopes.
As peças contábeis, tempestivamente encaminhadas a
esta Corte, foram analisadas pela então Secretaria de
Controle Externo de Contas – SecexContas, que por meio
do Relatório Técnico - RT 396/2017-4 (fls. 22/29) e da
Instrução Técnica Inicial – ITI 597/2017 (fls. 32/33), constatou inconsistências em relação ao achado detectado
no item 3.3.1 (ausência do parecer conclusivo no relatório de controle interno) do referido Relatório Técnico e,
consequentemente, opinou pela Citação da responsável
para a apresentação de justificativas.
Em razão disso, foi determinada a Citação da responsável conforme Decisão Monocrática nº 807/2017-1 (fls.
35/36).
Regularmente citada, a responsável trouxe aos autos a
documentação colacionada às fls. 43/46.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados,
o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, através da Instrução Técnica Conclusiva 6117/2017-5 - fls. 49/56, opinou no sentido de que
as contas do exercício de 2015 da Superintendência Estadual de Comunicação Social, sob o aspecto técnicowww.tce.es.gov.br

-contábil, sejam julgadas Regulares com Ressalvas, com
fulcro no artigo 84, II, da LC nº 621/2012, visto que foi
mantida a irregularidade constante do item 3.3.1 do RT
408/2017-3, tratado no item 2.1 da Instrução Técnica
Conclusiva 6117/2017-5, ou seja, ausência de parecer
conclusivo no relatório de controle interno.
Diante disso, a área técnica sugere a expedição de Determinação ao atual gestor da Superintendência Estadual
de Comunicação Social para que adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei
Complementar nº 856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017 e encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) Superintendência Estadual de Comunicação Social, em atendimento ao
Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luciano Vieira, manifestou-se em consonância com a
área técnica (fls. 60/61), opinando pela REGULARIDADE
COM RESSALVA da prestação de contas anual da Superintendência Estadual de Comunicação Social, referente
ao exercício financeiro de 2015, sob responsabilidade da
Sra. Andreia da Silva Lopes.
Após, vieram-me os autos para análise.
É o relatório.
No compulsar dos autos, vejo que a presente Prestação
de Contas foi considerada regular com ressalva pelos
técnicos deste sodalício, bem como pelo digno Representante do Ministério Publico de Contas, assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas por ambos,
que me permito acolhê-las, passando a fazer parte inteSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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grante deste voto.

2. Unânime.

zenda

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

3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.

CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador

4. Especificação do quórum:

EXERCÍCIO: 2016

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

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

RESPONSÁVEIS: Ana Paula Vitali Janes Vescovi, Cristiane
Mendonça, Paulo Roberto Ferreira, Bruno Funchal

Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR COM RESSALVA, a Prestação de
Contas Anual da Superintendência Estadual de Comunicação Social, sob responsabilidade da senhora Andreia
da Silva Lopes, relativas ao exercício financeiro de 2015,
sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a
devida QUITAÇÃO à responsável, conforme artigo art. 86
da mesma lei.
1.2. DETERMINAR ao atual gestor da Superintendência
Estadual de Comunicação Social, que:
a. Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017,
no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R,
de 18 de julho de 2017;

4.2. Conselheiros em substituição: Joao Luiz Cotta Lovatti
(Relator e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGE
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

b. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) da Superintendência Estadual de Comunicação Social (SECOM), em
atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.

PROCESSO TC: 5387/2017-1

1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

UNIDADE GESTORA: SEFAZ - Secretaria de Estado da Fa-
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EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAR – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Secretaria de Estado da Fazenda, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade da senhora Ana Paula Vitali Janes Vescovi (Secretária de Estado 01/01 a 02/06/2016), senhora Cristiane Mendonça (Secretária de Estado 03/06 a 22/08/2016) e senhor
Paulo Roberto Ferreira (Secretário de Estado 23/08 a
31/12/2016).
Considerado apto o processo para análise e instrução,
foram os autos à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que através do Relatório Técnico 00941/2017-1 concluiu pela regularidade das contas
dos responsáveis no exercício em destaque, com base na
análise técnico-contábil promovida junto aos documentos disponibilizados a esta Corte de Contas, conforme
transcrição a seguir:
3 GESTÃO PÚBLICA
3.1 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Dados para Apuração

Restos

a

pagar 2.448.527,28

2.448.527,28

Balanço Orçamentário

(B - C)

Balanço Patrimonial

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

DVP
(A) Dotação Orçamentária Atualizada
189.463.569,45

Balanço Orçamen- Balanço

(B) Despesas Empenhadas
Restos

154.564.707,72

a

tário
pagar 65.327,84

Processados

(D) Despesas Pagas
152.050.852,60
(E) Ativo
88.275.838,26

tário
Total da Despesa 154.564.707,72

(F) Passivo

Orçamentária

ceiro
154.564.707,72

0,00

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

(G) VPD
157.379.066,96
(H) VPA

Balanço

Finan- Balanço Patrimo- Diferença

ceiro

158.232.317,24

Saldo

853.250,28
I) Valor da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
(exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve
ser igual ao Total da Despesa Empenhada menos Total da
Despesa Liquidada Informado no Balanço Orçamentário.
Balanço Orçamen- Balanço
ceiro

da

nial

conta

Caixa e equivalen-

(I) Resultado do Exercício - PL

Finan- Diferença

VI) O valor da Despesa Executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual a Dotação Orçamentária
Atualizada.
Balanço

0,00

Finan- Diferença

te de caixa:
Exercício Atual
9.106.936,47
Exercício Anterior 6.282.931,29

9.106.936,47
6.282.931,29

0,00
0,00

V) Resultado Patrimonial apurado na DVP deve ser igual
ao Resultado do Exercício PL.
Balanço Patrimo- DVP
Resultado

nial
Patri- 853.250,28

853.250,28

monial Apurado

www.tce.es.gov.br

Diferença
0,00

Balanço Patrimonial e DVP
246.508.155,50
246.508.155,50
0,00

Saldos Devedores (E + G)
Saldos Credores (F + H - I)
Diferença

Despesa Execu-

Balanço Orçamen- Balanço

88.275.838,26

VI) Saldos Devedores (Ativo + VPD) deve ser igual aos Saldos Credores (Passivo + VPA).

(C

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

152.116.180,44

Diário Oficial de Contas

Finan- Diferença

ceiro
65.327,84

- D)

(C) Despesas Liquidadas

tário

0,00

não Processados

Orça-

Balanço

Finan-

mentário

ceiro

154.564.707,72

154.564.707,72

Diferença
0,00

tada (B)
Dotação

Orça-

189.463.569,45

mentária Atualizada (A)
Despesa Executada < Dotação
Orçamentária
Atualizada

3.2 DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS
A Secretaria do Tesouro Nacional - STN conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, como “Demonstração
contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente,
a situação patrimonial da entidade pública, por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação”
No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade;
sejam mantidos primariamente para negociação; sejam
realizáveis até doze meses após a data das demonstraSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ções contábeis.
Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos os bens adquiridos, produzidos ou em processo
de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou
utilização própria no curso normal das atividades.
No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

ras em conta corrente/aplicação, verificamos que as demonstrações contábeis refletem adequadamente a posição a somatória dos saldos constantes dos extratos bancários.
3.3. ANÁLISE RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO
Ao analisar o Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido na IN 34/2015, conclui-se a opinião
das contas pela adequação dos atos observados a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.
3.3.1 Exercício de atividades conflitantes, infringindo o
princípio da segregação de funções

3.2.1 DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Fundamentação Legal: Art 37 da Constituição Federal

Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e dos extratos das contas
correntes e de aplicação.

Da análise da composição da Unidade Executora do Controle Interno, verifica-se que a servidora Sra. Luciene
Vieira Andrade é chefe do grupo de planejamento e orçamento e a Sra. Edilma dos Santos Guedes Merlo é responsável pela contabilidade.

Tabela 01: Disponibilidades Em R$ 1,00
Nº Conta Con- Descrição
tábil ¹

da Saldo Contábil Montante dos Diferença

Conta Contábil

Saldo dos Extratos Bancá-

111110300
111111901
111111902

Única
R$ 0,00
Banestes
R$ 0,00
Banco do Bra- R$ 0,00

111115003

sil
Fundo de In- R

113510201

vestimento
Banestes

9.106.936,47
- R$ 62.958,78

rios ²
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
$ R
9.106.936,47
R$ 62.958,78

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
$ R$ 0,00
R$ 0,00

Cauções

Valores extraídos do arquivo BALVER;
Valores extraídos do arquivo TVDISP e EXTBAN.
Do confronto entre registros constantes dos extratos
bancários e contábeis no encerramento do exercício financeiro de 2016, relativos às disponibilidades financeiDiário Oficial de Contas

Tal fato contraria o princípio da Segregação de Função
que “consiste na administração repartir funções entre
os agentes públicos cuidando para que esses indivíduos não exerçam atividades incompatíveis umas com as
outras, especialmente aquelas que envolvam a prática
de atos e, posteriormente, a fiscalização desses mesmos
atos”. (Editora Zenite)
Sendo assim, sugere-se que seja RECOMENDADO ao
atual ordenador de despesas, ou a quem vier substituí-lo, que observe o Princípio da Segregação de Função
quando da designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo.
3.2.2 DOS ESTOQUES E DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E
www.tce.es.gov.br

INTANGÍVEIS.
Para fins de apresentação no Balanço Patrimonial, o
imobilizado será apresentado já líquido da depreciação
e amortização acumuladas, evidenciando os saldos dos
bens móveis e imóveis.
A análise dos registros patrimoniais de bens móveis e
imóveis, objeto de avaliação neste item, restringiu-se à
avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques, no ativo circulante, e bens móveis, imóveis e intangíveis, registrados no grupo imobilizado, integrante do
ativo não circulante.
Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens,
realizado em 31/12/2015:
Tabela 02: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Inventário

Diferença

Patrimonial
Bens em almoxa- 371.073,74

371.073,74

0,00

rifado
Bens móveis
Bens imóveis
Bens intangíveis

18.336.160,89
46.801.512,33
12.758.904,90

0,00
0,00
0,00

Descrição

Balanço

18.336.160,89
46.801.512,33
12.758.904,90

Fonte: [Processo TC 5.387/2017 - Prestação de Contas
Anual 2015]
4 MONITORAMENTO
Não há item a ser monitorado, neste exercício.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva 05833/20171, elaborada pela SecexContas, manifestou seu entendimento, considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 00941/2017-1, no sentido de anuir
com seus termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a conclusão da referida peça técnica, com vistas
a subsidiar seu posicionamento:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anula ora avaliada, refletiu a gestão dos seguintes responsáveis: Sra. Ana Paula Vitali Janes Vescovi, Sra. Cristiane Mendonça e Sr. Paulo Roberto Ferreira, no exercício de funções como ordenadores
de despesas da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, no exercício de 2016.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas dos seguintes responsáveis: Sra. Ana Paula Vitali Janes Vescovi, Sra. Cristiane
Mendonça e Sr. Paulo Roberto Ferreira, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugeriu ainda RECOMENDAÇÃO ao atual gestor, ou a
quem lhe suceder, que observe o Princípio da Segregação de Função quando da designação de servidores para
compor a Unidade Executora de Controle Interno.
Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, que
endossou a proposição da área técnica, exposta no RT
941/2017-1 e na ITC 05833/2017-1.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Fazenda, ora em discussão, referente ao exercício
de 2016, sob a responsabilidade da Sra. Ana Paula VitaDiário Oficial de Contas

li Janes Vescovi, Sra. Cristiane Mendonça e Sr. Paulo Roberto Ferreira, não restou evidenciada a existência de irregularidades capazes de conduzir à reprovabilidade as
mencionadas contas.

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:

Saliente-se que a Prestação de Contas foi encaminhada
e homologada por este Tribunal, no dia 31/03/2017, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, observando o prazo regimental,
conforme certifica o RT 941/2017-1.

1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Secretaria de Estado da Fazenda sob o aspecto técnico-contábil, referente ao exercício financeiro de 2016, sob
responsabilidade da Senhora ANA PAULA VITALI JANES
VESCOVI, Senhora CRISTIANE MENDONÇA e Senhor
PAULO ROBERTO FERREIRA,, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme artigo art. 85
da mesma lei.

Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório Técnico 941/2017-1 e da Instrução Técnica Conclusiva
05833/2017-1, elaborados com base nas informações e
documentos apresentados pelos gestores responsáveis,
extrai-se que as contas ora avaliadas respeitaram o escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016 e foram encaminhados nos termos previstos pela IN 34/2015.
Acrescentou a área técnica, ainda, que, sob o aspecto
técnico-contábil, o seu entendimento é no sentido de
apontar para a regularidade da prestação de contas.
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião dos RT 941/2017-1 e
da ITC 5833/2017-1, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte
integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
www.tce.es.gov.br

1.2. RECOMENDAR ao atual gestor, senhor Bruno Funchal, ou a quem lhe suceder, que observe o Princípio da
Segregação de Função quando da designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Interno.
1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Joao Luiz Cotta Lovatti (Relator - Em substituição) e Marco Antonio da Silva
(Em substituição)
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Segunda-feira, 21 de maio de 2018

201

ATOS DO PLENÁRIO

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

ACÓRDÃO TC- 188/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO TC: 8050/2017-4; 4383/2016-1
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano
CLASSIFICAÇÃO: Pedido de Reexame
RECORRENTES: Antonio Lidiney Gobbi e Maria Aparecida Trarbach
ADVOGADOS: Mariana da Silva Gomes – OAB/ES 22.270
Poliane Dias Côco – OAB/ES 26.492
Rodrigo Barcellos Gonçalves – OAB/ES 15.053
EMENTA:PEDIDO
DE
REEXAME
–
ACÓRDÃO TC-904/2017 – SEGUNDA CÂMARA –
NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA

Diário Oficial de Contas

LOVATTI:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Antonio Lidiney Gobbi, Prefeito Municipal de Marechal Floriano e Maria Aparecida Trarbach, Secretária
Municipal de Saúde, no exercício de 2007, em face do
Acórdão TC-904/2017 – de competência da Segunda
Câmara desta Corte, prolatado nos autos do Proc. TC4383/2016, que assim se manifestou:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4383/2016, ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezenove de julho de dois
mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Acolher razões de justificativas, excluindo a responsabilidade dos senhores Antônio Lidiney Gobbi e Maria
Aparecida Trarbach pelo ato descrito no item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 00940/2017-5;
2. Rejeitar as razões de justificativas dos senhores Antônio Lidiney Gobbi e Maria Aparecida Trarbach, em razão
das irregularidades apontadas nos itens 2.2, 2.3, 2.4 e
2.5, da Instrução Técnica Conclusiva 00940/2017-5;

bos da Lei Complementar Estadual 621/2012, pelo reconhecimento das irregularidades apontadas pela equipe
técnica;
5. Determinar ao atual Prefeito Municipal que submeta o Decreto Normativo Municipal 141/2015 ao Conselho Municipal de Saúde para que possa deliberar sobre
os temas ali tratados;
6. Determinar fiscalização através da Secretaria Geral de
Controle Externo, para avaliar segundo os critérios de relevância, risco, materialidade e disponibilidade de recursos humanos, da necessidade de se incluir no PAF, como ponto de auditoria, a utilização dos recursos transferidos ao Instituto Social Mais Saúde, bem como quanto ao atendimento das metas acordadas - (quando possível), com observância, da Lei Federal 9.637/98 e na Lei
Municipal 1.644/2015, tornando aplicável a regra contida no artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988;
7. Dar ciência ao signatário da representação do teor da decisão final a ser proferida, senhor Cacau Lorenzoni, conforme preconiza art. 307, § 7º da Resolução
261/2013;
8. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

3. Aplicar multa pecuniária ao senhor Antônio Lidiney
Gobbi , no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com
amparo no artigo 88 e na forma do artigo 135, ambos
da Lei Complementar Estadual 621/2012, pelo reconhecimento das irregularidades apontadas pela equipe técnica;

A Decisão do Órgão Colegiado decorre de Representação
recebida nesta Corte por solicitação do Ministério Público de Contas, após tomar conhecimento dos termos do
Oficio/Gab/nº 170/2015 subscrito pelo Deputado Estadual Cacau Lorenzoni, Secretário da Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

4. Aplicar multa pecuniária a senhora Maria Aparecida
Trarbach, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
com amparo no artigo 88 e na forma do artigo 135, am-

Segundo consta dos autos do Processo TC 4383/2016-1
(apenso) o senhor Cacau Lorenzoni encaminhou representação e documentos apresentados por 07 (sete) ve-

www.tce.es.gov.br
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readores do Município de Marechal Floriano ao Procurador Geral do Ministério Público Estadual, referente a
possíveis “ilegalidades e fraudulenta terceirização total
dos serviços de saúde do Município praticadas pelo Prefeito Municipal Sr. Antônio Lidiney Gobbi”, através do
Contrato de Gestão nº 01/2015, celebrado entre a respectiva Prefeitura e o Instituto Social Mais Saúde, cujo
objeto consiste na transferência da execução de serviços
públicos atinentes à Atenção Primária à Saúde - (APS).
Irresignados com a condenação que lhes foram impostas, os recorrentes apresentam o presente pedido de reexame pugnando pelo afastamento das irregularidades
apontadas ou, para que seja diminuída a pena imposta
em caso de provimento parcial do presente.
Diante disso, os autos foram encaminhados à área técnica para a competente instrução, ocasião em que o NRC
– Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas
elaborou a Instrução Técnica de Recurso 00011/2018-2,
constante às fls. 103/105, concluindo pelo Não Conhecimento do pedido de reexame interposto.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público de Contas, que em parecer da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acolheu a argumentação contida na Instrução Técnica de Recurso 0011/2018-2, posicionando-se pelo Não Conhecimento do recurso, nos termos do Parecer Ministerial
00476/2018-8 (fl. 110).
II - FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente observo que à luz das disposições contidas
na Resolução TC nº 261/2013 (aprova o Regimento Interno do TCEES), os autos encontram-se devidamente instruídos, recebendo a competente instrução técnica soDiário Oficial de Contas

bre o pedido de reexame apresentado (ITR 00011/20182 - fls. 103/105) e a manifestação do Ministério Público
de Contas (Parecer 00476/2018-8 - fl. 110).
Em relação ao juízo de admissibilidade como condição
para o processamento do presente feito, observo que as
partes são capazes e possuem interesse e legitimidade
processual, o que torna o presente recurso Cabível.
Contudo, verifico que o presente pedido de reexame é Intempestivo, eis que a publicação da notificação do Acórdão TC- 904/2017 – Segunda Câmara, proferido nos autos do Processo TC 4383/2016, foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 04/09/2017,
considerando-se publicada no dia 05/09/2017, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c art. 5º da Resolução TC nº
262/2013.
Nos termos do artigo 408, § 5º, do Regimento Interno
do TCEES, o prazo para interposição do Pedido de Reexame venceu em 05/10/2017. Interposto o presente expediente recursal em 09/10/2017, tem-se o mesmo como Intempestivo (informação devidamente certificada
na ITR 00011/2018-2 - fls. 103/105).
Nesse passo, conclui aquele Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas pelo Não Conhecimento do presente Pedido de Reexame, mantendo-se integralmente
os termos do Acórdão TC-904/2017 – Segunda Câmara,
nos moldes regimentais, sendo acompanhado pelo douto Ministério Público de Contas.
Nessa linha, levando-se em conta a análise técnica proferida nestes autos, acompanho integralmente o entendimento da equipe técnica e do corpo ministerial.
III - DISPOSITIVO
www.tce.es.gov.br

Diante do exposto, nos termos da proposição técnica,
subscrita na Instrução Técnica de Recurso 00011/20182, encampada pelo Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER o presente Pedido de Reexame por
considerá-lo Intempestivo, mantendo-se integralmente
os termos do Acórdão TC-904/2017 – Segunda Câmara,
nos moldes regimentais.
1.2. Dar CIÊNCIA aos Recorrentes do teor da decisão a
ser tomada por este Tribunal de Contas.
1.3. ARQUIVAR, após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(Relator) e Marco Antonio da Silva .
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 189/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04920/2016-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SESPORT - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer
Relator: Marco Antônio da Silva
Parte: Valdir Klug
Ementa:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.

Sr. Valdir Klug, Ordenador de Despesas.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº
00175/2017-7 (fls. 56-71) e na Instrução Técnica Inicial –
ITI nº 00242/2017-5, através da Decisão Monocrática nº
00953/2017-2 (fls. 38-39), determinei a citação do responsável, no sentido de que apresentasse, no prazo de
30 (trinta) dias, suas razões de defesa em face do indicativo de irregularidade constante do item 3.3.1 do referido Relatório Técnico.
Em resposta ao Termo de Citação nº 00995/2017-6 (fls.
44), o gestor apresentou a esta Corte de Contas documentação que fora acostada às folhas 49-54 dos autos.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 00321/2018-4 (fls. 163146), opinou no sentido de que seja julgada regular com
ressalva a prestação de contas em apreço, expedindo-se
determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, mediante
Parecer de folhas 150-151, em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.

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

É o sucinto relatório.

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SESPORT,
relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SESPORT, relativa ao exercício de 2015, em comento, necessário é

Diário Oficial de Contas

VOTO
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sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.
1. CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas com ressalva, com expedição de determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
00321/2018-4, verbis:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT, exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Valdir Klug,
sendo mantida a irregularidade constante do item 3.3.1
do RT 142/2017-7, tratada no item 2.1 desta Instrução
Conclusiva:
2.4 AUSÊNCIA DE PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
BASE LEGAL: Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA as contas do Sr. Valdir Klug, no exercício de funções de ordenador de despesas Secretaria de Estado
de Esportes e Lazer - SESPORT, no exercício de 2015,
na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida,
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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determinar à Secretaria de Estado de Esportes e Lazer SESPORT na pessoa de seu atual gestor, que:
1) Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno
nos moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
2) Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei
Complementar 621/2012. – (g.n).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
(...)
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;
(...)
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das
medidas necessárias à correção das impropriedades ou
faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência.
(g.n.).
Diário Oficial de Contas

Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.

bilidade do Sr. Valdir Klug, Ordenador de Despesas, em
razão da mantença da irregularidade formal contida no
item 3.3.1 do Relatório Técnico – RT nº 00175/2016-2,
dando-lhe a devida quitação;

Desta feita, efetivamente, da análise dos autos, verifico
que a área técnica entendeu como regular com ressalva
os atos praticados sob o aspecto técnico-contábil, estando correto o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que, no mesmo sentido, se manifestaram pela regularidade com ressalva da presente
prestação de contas, em razão da mantença da irregularidade inserta no item 3.3.1 do RT 00175/2017-7 (Ausência de Parecer Conclusivo no Relatório de Controle
Interno), havendo necessidade de expedição de determinação, de acordo com os ditames estabelecidos nos
artigos 84, inciso II e 86, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.

1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÕES ao atual gestor do Instituto da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SESPORT, nos seguintes termos:

2. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

1.2.1. Adote as medidas administrativas necessárias à
implantação da Unidade Executora de Controle Interno,
nos moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
1.2.2. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa
unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
1.3. ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em julgado.
2. Unânime.

MARCO ANTONIO DA SILVA

3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator

4. Especificação do quórum:

1. ACÓRDÃO:

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

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, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer SESPORT, relativas ao exercício de 2015, sob a responsawww.tce.es.gov.br

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva (Relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 190/2018 – PLENÁRIO
Processos: 10484/2016-2, 02561/2014-1
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: CMVV - Câmara Municipal de Vila Velha
Relator: Marco Antônio da Silva
Recorrente: Ivan Carlini
Procuradores: Marcelo Souza Nunes (OAB: 9266-ES),
Daiane Maria Lopes da Silva (OAB: 24770-ES), Fernanda
Varela Serpa (OAB: 20259-ES), Izabela Vasconcelos Grassi (OAB: 22421-ES)
Ementa:RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER
E DAR PROVIMENTO TOTAL – REFORMAR OS TERMOS
DO ACÓRDÃO TC 912/2016 – CONTAS REGULARES - ARQUIVAR.

Diário Oficial de Contas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Ivan Carlini, Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha, no exercício de 2013, em face do Acórdão TC nº 912/2016 – Plenário prolatado às
folhas 278-298 dos autos do Processo TC nº 2561/2014,
em apenso, através do qual esta Corte de Contas julgou
IRREGULAR a Prestação de Contas Anual, relativas ao
exercício de 2013, de sua responsabilidade, apenando-o
com multa pecuniária no valor de R$ 3.000,00, em razão
dos seguintes indicativos de irregularidades:
[...]
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2561/2014, ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete de setembro de dois mil e
dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Manter as seguintes irregularidades, ambas sob a responsabilidade do senhor Ivan Carlini, Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha, no exercício de 2013:
1.1 Contabilização e recolhimento a menor de contribuições previdenciárias patronais relacionadas aos Regimes Próprio e Geral de Previdência.
Base Legal: Normas Brasileiras de Contabilidade, art.
195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998; art. 30, inciso I, alínea b,
da Lei Federal nº 8.212/1991; e art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990 e Lei Complementar Municipal nº
22/2012;
1.2 Ausência de pagamento dos parcelamentos de déwww.tce.es.gov.br

bitos previdenciários.
Base Legal: art. 40 da Constituição da República do Brasil de 1988, art. 1º, inc. II, da Lei 9.717/98 e Lei Complementar Municipal nº 22/2012.
2. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Vila Velha, sob a responsabilidade
do senhor Ivan Carlini, relativa ao exercício de 2013, pela prática de ato ilegal, presentificado nos itens 3.1.1 e
3.1.2 acima discriminados, com amparo no artigo 84,
inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar Estadual 621/2012, condenando-o à multa de R$ 3.000,00
(três mil reais), com amparo no artigo 87, inciso IV, c/c
artigo 88 e artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. – g.n.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Recursos, nos termos da Instrução Técnica de Recurso – ITR nº 00141/2017-8, verificou que o expediente
é tempestivo, sugerindo o CONHECIMENTO do presente recurso, quanto ao mérito, sugeriu a remessa dos autos à Secex Contas.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo
de Contas – Secex Contas, nos termos da Manifestação
Técnica nº 01119/2017-5 (fls. 498-524) e da Secretaria
de Controle Externo de Recursos – Secex Recursos, conforme a Instrução Técnica de Recurso nº 00172/2017-3
(fls. 526-529), opinaram pelo CONHECIMENTO do presente recurso, para no mérito, DAR PROVIMENTO TOTAL.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer 06731/2017-1 (fl. 533), da lavra do Procurador, Dr.
Luciano Vieira, em consonância com a área técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Assim, conforme regular distribuição vieram os autos a
este magistrado de Contas para emissão de relatório e
voto para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Em se tratando de Recurso intentado em face dos termos em face do Acórdão TC nº 912/2016 – Plenário, necessário é sua análise, em cotejo com os documentos e
argumentos despendidos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pelo conhecimento e total provimento do recurso interposto
pelo Sr. Ivan Carlini, Presidente da Câmara Municipal de
Vila Velha, no exercício de 2013.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através da Secretaria de Controle Externo de Recursos Secex Recursos, nos termos da Instrução Técnica de Recursos - ITR 00172/2017-3, verbis:
[...]
II. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Vieram os autos a esta Secretaria para manifestação que,
por meio da ITR 141/2017, de fls.479/482, opinou pelo
seu CONHECIMENTO. Reconhecendo que a matéria em
questão possui natureza contábil, solicitou os préstimos
da Secex Contas.
A referida Secretaria posicionou-se por meio da Manifestação Técnica n. 1119/2017 e devolveu os autos à Secex
Recursos para análise e emissão de parecer.
Diário Oficial de Contas

III. DO MÉRITO
A Secex Contas, por meio da Manifestação Técnica
1119/2017, de fls. 498/524, concluiu o seguinte:
As razões constantes no presente processo foram analisadas, resultando na opinião do ponto de vista técnico-contábil gravada no tópico 2 desta manifestação. Assim
sendo, propõe-se a adoção das seguintes medidas:
a. Retornar os autos à SecexRecursos para o regular andamento do processo;
a. No mérito, dar provimento ao presente recurso com
base na fundamentação constante do tópico 2 desta Manifestação Técnica, reformando-se os termos do Acórdão
TC 912/2016;
a. Dar ciência ao gestor das decisões proferidas nestes
autos, considerando o pedido de sustentação oral apresentado às fls. 33.
Nesse sentido, corrobora-se o entendimento esboçado
na referida peça, adotando-se in totum os fundamentos
ali expostos, a fim de que seja dado provimento total ao
presente recurso de reconsideração.
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.
141/2017.
No que tange ao mérito, quanto aos aspectos técnico-contábeis, opina-se pelo PROVIMENTO TOTAL, nos
termos da Manifestação Técnica 1119/2017, de fls.
498/524, exarada pela Secretaria de Controle Externo
de Contas. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Conwww.tce.es.gov.br

tas acompanhou a área técnica, na íntegra, conforme Parecer 06731/2017-1.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Cabe informar que conheci o presente Recurso de Reconsideração, conforme Decisão Monocrática nº
00969/2017-3 (fls. 475-476) dos autos.
Verifica-se que, de fato, presentes estão os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser mantido conhecimento do recurso intentado, nos termos em que
fora decidido.
3. DO MÉRITO RECURSAL:
A área técnica e o douto representante do Parquet de
Contas, entenderam que as justificativas e documentos
apresentados pelo recorrente, foram suficientes para elidir as irregularidades constantes dos itens 1.1 e 1.2 do v.
Acórdão atacado.
Desse modo, da análise dos autos, tenho que assiste razão à área técnica e ao douto representante do Parquet
de Contas, quanto ao afastamento das referidas irregularidades, constantes do v. Acórdão atacado, motivo pelo qual adoto como razões de decidir tal posicionamento, entendendo que o presente recurso, conhecido anteriormente, deve ser provido.
4. DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
Segunda-feira, 21 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 do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. AFASTAR as irregularidades constantes dos itens 1.1
e 1.2 do v. Acórdão atacado;
1.2. CONHECER do presente recurso de reconsideração,
interposto pelo Sr. Ivan Carlini, Presidente da Câmara
Municipal de Vila Velha, no exercício de 2013, em face
do Acórdão TC nº 912/2016 – Plenário, prolatado às folhas 278-298 dos autos do Processo TC nº 2561/2014,
em apenso, para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO TOTAL, reformulando-se os termos do referido Acórdão, julgando-se REGULARES as respectivas contas, dando-lhe a
devida quitação, na forma do artigo 84, I, e artigo 85, da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
1.3. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva (Relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Diário Oficial de Contas

Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 191/2018 – PLENÁRIO
Processos: 10494/2016-6, 04543/2016-2
Classificação: Pedido de Reexame
UG: PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Relator: Marco Antônio da Silva
Recorrente: Mario Sergio Lubiana
PEDIDO DE REEXAME - PROVIMENTO – REFORMA DA
DECISÃO TC-2330/2016-1 – PRIMEIRA CÂMARA – EXCLUIR PENALIDADE – MANTER PARECER DE ALERTA E
VEDAÇÕES.

folhas 14-15 dos autos do Processo TC 4543/2016, em
apenso, em que esta Corte de Contas emitiu PARECER
DE ALERTA e DETERMINOU a adoção de providências e
cumprimento de vedações previstas constitucional e legalmente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa.
Frisa-se que o presente recurso foi conhecido, sendo-lhe
atribuído efeito suspensivo, em caráter excepcional, conforme Decisão nº 02126/2017-7 (fls. 42-47).
Instada a se manifestar, a área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Recursos - Secex Recursos, nos termos da Instrução Técnica Recurso - ITR
00353/2017-6, opinou pelo TOTAL PROVIMENTO do presente recurso, com a consequente reforma da decisão
recorrida para excluir a penalidade, mantendo-se o Parecer de Alerta e as vedações impostas no artigo 22, da
Lei Complementar nº 101/2000.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos
do Parecer 07349/2017-2, em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, conforme regular distribuição vieram os autos a
este magistrado de contas para emissão de relatório e
voto para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.

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

É o sucinto relatório.

Versam os presentes autos acerca de PEDIDO DE REXAME interposto pelo Sr. Mario Sérgio Lubiana, Prefeito
Municipal de Nova Venécia, no exercício de 2016, em face da Decisão – 1ª Câmara nº 2330/2016-1, proferida às

Em se tratando de Recurso intentado em face dos termos da Decisão – 1ª Câmara nº 2330/2006-1, necessário
é sua análise, em cotejo com os documentos e argumentos despendidos.

www.tce.es.gov.br
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1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, opinaram pelo TOTAL PROVIMENTO do presente recurso.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através da Secretaria de Controle Externo de Recursos Secex Recursos, nos termos da Instrução Técnica de Recurso - ITR 00353/2017-6, verbis:
[...]
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Resta superada a análise dos pressupostos recursais, em
face da Decisão Plenária nº 2126/2017-7, passando-se
ao exame do mérito.
DO MÉRITO
O presente recurso foi interposto em face de decisão
proferida nos autos do Processo TC4543/2016-2, que
tratou da análise do Relatório de Gestão Fiscal (RGF), da
Prefeitura Municipal de Nova Venécia, referente ao 1º
quadrimestre do exercício de 2016.
Segundo aduziu o Recorrente, a decisão recorrida, emitiu Parecer de Alerta ao Executivo municipal, conforme
dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000
(LRF), pelo fato deste ter ultrapassado o limite prudencial, que é de 51,30% da Receita Corrente Líquida, atingindo 51,60% do referido parâmetro, impondo a observância das vedações previstas nos incisos I a V, do parágrafo único, do artigo 22, da referida lei complementar,
além das providências previstas nos parágrafos 2º e 3º,
do art. 169, da Constituição Federal, bem como a do artigo 23, da Lei Complementar nº 101/2000, sendo que estas duas últimas, conforme afirmou o Recorrente, referem-se, especificamente, ao limite legal.
Diário Oficial de Contas

Argumentou o Recorrente, que não seriam aplicáveis ao
presente caso os parágrafos 2º e 3º, do artigo 169, da
Constituição Federal e o artigo 23, da Lei Complementar
nº 101/2000, já que tais dispositivos só podem ser considerados, quando ultrapassado o limite legal e não o prudencial, como ocorreu no presente caso. Do mesmo modo, segundo alegou, não há que se falar em cumprimento das providências previstas nos referidos dispositivos,
nos prazo de 30 (trinta) dias, conforme determinou a decisão ora recorrida.
Requer, assim, o Recorrente que seja provido o presente
pedido de Reexame, a fim de que seja reformada a decisão ora recorrida, aplicando-se ao gestor apenas o Parecer de Alerta, na forma do artigo 59, parágrafo 1º, inciso
II, da Lei Complementar nº 101/2000.
Analisando os argumentos do Recorrente observa-se
que é fato incontroverso nos autos que o Poder Executivo de Nova Venécia, durante o 2º quadrimestre de
2016, atingiu o limite de 51,60% da Receita Corrente líquida, em gastos com pessoal, o que conforme dispõem
os artigos 22, parágrafo único e 59, parágrafo 1º, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), ultrapassou os limites para alerta, previsto no artigo 59, parágrafo 1º da Lei Complementar nº
101/2000, que é de 48,6% da Receita Corrente Líquida,
além do prudencial, que é de 51,3% da Receita Corrente
Líquida, nos termos do parágrafo único, do artigo 22, da
Lei de Responsabilidade Fiscal e não o limite máximo legal, que nos termos do artigo 20, inciso III, do mesmo diploma legal, é de 54% da Receita Corrente Líquida.
Deste modo, assiste razão ao Recorrente, quando diz
que não é aplicável ao caso em exame as providências
previstas no artigo 23, da Lei de Responsabilidade Fiswww.tce.es.gov.br

cal (Lei Complementar nº 101/00) e o artigo 169, parágrafos 3º e 4º, da Constituição Federal, que tratam, especificamente, da infringência aos limites legais e assim
dispõem:
Artigo 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou
órgão referido no artigo 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as
providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo
169, da Constituição Federal.
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União,
dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios não
poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
§ 3º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com
base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:
I. Redução em pelo menos vinte por cento das despesas
com cargos em comissão e funções de confiança;
I. Exoneração dos servidores não estáveis.
§ 4º; Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida
neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo,
desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.
Observa-se, que as providências referidas nos artigos
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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acima transcritos, dizem respeito a obrigações de fazer,
ou seja, impositivas, que têm previsão apenas para os
casos em que os limites legais forem ultrapassados.
Deste modo, no presente caso, não é possível falar em
medidas saneadoras (obrigações impositivas), assim como não há que se determinar também o prazo de 30 dias
para a adoção das referidas medidas, conforme fez a decisão ora recorrida.
Assim, quanto ao mérito, opina-se pelo provimento total do Pedido de Reexame, sugerindo-se que a decisão
recorrida seja reformada, para excluir as penalidades
previstas nos artigos 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal e 169, parágrafos 3º e 4º, da Constituição Federal, e,
por consequência, a previsão do prazo de 30 dias, para
a adoção de providências, mantendo-se, tão somente, o
Parecer de Alerta e as vedações impostas nos incisos do
artigo 22, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, opina-se, quanto ao mérito, pelo TOTAL
PROVIMENTO DO PEDIDO DE REEXAME, sugerindo-se a
reforma da decisão recorrida, para excluir da mesma as
penalidades previstas nos artigos 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00) e 169,
parágrafos 3º e 4º, da Constituição Federal, e, por consequência, a previsão do prazo de 30 dias, para a adoção de providências, mantendo-se, tão somente, o Parecer de Alerta e as vedações impostas nos incisos do
artigo 22, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou a área técnica, na íntegra, conforme PaDiário Oficial de Contas

recer 07349/2017-2.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Denota-se que o presente Recurso já fora conhecido,
conforme Voto nº 03213/2017-4 (fls. 37-41) e Decisão
nº 02126/2017-7 (fls. 42-47), por estarem presentes os
requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
mantido o conhecimento do recurso intentado, conforme antes decidido.
3. DO MÉRITO RECURSAL:
Cabe informar que a Decisão nº 02126/2017-7 (fls. 4247), além de conhecer o presente recurso, também atribuiu efeito suspensivo, em caráter excepcional, evitando
assim grave lesão ou difícil reparação do dano.
Assim sendo, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas entenderam que o recorrente trouxe argumentação suficiente para elidir as medidas previstas nos artigos 23, da Lei Complementar nº
101/00 e 169, parágrafos 3º e 4º, da Constituição Federal, bem como a previsão do prazo de 30 (trinta) dias para a adoção de providências.
Isto porque, ao se analisar os argumentos do Recorrente,
observa-se que, de fato, Poder Executivo de Nova Venécia, durante o 2º quadrimestre de 2016, atingiu o limite
de 51,60% da Receita Corrente líquida em gastos com
pessoal, o que, conforme dispõem os artigos 22, parágrafo único e 59, parágrafo 1º, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000),
ultrapassou os limites para alerta ali previsto, que é de
48,6% da Receita Corrente Líquida, além do prudencial,
que é de 51,3% da Receita Corrente Líquida, nos termos
do parágrafo único, do artigo 22, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
www.tce.es.gov.br

Entretanto, certo é que não ultrapassou o limite máximo legal, que nos termos do artigo 20, inciso III, do
mesmo diploma legal, é de 54% da Receita Corrente Líquida.
Assim sendo, assiste razão ao Recorrente quando afirma
que não é aplicável ao caso em exame as providências
previstas no artigo 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei Complementar nº 101/00) e o artigo 169, parágrafos
3º e 4º, da Constituição Federal, que trata da infringência do limite legal ali indicado, entendendo que o presente recurso deve ser provido.
4. DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
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 presente Pedido de Reexame, interposto pelo Sr. Mario Sérgio Lubiana, Prefeito Municipal
de Nova Venécia, no exercício de 2016, em face da Decisão – 1ª Câmara nº 2330/2016-1, proferida às folhas 1415 dos autos do Processo TC 4543/2016, em apenso, para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformulando-se
os termos da referida Decisão, excluindo-se da mesma as
medidas previstas nos artigos 23, da Lei Complementar
nº 101/00, e 169, parágrafos 3º e 4º, da Constituição FeSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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deral, e, consequentemente, a previsão do prazo de 30
(trinta) dias para a adoção de providências;
1.2. MANTER o Parecer de Alerta e as vedações impostas nos incisos do artigo 22, da Lei Complementar nº
101/2000;
1.3. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva (Relator)
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Diário Oficial de Contas

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 192/2018 – PLENÁRIO
Processos: 02176/2017-1, 05611/2014-1
Classificação: Pedido de Reexame
UG: PMBG - Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Relator: Marco Antônio da Silva
Recorrentes: Jose de Barros Neto, Sandro Marcio Zamboni
Interessado: Pothos Construção & Serviços LTDA - EPP
PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – PROVIMENTO
PARCIAL – REFORMA DO ACÓRDÃO TC-1211/2016 –
MANTER PROCEDÊNCIA E MULTA APLICADA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos acerca de PEDIDO DE REXAME interposto pelo Sr. José de Barros Neto, Prefeito Municipal de Baixo Guandu, e o Sr. Sandro Marcio, Pregoeiro da Prefeitura de Baixo Guandu, em face do v. Acórdão TC-1211/2016, proferido às folhas 728-747, dos autos do Processo TC nº 5611/2014, em apenso, em que
esta Corte de Contas considerou procedente a representação, aplicando-lhes, individualmente, multa pecuniária
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Frisa-se que foi atribuído parcialmente efeito suspensivo
ao presente recurso, em caráter excepcional, conforme
Decisão nº 02416/2017-1 (fls. 38-40).
Instada a se manifestar, a área técnica, através da Sewww.tce.es.gov.br

cretaria de Controle Externo de Recursos - Secex Recursos, nos termos da Instrução Técnica Recurso - ITR
00185/2017-1, verificou que o expediente é tempestivo, sugerindo o CONHECIMENTO do presente recurso, o
não acolhimento da preliminar, e no mérito, opinou pelo
NÃO PROVIMENTO.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos
do Parecer 04421/2017-6 (fl. 74), em consonância com a
área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, conforme regular distribuição vieram os autos a
este magistrado de contas para emissão de relatório e
voto para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Em se tratando de Recurso intentado em face dos termos do Acórdão TC-1211/2016, necessário é sua análise, em cotejo com os documentos e argumentos despendidos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pelo conhecimento, pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Sr. José de Barros Neto, e, quanto ao mérito, pugnaram pelo NÃO PROVIMENTO do presente recurso.
Cabe informar que o v. Acórdão atacado, constante dos
autos do Processo TC nº 5611/2014, considerou procedente a representação, aplicando-lhes, individualmente,
multa pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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nos seguintes termos, verbis:
[...]
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC5611/2014, ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia sete de dezembro de dois
mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Considerar procedente a presente Representação,
com base nos artigos 95, II e 99, § 2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da manutenção
das seguintes irregularidades, todas sob a responsabilidade dos senhores José de Barros Neto e Sandro Márcio Zamboni:

Base legal: inobservância ao art. 30, § 6º da Lei n°
8.666/93;

qualquer documento que configure compromisso com
terceiro alheio à disputa;

1.5. Adoção da modalidade pregão para contratação
dos serviços de limpeza pública.

4.5. Abstenha-se de adotar o pregão para serviços de engenharia que não sejam comprovadamente comuns;

Base legal: inobservância ao art. 1 da Lei n° 10.520/02.

4.6. Elabore projeto básico adequado;

2 Acolher as justificativas e afastar a responsabilidade
dos senhores José de Barros Neto e Sandro Márcio Zamboni, relativamente ao item 2.1.6 da Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 93/2015 - Deficiência na elaboração do projeto básico;

4.7 Somente exija para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional dos profissionais do quadro
permanente das empresas licitante as parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação.

Base legal: inobservância aos arts. 40, VII, 44 e 45 da Lei
Federal n° 8.666/93;

3. Rejeitar as razões de justificativas dos senhores José de Barros Neto e Sandro Márcio Zamboni, em razão
do cometimento das irregularidades presentificadas nos
itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5 do voto do relator,
aplicando-lhes multa individual no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), com amparo no artigo 135, II da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c art. 389, II do Regimento Interno;

1.2. Exigência de comprovação da capacidade técnica
de profissional registrada em cartório de registro de títulos.

4 Determinar, com fundamento no art. 57, inciso III , da
Lei Complementar 621/2012, à atual Administração Municipal de Baixo Guandu que, nos futuros certames:

Base legal: inobservância aos arts. 3º, § 1º, I, e 30, II, c/c
§ 1º, I, ambos da Lei nº. 8.666/93;

4.1. Abstenha-se de exigir comprovação de capacidade
técnico-operacional das empresas licitantes;

1.3. Exigências indevidas a título de qualificação técnica para participação no procedimento licitatório (atestado técnico-operacional, comprovação de registro em
dois Conselhos Profissionais e declaração de realização
de visita técnica).

4.2. Limite-se a exigir comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional competente daquele conselho que fiscaliza a atividade básica ou o serviço preponderante da licitação;

1.1. Edital de Pregão Presencial contendo cláusulas contraditórias quanto aos critérios de julgamento.

Base legal: inobservância ao art. 30 da Lei n° 8.666/93;

4.3. Abstenha-se de exigir declaração de realização de visita técnica;

1.4. Exigência de declaração e comprovação de propriedade de veículos/equipamentos.

4.4. Abstenha-se de exigir propriedade ou comprovação
de disponibilidade de veículo/equipamento ou ainda de

Diário Oficial de Contas
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5. Determinar à Prefeitura Municipal de Baixo Guandu,
com amparo no inciso III, do artigo 57 da Lei Complementar 621/2012, que se abstenha de prorrogar o Contrato 183/2014 e realize um novo certame licitatório caso contrate o serviço de limpeza pública;
6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados
a partir da publicação deste Acórdão, obrigados a comprovarem perante o Tribunal o recolhimento do débito
e/ou da multa aplicada, nos termos do art. 454, inciso I,
do Regimento Interno deste Tribunal. – g.n.
Frisa-se que a área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Recursos - Secex Recursos, nos termos
da Instrução Técnica de Recurso - ITR 00185/2017-1, assim se manifestou, verbis:
[...]
CONCLUSÃO
Ante o exposto, opina-se pelo CONHECIMENTO do recurso para,
1. NÃO ACOLHER A PRELIMINAR arguída quanto à ilegitimidade passiva do recorrente José de Barros Neto; e
1. no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente RecurSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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so de Reconsideração, mantendo-se todos os termos
do Acórdão TC-1211/2016-Primeira Câmara. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou a área técnica, na íntegra, conforme Parecer 04421/2017-6.

síntese, ausência de responsabilidade, em razão do referido edital ter sido elaborado pela Comissão Permanente de Licitação e corroborado pela Assessoria Jurídica em relação a legalidade.
Aduz o recorrente, o seguinte, litteris:

toridade judicial ou administrativa a certos atos particulares para que se produzam os efeitos jurídicos que lhes
são próprios.
Destarte, resta claro e evidente que a autoridade superior está amparada por pareceres técnicos e jurídicos para efetuar a homologação do procedimento licitatório.

2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

[...]

Denota-se que o Acórdão TC nº 1211/2016 – 1ª Câmara foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico deste
Egrégio Tribunal de Contas no dia 06/03/2017, considerando-se publicado no dia 07/03/2017 (fl. 748 – Processo TC nº 5611/2014), nos termos do artigo 66, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 621/2012
c/c o artigo 5º da Resolução TC 262/2013, tendo o presente recurso de reconsideração sido interposto em
05/04/2017, sendo, portanto, TEMPESTIVO.

Após o julgamento da licitação, e declarado o vencedor,
os autos do processo devem ser encaminhados à Assessoria Jurídica para opinar sobre a regularidade do processo e orientar a autoridade superior para a homologação, conforme dispõe o artigo 38, inciso VI, da Lei Federal no 8.666/93:

Os apontamentos das supostas irregularidades no presente caso referem-se as exigências editalícias, tão somente.

“Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com
a abertura de Processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados
oportunamente:

Assim, resta claro e transparente que o 1º recorrente
não tem responsabilidade sobre o certame, uma vez que
não praticou tal ato.

(...)

Nesse sentido, a área técnica concluiu pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, por entender que “a responsabilidade do recorrente decorre do fato de ele ter homologado certame com
graves irregularidades que deveriam ter sido averiguadas se tivesse agido de forma diligente, ainda mais em
se tratando da contratação de empresa para execução de serviços de limpeza, representando despesa de
grande vulto para o Município”.

Verifica-se que a recorrente é capaz e possui interesse
e legitimidade, estando preenchidos todos os requisitos
de admissibilidade, nos termos dos artigos 395 e 396 da
Resolução TC 261/2013, razão pela qual o recurso deve
ser conhecido.
3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM:
Assim sendo, antes de adentrar o mérito, passa-se ao
enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam, arguida pelo Sr. José de Barros Neto para figurar
no pólo passivo do feito.
O Sr. José de Barros Neto, então Prefeito do Município de Baixo Guandu, suscitou ilegitimidade passiva para figurar nos autos, no que se refere às supostas irregularidades apontadas no Edital de Pregão Presencial nº
041/2014, objetivando a contratação de empresa para
prestação de serviços de limpeza pública, alegando em
Diário Oficial de Contas

VI- pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;”
Em todo processo, o essencial é a regularidade dos atos
nele praticados. A audiência final da assessoria jurídica
é de suma importância para dar respaldo ao ato final da
homologação, dividindo responsabilidades.
(...)
Assim, tem o assessor jurídico a responsabilidade sobre
todos os atos do processo de licitação, pois cabe a ele a
análise legal de todos os atos do procedimento licitatório.
Homologação, por sua vez, é a aprovação dada por auwww.tce.es.gov.br

Ora, o 1º recorrente não elabora os editais de licitação.
Para isso a Administração Pública Municipal conta com
os setores específicos e pessoal qualificado.

Portanto, os atos praticados no procedimento licitatório
devem ser individualizados, para se apurar com lisura a
autoria da suposta irregularidade. (...) - g.n

Ademais, entendeu a subscritora da Instrução Técnica
de Recurso que “a homologação se caracteriza como um
ato de controle praticado pela autoridade competente
sobre todos os atos praticados pela comissão de licitação, não podendo, por consequência, ser tido como meSegunda-feira, 21 de maio de 2018

213

ATOS DO PLENÁRIO

ro ato chancelatório”.
Enfatiza a subscritora, “que o recorrente não agiu com a
diligência esperada, razão pela qual deve ser a ele atribuída, no mínimo, culpa por negligência, imperícia e
imprudência, o que é suficiente para a sua responsabilização”.
Desse modo, independente da inexistência de normas
de desconcentração de poderes, no âmbito do Executivo
do Município de Baixo Guandu, entendendo que a preliminar (Ilegitimidade ad causam) levantada pelo Sr. José
de Barros Neto (gestor) não deve ser acolhida, haja vista
a distinção entre as figuras (e responsabilidades) do ordenador de despesa, não cabendo neste caso a individualização de responsabilidades.
Neste sentido, como bem opinou a área técnica, as alegações trazidas pelo gestor, no que concerne a individualização, não se aplica ao caso em comento, vez que a
responsabilidade recai sobre o Chefe do Executivo Municipal para efeito de cumprimento da obrigação em
questão, posto que homologou o certame, razão pela
qual rejeito a preliminar suscitada.
4. DO MÉRITO RECURSAL:
Cumpre, então, a este Relator o enfrentamento de mérito das irregularidades objeto do presente recurso, cuja
mantença foi sugerida pela área técnica, à luz da documentação dos autos, das razões recursais, bem como da
legislação aplicável, a saber.
4.1. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL CONTENDO CLÁUSULAS CONTRADITÓRIAS QUANTO AOS CRITÉRIOS DE
JULGAMENTO. (ITEM 1.1 DO ACÓRDÃO TC-1211/2016).
Base legal: inobservância aos arts. 40, VII, 44 e 45 da Lei
Federal n° 8.666/93;
Diário Oficial de Contas

Os recorrentes trouxeram na exordial as seguintes alegações, verbis:
In casu, observa-se que o tipo de licitação está muito
bem definido, ou seja, a modalidade adotada está prevista em lei, assim como os critérios previamente estabelecidos no edital de licitação.
Os lotes estão perfeitamente descritos no edital da licitação, os quais especificam os itens necessários para sua
execução.
A Administração Pública Municipal entendeu por bem
utilizar o critério de separação em lotes visando uma
melhor qualidade da prestação do serviço.
É o entendimento dos egrégios Tribunais de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. INTERESSE EM AGIR. LEGITIMIDADE ATIVA. É parte legítima para propor ação anulatória a empresa que impugnou administrativamente o
edital de licitação modalidade pregão, que tem por objeto o serviço de limpeza urbana no Município de Erechim, ilegalidades adotadas no edital, bem como na habilitação das licitantes, restando evidenciado o interesse em agir. Inteligência do artigo 41, §1º da Lei 8.666/93.
CAUSA EXCLUISIVAMENTE DE DIREITO, EM CONDIÇÕES
DE JULGAMENTO, POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. Nos termos do §3º do art. 515 do CPC, o
Tribunal pode julgar desde logo a lide, quando se tratar
de questão exclusivamente de direito e a causa estiver
em condições de imediato julgamento. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANO NO
MUNICÍPIO DE ERECHIM. REALIZAÇÃO DE UMA ÚNICA
LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS QUE ENVOLVEM A LIMPEZA URBANA. POSSIBILIwww.tce.es.gov.br

DADE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Tratando-se de licitação, deve a Administração evitar exigir
condição que restrinja, comprometa ou frustre o caráter competitivo do certame licitatório de forma desarrazoada, inconveniente ou incoerente, permitindo a participação do maior número de concorrentes, com intuito
de obter a proposta mais vantajosa. Na hipótese, não se
mostra ilegal o edital que prevê a contratação de empresa especializada para realizar todos os serviços de limpeza urbano no Município de Erechim, numa única licitação, tratando-se de ato discricionário da Administração
a escolha por esta forma de contratação, pois não entendeu conveniente adotar o sistema de fracionamento, ou seja, licitação por item a item, como normalmente ocorre nas licitações para serviços de limpeza urbana. Precedentes do TJRS. Aplicação do art. 515, § 3º do
CPC. Apelação com seguimento negado. (Apelação Cível
Nº 70056003411, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 09/10/2013)”.
Assim, resta demonstrado que não há conflito na definição do tipo de licitação e o seu critério de julgamento.
Como demonstrado acima, o critério de julgamento foi
definido como de menor preço por lote.
Repita-se, o global refere-se ao todo de cada lote. Neste
caso os lances são dados por lote.
Dessa forma, não há infringência aos dispositivos legais,
tendo a Administração Pública Municipal atendido toda a legislação pertinente para a adequada realização
do Procedimento Licitatório na Modalidade Pregão Presencial nº 041/2014. – g.n.
A subscritora da Instrução Técnica de Recurso manteve a
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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presente irregularidade, argumentando, em síntese, que
“resta evidente que o cerne da irregularidade apontada
não foi efetivamente atacado, pois ao invés de demonstrar de forma clara e objetiva a não infringência ao artigo 45 da Lei de Licitações, os recorrentes intentam demonstrar suposta discricionariedade quanto ao critério
utilizado na licitação em comento”.
Argumentou, também, que as informações trazidas pelos recorrentes, “não tem o condão de possibilitar a não
observância de cláusulas estipuladas nos editais elaborados pela Administração Pública, tendo em vista o disposto no artigo 3º, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, que
assim dispõe”:
Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.
(...)
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo
convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato
convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente
nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.
Entretanto, relata a subscritora “que o item 7.8 do edital do Pregão Presencial em tela dispõe que a proposta
pelo menor preço seria por lote, não obstante a Ata nº
Diário Oficial de Contas

41/2014 indica que aquele procedimento licitatório revela que as propostas continham a discriminação dos
valores por lote, restou evidenciado que as propostas
foram ofertadas no valor global de todos os lotes somados, em total dissonância com o item do edital em epígrafe”.
Assim, entende a subscritora que “a jurisprudência colacionada na defesa não enfrenta objetivamente a irregularidade apontada, pois não se questiona aqui o fracionamento da licitação por lotes, mas sim a existência de
cláusulas contraditórias que dificultam o entendimento
quanto ao critério de julgamento”.
Neste particular, assiste razão ao corpo técnico, visto que
o que efetivamente se discute e a existência de cláusulas contraditórias que importem dificuldade no entendimento do critério adotado para efeito de julgamento do certame, portanto, impondo prejuízo ao mesmo.
Por todo exposto, acompanho a área técnica e ao Ministério Público Especial de Contas e mantenho a presente
irregularidade.
4.2. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE
TÉCNICA DE PROFISSIONAL REGISTRADA EM CARTÓRIO
DE REGISTRO DE TÍTULOS. (ITEM 1.2 DO ACÓRDÃO TC1211/2016).
Base legal: inobservância aos arts. 3º, § 1º, I, e 30, II, c/c
§ 1º, I, ambos da Lei nº. 8.666/93;
Os recorrentes em suas razões informam que a exigência objetivava evitar fraude no documento apresentado
pela licitante, visando proteger o erário municipal, indicando estar em consonância com o artigo 32, da Lei de
Licitações, verbis:
Art. 32. Os documentos necessários à habilitação powww.tce.es.gov.br

derão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou
por servidor da administração ou publicação em órgão
da imprensa oficial. – g.n.
A subscritora da Instrução Técnica de Recursos – ITR, em
síntese, alega que é louvável a preocupação e o zelo alegados pelos recorrentes com a coisa pública, contudo tal
exigência restringe a participação de possíveis interessados no objeto da licitação.
Entretanto, informa a subscritora que a alegação de zelo
não tem o condão de afastar a aplicabilidade, conforme
se extrai do artigo 3º, § 1º, da Lei de Licitações, litteris:
[...]
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ 1o  É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a
12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de ouSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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tubro de 1991;
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer
outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos
de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991. – g.n
Concluiu a subscritora que o “edital em análise exigiu a
apresentação de cópia autenticada em cartório, não permitindo as demais opções arroladas no art. 32 da Lei nº
8.666/93”, indicando que “tal restrição importa em burocratização dos atos e oneração com o custo da autenticação que pode desestimular um potencial interessado em participar do certame”.
Assim sendo, entendo que não se pode negar que a irregularidade exista, motivo pelo qual entendo que assiste
razão à área técnica e ao Parquet de Contas e mantenho
a presente irregularidade, não devendo, contudo, macular os atos do gestor, em face da incidência dos princípios da insignificância, da razoabilidade, da não reincidência, por parte do gestor e do formalismo moderado
constante do art. 52 da Lei Complementar Estadual nº
621/2012.
4.3. EXIGÊNCIAS INDEVIDAS A TÍTULO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ATESTADO TÉCNICO-OPERACIONAL,
COMPROVAÇÃO DE REGISTRO EM DOIS CONSELHOS
PROFISSIONAIS E DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA). (ITEM 1.3 DO ACÓRDÃO TC-1211/2016).
Base legal: inobservância ao art. 30 da Lei n° 8.666/93;
Diário Oficial de Contas

No que se refere ao Atestado Técnico-Operacional, os recorrentes alegam que a exigência é legal, sendo necessária, em razão da complexidade dos serviços a serem contratados pelo Município.
Quanto a Comprovação de Registro em dois Conselhos
Profissionais, os recorrentes aduzem que “a Administração Pública Municipal nada mais fez do que cumprir com
o dever de zelar pela empregabilidade do dinheiro público, atendendo satisfatoriamente o princípio da probidade administrativa”.
Por fim, quanto à declaração de realização de visita técnica, os recorrentes, além de repetirem as justificativas
já apresentadas nos autos do Processo TC nº 5611/2014,
acrescentaram que a “irregularidade supracitada foi
mantida, tendo em vista que a Lei 8.666/93 não autoriza
a realização de visita técnica, e sim autoriza tão somente a declaração de que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento
das obrigações objeto da licitação”.
Neste contexto, a subscritora da Instrução Técnica de
Recursos - ITR entendeu que as razões de justificativas
apresentadas pelos recorrentes não foram suficientes
para elidir a presente irregularidade.
Neste particular, entendo que lhe assiste razão, vez que
há indicativo de ações que importem restrição ao caráter
competitivo do certame, razão pela qual adota sua manifestação com razão de decidir e, acompanhando a área
técnica e o Ministério Público Especial de Contas, mantenho a presente irregularidade.
4.4. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS. (ITEM
1.4 DO ACÓRDÃO TC-1211/2016).
www.tce.es.gov.br

Base legal: inobservância ao art. 30, § 6º da Lei n°
8.666/93;
Os recorrentes alegam que visaram preservar o patrimônio público com a imposição da exigência, evitando
a “participação de empresas aventureiras que sagradas
vencedoras do certame pudessem no momento da prestação do serviço não ter condições de cumprir os termos
do contrato celebrado”.
A subscritora da Instrução Técnica de Recursos - ITR argumentos “ainda que a preocupação com o patrimônio
público aduzida pelos recorrentes não pode se sobrepor ao princípio da legalidade, pelo qual os gestores públicos só podem fazer ou deixar de fazer o que está previsto no ordenamento pátrio, sendo que a exigência em
comento é expressamente vedada pela Lei Federal nº
8.666/93, consoante a redação do § 6º do artigo 30”.
Neste caso, como no item anterior, entendo que lhe assiste razão, vez que há indicativo de ação que importa
restrição ao caráter competitivo do certame, razão pela qual adoto sua manifestação com razão de decidir e,
acompanhando a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, mantenho a presente irregularidade.
4.5. ADOÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. (ITEM
1.5 DO ACÓRDÃO TC-1211/2016).
Base legal: inobservância ao art. 1 da Lei n° 10.520/02.
Os recorrentes, em suas alegações trouxeram entendimentos doutrinários acerca da utilização da licitação na
modalidade pregão para a contratação de bens e serviços comuns de engenharia.
A subscritora da Instrução Técnica de Recursos - ITR argumentou que os recorrentes não demonstraram “que o
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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caso ora em análise se enquadra nas situações específicas apresentadas”.

te minuta de Decisão que submeto à sua consideração.

Cabe ressaltar que o artigo 1º da Norma de Fiscalização
da Câmara de Engenharia Civil nº 006/2006, define ser
competência dos engenheiros o tratamento dos resíduos sólidos urbanos e provenientes dos serviços de saúde,
conforme incisos I e II.

Relator

Desta forma, deve se considerar que a prestação de serviços que constituem o objeto da presente licitação deve
obedecer a critérios técnicos e a legislação pertinente à
Lei de Resíduos Sólidos nº 10.305/2010.
Lado outro, a área técnica entendeu que no caso em comento, aplica-se o artigo 1º, da Lei nº 10.520/2002, litteris:
Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão,
que será regida por esta Lei.
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns,
para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais
no mercado. – g.n.
Neste caso, como nos itens anteriores, entendo que lhe
assiste razão, vez que há indicativo de ação que importa
restrição ao caráter competitivo do certame, razão pela qual adoto sua manifestação com razão de decidir e,
acompanhando a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, mantenho a presente irregularidade.
5. DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinDiário Oficial de Contas

MARCO ANTONIO DA SILVA
1. ACÓRDÃO:
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 presente Pedido de Reexame, interposto pelo Sr. Mario Sérgio Lubiana, Prefeito Municipal
de Nova Venécia, no exercício de 2016, em face Acórdão
TC-1211/2016, para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL, reformulando-se os termos da referida Decisão, apenas no que se refere ao item 4.2 desta decisão,
mantendo-se a procedência da representação e a multa aplicada;
1.2. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Parcialmente vencido o conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que acompanhou integralmente a área técnica e
o Ministério Público Especial de Contas.
3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
www.tce.es.gov.br

e Marco Antonio da Silva (Relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 15/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 194/2018 – PLENÁRIO
Processo: 08527/2017-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: SEAD - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos de Serra, SEDU - Secretaria Municipal
de Educação de Serra
Relator: Marco Antônio da Silva
Representante: Coope Serrana - Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba
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Responsáveid: Alexandre Camilo Fernandes Viana, Audifax Charles Pimentel Barcelos, Anderson Werdan Fagundes
Procuradores: Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (OAB:
15786-ES), Rodrigo Barcellos Goncalves (OAB: 15053ES), Mariana da Silva Gomes (OAB: 22270-ES), Gregorio
Ribeiro da Silva (OAB: 16046-ES)
Ementa:REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação, apresentada pela empresa Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba - COOPE SERRANA, noticiando supostas irregularidades no Pregão Eletrônico n° 017/2017 da Prefeitura Municipal de Serra, para contratação de empresa especializada para o Transporte escolar (Kombi/Vans
ou Micro-ônibus) de Alunos da Rede Municipal de Ensino da Serra/ES.
A então Relatora, nos termos da Decisão Monocrática 1701/2017-1, determinou a notificação dos responsáveis, conforme Termos de Notificação 02957/20174, 02958/2017-9 e 02959/2017-3, os quais, em resposta, trouxeram aos autos vasta documentação que foi
analisada pela área técnica resultando na Instrução Técnica Conclusiva 05532/2017-9, tendo sugerido, ao final,
o não conhecimento da Representação, com o consequente arquivamento.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos
do Parecer 06488/2017-3, em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.
Diário Oficial de Contas

Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido autuada a presente representação, noticiando supostas irregularidades no Pregão Eletrônico n°
017/2017 da Prefeitura Municipal de Serra, faz-se necessário a análise dos atos e fatos, para posterior deliberação do Plenário, em razão da documentação que lhe deu
suporte.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise do feito, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pelo arquivamento dos autos, uma vez que as irregularidades descritas não se configurarem em fatos a serem tutelados por
esta Corte de Contas.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 5532/20179, verbis:
[...]
Por fim, das informações prestadas, verifica-se que a administração atuou na forma exigida pelo edital ao manter a inabilitação da Representante.
Em relação ao acatamento do recurso da empresa Acetur Fretamento e Turismo Ltda., com sua habilitação e
consequente declaração como vencedora do certame,
já tendo, inclusive, o contrato sido firmado, mesmo com
parecer contrário da COGESTE, não se vê irregularidade.
www.tce.es.gov.br

A exigência de que a licitante arrematante preencha as
exigências editalícias de equipamentos/especificações
dos veículos em fase habilitatória não é razoável, uma
vez que obriga a concorrente a arcar com gastos que deveria ter apenas após a contratação sem sua certeza, o
que cercearia o caráter competitivo do certame.
Ou seja, o preenchimento dos requisitos legais e editalícios pelos veículos da contratada deve ser observado em
fase de execução contratual, quando da fiscalização de
sua execução, pelo fiscal do contrato.
Nesses termos, entende-se pelo não recebimento da
representação por se tratar de interesses subjetivos e
particulares da licitante, sindicáveis perante o órgão judiciário competente, e pelos fatos narrados não configurarem irregularidade a ser tutelada por esta Corte de
Contas.
Frente à ausência de irregularidade, resta prejudicada a
análise dos pressupostos da medida cautelar.
1. CONCLUSÃO
Ante o afastamento das suposta irregularidades alegadas, entende-se pela improcedência da presente Representação, nos termos do art. 95, I da Lei Orgânica desta
Corte de Contas. Desta forma, sugere-se o arquivamento dos presentes autos. – (g.n).
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 06488/2017-3, da lavra do Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com a
área técnica, pugnou no mesmo sentido.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Assim, no que se refere aos requisitos de admissibilidade da representação, conforme previsão contida no artigo 177 c/c o § único do artigo 182 do RITCEEES, os quais
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são transcritos, verbis:

VII - unidades técnicas deste Tribunal;

[...]

VIII - as equipes no exercício do controle externo, nos
termos do art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal;

Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício do cargo ou de função que ocupem;

III - estar acompanhada de indício de prova;

X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.

IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;

Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia. – g. n.

V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.

Verifica-se neste caso que a “exigência de que a licitante
arrematante preencha as exigências editalícias de equipamentos/especificações dos veículos em fase habilitatória não é razoável, uma vez que obriga a concorrente a
arcar com gastos que deveria ter apenas após a contratação sem sua certeza, o que cercearia o caráter competitivo do certame”.

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.

Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:

Assim sendo, entendo que os autos não devam ser recebidos como representação por se tratarem de interesses subjetivos e particulares da licitante, sindicáveis
perante o órgão judiciário competente que, pelos fatos
narrados não configurarem irregularidade a ser tutelada por esta Corte de Contas.

I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

3. DO DISPOSITIVO:

II - Magistrados e membros do Ministério Público;

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

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

III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao art. 76, § 1º, da Constituição Estadual;
IV - Senadores da República, Deputados Federais, Estaduais e Vereadores;

MARCO ANTONIO DA SILVA

V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;

Relator

VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;

1. ACÓRDÃO
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário desta Egrégia Corte de Contas, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER da presente representação, formulada pela empresa Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba - COOPE SERRANA, acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico n° 017/2017 da Prefeitura Municipal de Serra, na forma do artigo 177, III e IV
da Resolução TC nº 261/2013;
1.2. ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 194/2018 – PLENÁRIO
Processo: 08527/2017-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: SEAD - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos de Serra, SEDU - Secretaria Municipal
de Educação de Serra
Relator: Marco Antônio da Silva
Representante: Coope Serrana - Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba
Responsáveid: Alexandre Camilo Fernandes Viana, Audifax Charles Pimentel Barcelos, Anderson Werdan Fagundes
Procuradores: Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (OAB:
15786-ES), Rodrigo Barcellos Goncalves (OAB: 15053ES), Mariana da Silva Gomes (OAB: 22270-ES), Gregorio
Ribeiro da Silva (OAB: 16046-ES)
Ementa:REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
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Cuidam os presentes autos de Representação, apresentada pela empresa Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba - COOPE SERRANA, noticiando supostas irregularidades no Pregão Eletrônico n° 017/2017 da Prefeitura Municipal de Serra, para contratação de empresa especializada para o Transporte escolar (Kombi/Vans
ou Micro-ônibus) de Alunos da Rede Municipal de Ensino da Serra/ES.

ção do Plenário, em razão da documentação que lhe deu
suporte.

A então Relatora, nos termos da Decisão Monocrática 1701/2017-1, determinou a notificação dos responsáveis, conforme Termos de Notificação 02957/20174, 02958/2017-9 e 02959/2017-3, os quais, em resposta, trouxeram aos autos vasta documentação que foi
analisada pela área técnica resultando na Instrução Técnica Conclusiva 05532/2017-9, tendo sugerido, ao final,
o não conhecimento da Representação, com o consequente arquivamento.

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 5532/20179, verbis:

O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos
do Parecer 06488/2017-3, em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido autuada a presente representação, noticiando supostas irregularidades no Pregão Eletrônico n°
017/2017 da Prefeitura Municipal de Serra, faz-se necessário a análise dos atos e fatos, para posterior deliberawww.tce.es.gov.br

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise do feito, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pelo arquivamento dos autos, uma vez que as irregularidades descritas não se configurarem em fatos a serem tutelados por
esta Corte de Contas.

[...]
Por fim, das informações prestadas, verifica-se que a administração atuou na forma exigida pelo edital ao manter a inabilitação da Representante.
Em relação ao acatamento do recurso da empresa Acetur Fretamento e Turismo Ltda., com sua habilitação e
consequente declaração como vencedora do certame,
já tendo, inclusive, o contrato sido firmado, mesmo com
parecer contrário da COGESTE, não se vê irregularidade.
A exigência de que a licitante arrematante preencha as
exigências editalícias de equipamentos/especificações
dos veículos em fase habilitatória não é razoável, uma
vez que obriga a concorrente a arcar com gastos que deveria ter apenas após a contratação sem sua certeza, o
que cercearia o caráter competitivo do certame.
Ou seja, o preenchimento dos requisitos legais e editalícios pelos veículos da contratada deve ser observado em
fase de execução contratual, quando da fiscalização de
sua execução, pelo fiscal do contrato.
Nesses termos, entende-se pelo não recebimento da
representação por se tratar de interesses subjetivos e
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particulares da licitante, sindicáveis perante o órgão judiciário competente, e pelos fatos narrados não configurarem irregularidade a ser tutelada por esta Corte de
Contas.
Frente à ausência de irregularidade, resta prejudicada a
análise dos pressupostos da medida cautelar.
1. CONCLUSÃO
Ante o afastamento das suposta irregularidades alegadas, entende-se pela improcedência da presente Representação, nos termos do art. 95, I da Lei Orgânica desta
Corte de Contas. Desta forma, sugere-se o arquivamento dos presentes autos. – (g.n).
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 06488/2017-3, da lavra do Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com a
área técnica, pugnou no mesmo sentido.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Assim, no que se refere aos requisitos de admissibilidade da representação, conforme previsão contida no artigo 177 c/c o § único do artigo 182 do RITCEEES, os quais
são transcritos, verbis:
[...]
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

provação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
(...)
Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - Magistrados e membros do Ministério Público;
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao art. 76, § 1º, da Constituição Estadual;
IV - Senadores da República, Deputados Federais, Estaduais e Vereadores;
V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;
VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
VII - unidades técnicas deste Tribunal;
VIII - as equipes no exercício do controle externo, nos
termos do art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal;
IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício do cargo ou de função que ocupem;

III - estar acompanhada de indício de prova;

X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.

IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;

Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia. – g. n.

V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e com-

Verifica-se neste caso que a “exigência de que a licitante
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arrematante preencha as exigências editalícias de equipamentos/especificações dos veículos em fase habilitatória não é razoável, uma vez que obriga a concorrente a
arcar com gastos que deveria ter apenas após a contratação sem sua certeza, o que cercearia o caráter competitivo do certame”.
Assim sendo, entendo que os autos não devam ser recebidos como representação por se tratarem de interesses subjetivos e particulares da licitante, sindicáveis
perante o órgão judiciário competente que, pelos fatos
narrados não configurarem irregularidade a ser tutelada por esta Corte de Contas.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário desta Egrégia Corte de Contas, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER da presente representação, formulada pela empresa Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba - COOPE SERRANA, acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico n° 017/2017 da Prefeitura Municipal de Serra, na forma do artigo 177, III e IV
da Resolução TC nº 261/2013;
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1.2. ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em julgado.
2. Unânime.

ACÓRDÃO TC- 289/2018 – PLENÁRIO
Processo: 09221/2017-5
06538/2012-2)

(Apensos

3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Classificação: Embargos de Declaração

4. Especificação do quórum:

Relator: Domingos Augusto Taufner

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

Partes: RUY DIAS DE SOUZA

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

09262/2017-4,

UG: DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito

Interessados: MARCELO FERRAZ GOGGI, LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANNA, PAULO LEMOS BARBOSA, LEZIO GOMES SATHLER, EVALDO FRANCA MARTINELLI, CARLOS AZEREDO DA SILVA, PAULO DOMINGOS
DEORCE, PAULO JOSE SOARES SERPA
Procuradores: BRUNO RIBEIRO GASPAR (OAB: 9524-ES),
ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO (OAB: 10041-ES), MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO (OAB: 9931ES), DIOGO PAIVA FARIA (OAB: 12151-ES), RUBENS CAMPANA TRISTAO (OAB: 13071-ES), JORGE FERNANDO SERPA FERREIRA JUNIOR (OAB: 19847-ES), BRUNO RICHA
MENEGATTI (OAB: 19794-ES), BELLIZA DA SILVA ALVES
(OAB: 21404-ES), RODRIGO CAMPANA TRISTAO (OAB:
9445-ES), LORENA GUERRA LOPES (OAB: 56565-DF, OAB:
21667-ES), FTSC - FARIA, TRISTAO & SUEIRO DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(CNPJ: 04.896.091/0001-46), IGOR SILVA SANTOS (OAB:
17859-ES), BEN-HUR BRENNER DAN FARINA (OAB: 4813ES), EMANUELLE V. P. G. MENEZES, MATEUS MESSINA
DEPES (OAB: 23057-ES), NATALIA ISABEL PENHA FOREQUE (OAB: 22745-ES), RYAN FEDULLO TAVARES (OAB:
19631-ES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO
- CONHECER – NEGAR PROVIMENTO.
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Ruy
Dias de Souza, em face do Acórdão TC 1322/2017, exarado nos autos do Processo TC 6538/2012, que extinguiu
o feito sem resolução de mérito, com expedição de determinação ao DETRAN para instaurar Tomada de Contas
Especial, respeitado o contraditório a cada servidor afetado acerca do possível pagamento irregular decorrente
do adicional por tempo de serviço, de modo a ser realizada à apuração dos fatos, quantificação do dano e identificação dos responsáveis.
Os embargos foram interpostos com a pretensão de afastar a responsabilidade do embargante no Acórdão atacado, sob a justificativa de que durante o período que esteve à frente da gestão do DETRAN não ignorara qualquer
determinação desta Corte, não havendo sequer conhecimento de qualquer uma das determinações expedidas
ou processos que tramitavam questionando as vantagens objeto dos autos principais.
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas
– NRC, em Instrução Técnica de Recurso 00028/2018-8,
opinou pelo NÃO PROVIMENTO dos embargos de declaração, corroborado pelo Ministério Público de Contas,
em Parecer 00818/2018-6, emitido pelo Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, quanto ao cabimento dos embargos de
declaração, verifico que encontram respaldo no art. 167,
caput, da Lei Orgânica deste Tribunal - Lei Complementar
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Estadual 621/2012 -.
Ademais, verifico que os Embargos apresentados são
tempestivos e a parte interessada possui legitimidade,
estando, portanto, atendidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, entendo que os embargos devem ser conhecidos.
No tocante ao mérito, o embargante, em síntese, aponta como ponto omisso na decisão objurgada, a ausência
de declaração desta Corte que o isente de responsabilidade quanto aos fatos apurados no bojo do processo TC
6538/2012.
Contudo, o feito fora extinto sem resolução de mérito
devendo a apuração de eventuais responsáveis, bem como a quantificação de dano e a restituição ao erário serem realizados após a competente instauração de tomada de contas especial, objeto de determinação firmado
no acórdão.
Desta forma, não há que se falar em análise de imputação da responsabilidade se a Tomada de Contas detém
essa função na forma dos arts. 152 e 156, ambos do RITCEES c/c o art. 1º da Instrução Normativa TC 32/2014.
Sendo assim, verifico que a oposição dos presentes embargos tem a pretensão de afastar antecipadamente a
responsabilidade que poderá eventualmente recair ao
embargante, o que me faz aferir ter o mesmo se valido dos embargos como via processual inadequada para discutir, por ora, a questão da imputabilidade que será oportunamente aferida durante o trâmite da Tomada
de Contas Especial.
Ademais, é de se ressaltar, que os embargos de declaração possuem como característica o aclaramento, o esclarecimento e a elucidação de determinada decisão que
Diário Oficial de Contas

se apresente de forma obscura, omissa ou contraditória,
não obrigando o julgador a apreciar todos os argumentos trazidos pelas partes quando os demais apresentados forem incapazes de infirmar a conclusão do julgado.
É como se posiciona os tribunais superiores acerca do
tema, conforme se verifica da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NA PETIÇÃO. IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA PELO MINISTRO TEORI ZAVASCKI
COM FUNDAMENTO NA INCOMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO POPULAR COMO DELINEADO NA INICIAL.
REQUERIMENTO DE REDISTRIBUIÇÃO REJEITADO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO NOVO MINISTRO RELATOR.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Pet 6298 AgR-segundo-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
05/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG
26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018)
Nesse contexto, o órgão julgador não está obrigado a se
pronunciar ponto a ponto sobre todas as alegações trazidas pelas partes, sendo suficiente que apresente, de forma clara e expressa, as razões que formaram o seu convencimento.
Por esta razão, os Embargos de Declaração interpostos
não merecem prosperar, pois não apresentam quaisquer
dos vícios preconizados no art. 411 do Regimento Interno desta Corte. Inexistindo, portanto, qualquer vício no
www.tce.es.gov.br

julgado hostilizado, motivo pelo qual, NEGO provimento aos Embargos.
Ante todo o exposto, acompanhando o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público de Contas VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
9063/2017, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Colegiado, ante as razões expostas pelo Relator,
em:
1.1. CONHECER os presentes embargos de declaração;1.2. Quanto ao mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume o teor do Acórdão TC 1322/2017 proferido pelo Plenário deste Tribunal, reabrindo o prazo
processual para a interposição de eventuais recursos.
1.3. Dar Ciência aos interessados do teor da decisão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2018 - 8ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ES), DIOGO PAIVA FARIA (OAB: 12151-ES), RUBENS CAMPANA TRISTAO (OAB: 13071-ES), JORGE FERNANDO SERPA FERREIRA JUNIOR (OAB: 19847-ES), BRUNO RICHA
MENEGATTI (OAB: 19794-ES), BELLIZA DA SILVA ALVES
(OAB: 21404-ES), RODRIGO CAMPANA TRISTAO (OAB:
9445-ES), LORENA GUERRA LOPES (OAB: 56565-DF, OAB:
21667-ES), FTSC - FARIA, TRISTAO & SUEIRO DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ: 04.896.091/000146), IGOR SILVA SANTOS, BEN-HUR BRENNER DAN FARINA, EMANUELLE V. P. G. MENEZES, MATEUS MESSINA DEPES, NATALIA ISABEL PENHA FOREQUE, RYAN FEDULLO TAVARES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO
- CONHECER - NEGAR PROVIMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO

ACÓRDÃO TC- 496/2018 – PLENÁRIO
Processos: 09262/2017-4, 09221/2017-5, 06538/2012-2
Classificação: Embargos de Declaração
UG: DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito
Relator: Domingos Augusto Taufner
Partes: MARCELO FERRAZ GOGGI, LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANNA, PAULO LEMOS BARBOSA, LEZIO
GOMES SATHLER, EVALDO FRANCA MARTINELLI, CARLOS
AZEREDO DA SILVA, PAULO DOMINGOS DEORCE, PAULO
JOSE SOARES SERPA, RUY DIAS DE SOUZA
Procuradores: BRUNO RIBEIRO GASPAR (OAB: 9524-ES),
ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO (OAB: 10041-ES), MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO (OAB: 9931Diário Oficial de Contas

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Sr.
Lézio Sathler Gomes, em face do Acórdão TC 1322/2017,
exarado nos autos do Processo TC 6538/2012, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com expedição
de determinação ao DETRAN para instaurar Tomada de
Contas Especial, respeitado o contraditório a cada servidor afetado acerca do possível pagamento irregular, decorrente do adicional por tempo de serviço, de modo a
ser realizada à apuração dos fatos, quantificação do dano e identificação dos responsáveis.
O embargante interpôs o presente recurso pretendendo seja suspensa a apreciação da preliminar de prescrição decorrente do dano ao erário, pleiteando o sobrestamento destes autos até a conclusão do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, reconhecido no bojo do RE
www.tce.es.gov.br

852475 com repercussão geral reconhecida.
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas
- NRC, em Instrução Técnica de Recurso 00029/2018-2,
opinou pelo NÃO PROVIMENTO dos embargos de declaração, corroborado pelo Ministério Público de Contas,
em Parecer 00817/2018-1, emitido pelo Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, quanto ao cabimento dos embargos de
declaração, verifico que encontram respaldo no art. 167,
caput, da Lei Orgânica deste Tribunal - Lei Complementar Estadual 621/2012.
Ademais, verifico que os Embargos apresentados são
tempestivos e a parte interessada possui legitimidade,
estando, portanto, atendidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, entendo que os embargos devem ser conhecidos.
No tocante ao mérito, o embargante, em síntese, aponta como ponto omisso na decisão objurgada, a ausência de declaração desta Corte quanto à inaplicabilidade
do Recurso Extraordinário RE 852475, que versa sobre a
prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, ainda em trâmite na Suprema Corte com repercussão geral reconhecida.
Pois bem.
Como bem fundamentado pelo corpo técnico deste tribunal, por meio da Instrução Técnica de Recurso – ITR
029/2018, os Tribunais de Contas em razão de terem sua
competência fixada pela Constituição Federal, possuem
jurisdição própria e atuação independente do Poder Judiciário.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de
Contas da União:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES EM
CONVÊNIO CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PERMANENTE. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA.
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO
JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. INDEPENDÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS. CONHECIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. Os representantes de entes privados assumem obrigação pessoal ao assinar convênio com o poder público. Desnecessidade de desconsideração da personalidade jurídica do ente para estabelecer a responsabilidade solidária entre os seus representantes quando
atuam na qualidade de gestores de recursos públicos. A
exigência de realização de procedimento licitatório, no
caso em exame, estava expressa nas cláusulas do convênio. Os recorrentes não trouxeram elementos concretos
que possibilitem o reexame dos valores que compõem o
débito. Não ocorre bis in idem e litispendência pelo fato
de existirem processos no Poder Judiciário e no TCU pelos mesmos motivos. (TCU 00157720140, Relator: BRUNO DANTAS, Data de Julgamento: 03/11/2015) – grifos e
negritos nossos.
Desta forma, ainda que a tese trazida pelo embargante esteja sendo objeto de discussão no âmbito do Poder
Judiciário (RE 852475 com repercussão geral reconhecida), até a solução da celeuma no âmbito daquele poder,
temos como efeito, como bem asseverou o embargante, a suspensão dos feitos no próprio Poder Judiciário de
todas as demandas que versem idêntica matéria. Sem,
contudo, impedir o processamento e julgamento pelos
tribunais de contas na atuação do controle externo, conforme assegura à Constituição Federal.
Diário Oficial de Contas

Nesse contexto, a discussão poderia se mostrar oportuna, no curso do processo de execução fiscal, cujo título
executivo tenha sido constituído por força de Acórdão
proferido por essa Corte, mas se mostra inadequada pela via eleita, dos Embargos Declaratórios.
Sendo assim, acompanho a área técnica por NEGAR provimento aos aclaratórios, com base na fundamentação
acima adotada e também com base nos fundamentos
firmados na ITR 029/2018, que adoto como razão de decidir, conforme transcrevo abaixo:
3 DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL
Quanto ao mérito, aduziu o Recorrente que o Acórdão
1322/2017, em violação aos arts. 1022, paragrafo único,
II c/c art. 489, §1º, VI, ambos do CPC, deixou de justificar a não alpicação de prededente com repercussão geral reconhecida pelo STF.
Afirma que, embora o Acórdão ora guerreado tenha
reconhecido que os procedimentos de ressarcimento ao
erário são, à luz do art. 37, 5º da CF/88, imprescritíveis,
o Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 852475 [RG],
proferiu decisão reconhecendo a repercussão geral no
tema “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento
ao erário”.
Entende o embargante que por ter usado o argumento
de que os procedimentos de ressarcimento ao erário são
imprescritíveis deveria esta Corte de Contas ter justificado a inaplicabilidade desse recursso extraordinário ao
caso concreto.
Acrescenta que, nos termos do §5º do art. 1035 do CPC,quando reconhecida a repercussão geral, suspende-se
o processamento de todas as demandas pendentes que
tratem da questão em tramitação no território nacional.
www.tce.es.gov.br

Assim, considerando que o Acórdão embargado, em
nenhum momento teceu comentários quanto ao mencionado precedente do STF, entende que houve omissão
na decisão recorrida, requerendo, portanto, que esta Corte de Contas se manifeste acerca da repercussão
geral reconhecida no bojo do RE 852475[RG] e, ao assim
proceder, suspenda a apreciação da preliminar de prescrição até a conclusão a ser tomado pelo STF.
Pois bem.
Este TCEES, a exemplo dos demais Tribunais de Contas
tem competência fixada constitucionalmente e constitui
instância independente do Judiciário, nesse sentido segue esclarecedor julgado emanado do Tribunal de Contas da União, vejamos:
Contratação pública – Licitação – Fiscalização – Competência do TCU – Instância independente – TCU
O TCU tem jurisdição própria e privativa sobre as pessoas e matérias sujeitas a sua competência, de modo que
a proposição de qualquer ação no âmbito do Poder Judiciário não obsta que esta Corte cumpra sua missão
constitucional. De fato, por força de mandamento constitucional (CF, art. 71, inc. II), compete a este Tribunal julgar as contas dos administradores e demais responsáveis
por dinheiros, bens e valores da administração federal
direta e indireta, e as contas daqueles que derem causa
a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
prejuízo ao Erário. E, para o exercício dessa atribuição específica, o TCU é instância independente, não sendo cabível, portanto, tal como pretende o interessado, que se
aguarde manifestação do Poder Judiciário no tocante à
matéria em discussão. (TCU, Acórdão nº 2/2003, 2ª Câmara, Rel. Min. Adylson Motta, DOU de 05.02.2003) (grifou-se).
Segunda-feira, 21 de maio de 2018

225

ATOS DO PLENÁRIO

Em outro julgado o TCU reforça o posicionamento no
sentido de que a submissão do feito ao Poder Judiciário não interfere na competência constitucional do Tribunal de Contas no processamento de processos de sua
alçada:
ACÓRDÃO 2470/2009 ATA 44 - PLENÁRIO [texto original] Relator: RAIMUNDO CARREIRO - AGRAVO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE
AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DA TCE. DENEGADO PELO RELATOR, EM FACE DO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. MATÉRIA QUE TRANSITOU
EM JULGADO NO TRIBUNAL. INEXISTENTE O RISCO DE
DUPLA OBRIGAÇÃO AO PAGAMENTO DO MESMO DÉBITO. INDEPENDÊNCIA DAS DEMAIS SANÇÕES ORIUNDAS DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DA
TCE. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO. CIÊNCIA AOS
INTERESSADOS E À PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DETERMINAÇÃO À UNIDADE TÉCNICA PARA QUE ADOTE AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À CONSTITUIÇÃO DOS PROCESSOS DE COBRANÇA EXECUTIVA. 1. Não incide efeito suspensivo em recurso de agravo contra despacho que denega pedido de
sobrestamento. 2. A existência de ação judicial com o
mesmo objeto de tomada de contas especial não justifica o sobrestamento do processo no âmbito do Tribunal de Contas da União, pois, além de serem instâncias independentes, a eventual quitação da dívida elide
o débito em ambos os processos Diário Oficial da União:
23/10/2009 21/10/2009 (g.n).
Assevera-se que este TCEES tem sua competência fixada constitucionalmente (art. 71 e incisos da Constituição
Estadual), assim como as competências atribuídas ao PoDiário Oficial de Contas

der Judiciário, tudo em conformidade com o Princípio da
Independência de Instâncias, segundo o qual um mesmo
ato poderá repercutir simultânea e independentemente
nas esferas penal, civil e administrativa, nada obstando
o conhecimento e julgamento dos feitos por cada órgão
que detenha competência para tanto.

ministrativa”. Ficou determinado o prazo para conclusão
do procedimento e, acompanhando o relator, acordou o
Plenário em aplicar multa por descumprimento de decisão deste Tribunal. Acórdão TC-1137/2014-Plenário, TC
9910/2014, relator Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, publicado em 21/01/2015 (g.n).

Resta noticiar que esta Corte de Contas tem entendimento pacificado no sentido de nada obstar o julgamento por este Tribunal de atos também discutidos em processos judiciais, vejamos, por exemplo, o Acórdão TC
1137/2014 do Plenário deste Sodalício:

Assim, em observância ao princípio da independência
das instancias, o disposto no art. 1.035, § 5°, do CPC, vincula, tão somente, os órgãos do Poder Judiciário, não se
aplicando aos processos de competência do TCU.

O ingresso na via judiciária não interfere na competência constitucional do Tribunal de Contas em julgar
aqueles que causaram prejuízo ao erário tendo em vista o princípio da independência de instâncias.
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial para apuração de irregularidades na folha de pagamento de inativos e pensionistas do Município de Ecoporanga. Transcorrido o prazo estabelecido no Acórdão TC-194/2013,
o responsável informou a não conclusão da tomada de
contas tendo em vista o ajuizamento de ação civil pública tratando das irregularidades apontadas. O relator manifestou entendimento no sentido de que a submissão
da matéria ao poder judiciário não interfere na competência constitucional atribuída às Cortes de Contas para julgar as contas daqueles que deram causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Dispôs que: “esta Corte de Contas exerce
as atribuições constitucionais expressamente previstas
no artigo 70 da Carta Magna Federal, em conformidade com o Princípio da Independência das Instâncias, de
forma que um mesmo ato poderá repercutir simultânea e independentemente nas esferas penal, civil e adwww.tce.es.gov.br

Ressalta-se, contudo, que fica a critério deste Tribunal
avaliar o sobrestamento ou não de seus processos.
Quanto à alegada necessidade desta Corte de Contas de
se pronunciar acerca de questões com repercussão geral, com fundamento no art. 1022, II do CPC, entende-se que também não assiste razão ao embargante. Explique-se:
Os processos que tramitam no âmbito deste Tribunal de
Contas são regidos pela Lei Complementar 621/2012 e
pela Resolução TC 261/2013, que aprova o Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Assim, encontram-se taxativamente estabelecidas nos
referidos diplomas legais as hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração. Senão vejamos:
LC 621/2012
CAPÍTULO IV
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Art. 167. Cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou
parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em petição dirigida ao
Relator com indicação do ponto obscuro, contraditório
ou omisso, dentro do prazo improrrogável de cinco dias,
vedada a juntada de qualquer documento.

previstos na Lei Orgânica do Tribunal.
§ 4º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, os prazos recomeçam a contagem a partir da publicação do
acórdão que julgou os embargos.

§ 2º Os embargos de declaração interrompem os prazos
para cumprimento do acórdão e parecer prévio embargados e para interposição dos demais recursos previstos
nesta Lei Complementar.

§ 5º Identificado e apontado pelo Conselheiro Relator argumento que possa resultar em efeito modificativo da
decisão impugnada, os embargos de declaração serão
remetidos à Secretaria de Controle Externo de Recursos
para elaboração de instrução técnica. (Parágrafo acrescido pela Emenda Regimental nº 006, de 29.3.2016).

Art. 168. Quando os embargos forem considerados manifestamente protelatórios e o Plenário ou a Câmara assim os tiver declarado, será aplicada multa ao embargante, nos termos do artigo 135, inciso XIII, desta Lei Complementar.

Art. 412. Quando os embargos forem considerados manifestamente protelatórios e o Plenário ou a Câmara assim os tiver declarado, será aplicada multa ao embargante, nos termos do art. 135, inciso XIII, da Lei Orgânica do
Tribunal.

Resolução TC 261/2013

Art. 413. Providos os embargos de declaração, a decisão
se limitará a corrigir obscuridade, omissão ou contradição apontada pelo recorrente.

CAPÍTULO IV
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Art. 411. Caberão embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou
parecer prévio emitido pelo Tribunal.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito pelo responsável, pelo interessado, pelo sucessor ou
pelo Ministério Público junto ao Tribunal, em petição dirigida ao Relator.
§ 2º Os embargos de declaração serão interpostos dentro do prazo improrrogável de cinco dias, contados na
forma da Lei Orgânica do Tribunal. 208
§ 3º Os embargos de declaração interrompem os prazos
para cumprimento do acórdão e parecer prévio embargados, bem como para interposição dos demais recursos
Diário Oficial de Contas

Art. 414. É vedada a juntada de documentos nos embargos de declaração.
Já o art. 70 da LC 621/2012 estabelece que aplicam-se
aos processos no âmbito do Tribunal de Contas, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil. Ou seja, apenas em em casos omissos, não previstos
na LC 621/2012, é que serão aplicadas as disposições do
CPC.
O art. 1022, II e parágrafo único, I do CPC, apontado pelo
recorrente, estabelece que:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
[...]
www.tce.es.gov.br

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
[...]
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção
de competência aplicável ao caso sob julgamento;
Como se vê, a hipótese da utilização de embargos de declaração no caso de ausência de manifestação sobre tese
firmada em julgamento de demandas repetitivas não se
encontra prevista na LC 621/2012, que, dispôs, de forma
taxativa, quais seriam as situações em que caberia a oposição de embargos de declaração.
Como não há qualquer lacuna na Lei 621/2012, não há
que se falar em aplicação subsidiaria do Código de Processo Civil neste caso.
Nesse sentido cita-se trecho do Acórdão 1115/2017/
TCU:
VOTO
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Luiz Ribeiro e pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Piracicaba e Região, em face do Acórdão
5.879/2016-TCU-Primeira Câmara, que conheceu dos recursos de reconsideração interpostos pelos ora embargantes contra o Acórdão 3.959/2015-TCU-Primeira Câmara e, no mérito, negou-lhes provimento.
1. Presentes os requisitos cabíveis a esta espécie recursal, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei
8.443/1992, bem como do art. 287 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU), conheço dos
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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presentes embargos.
1. Passo a examinar o mérito das razões recursais.
1. Registro que não procedem as alegações do embargante, conforme passo a explicar.
1. Inicialmente não vislumbro a necessidade de suspensão destes autos, em vista do reconhecimento de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, quanto à
prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário,
objeto do RE 852.475.
1. Eventual suspensão do processamento de processos
pendentes, em função do reconhecimento de repercussão geral, conforme preconiza o art. 1.035, § 5°, do Novo
Código de Processo Civil, vincula apenas os órgãos do Poder Judiciário, não se aplicando aos processos de competência do TCU, em respeito ao princípio da independência de instâncias, o que não afasta eventual juízo de conveniência e oportunidade desta Corte de Contas quanto
ao sobrestamento de seus processos. São nesse sentido
os Acórdão 2.132/2014 e 3.242/2015, ambos da Primeira Câmara.
1. Neste caso concreto, não observo a conveniência e
oportunidade de suspender-se o presente processo em
razão da pendência do julgamento do referido recurso
especial, uma vez que ele trata especificamente da prescrição das ações de ressarcimento referentes a atos de
improbidade administrativa, que não necessariamente
se confundem com os atos sob exame neste Tribunal.
1. Outrossim, quanto à obrigação do TCU de pronunciar-se sobre questões de repercussão geral, com fulcro no
art. 1.022, parágrafo único, I, do Novo Código de Processo Civil, também já me manifestei a respeito nos Acórdãos 7.434/2016 e 7.425/2016, ambos da Primeira CâDiário Oficial de Contas

mara. Nesse sentido, transcrevo excerto do voto condutor do Acórdão 7.434/2016-TCU-Primeira Câmara:
“O embargante entende ser aplicável ao caso o parágrafo único, inciso I, do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, a saber:
‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
(...)
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
(...)
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção
de competência aplicável ao caso sob julgamento;’
Ocorre que o referido dispositivo não se aplica ao caso.
A sistemática de demandas repetitivas, recentemente introduzida no processo civil brasileiro com vistas a tornar
mais célere e eficiente a atuação do Poder Judiciário, não
se aplica aos processos de controle externo, de natureza
administrativa, que tramitam perante o TCU. Esses são
regidos por regramento próprio (Lei 8.443/1992 e Regimento Interno do TCU), estando sujeitos à aplicação subsidiária do CPC apenas para suprir lacunas da legislação
específica, conforme expressa disposição do art. 15 do
referido código:
‘Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.’ (grifei)
Na mesma linha, é o que estabelece o Regimento Interwww.tce.es.gov.br

no desta Casa:
‘Art. 298. Aplicam-se subsidiariamente no Tribunal as disposições das normas processuais em vigor, no que couber e desde que compatíveis com a Lei Orgânica.’ (grifei)
No caso, não há lacuna a ser suprida, pois a Lei
8.443/1992 e o Regimento Interno do TCU regulamentam o uso de embargos de declaração nos processos de
controle externo que tramitam perante este Tribunal,
estabelecendo, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento da referida espécie recursal, dentre as quais não
se inclui a situação descrita no dispositivo processual invocado pelo embargante.
Obviamente nada impede que este Tribunal acompanhe
as teses firmadas pelo STF no julgamento de casos repetitivos, matéria que pode ser discutida em sede de recurso de reconsideração ou de revisão, mas não em embargos de declaração.”
1. Portanto, não há omissão na deliberação vergastada
em relação a esse ponto.
Diante do exposto, não havendo qualquer omissão no
Acórdão 1322/2017, opina-se pelo NÃO PROVIMENTO
dos embargos de declaração.
4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, opinamos pela NEGATIVA DE PROVIMENTO, em razão da constatação da ausência de omissão no Acórdão recorrido.
É a manifestação.
Vitória, 27 de fevereiro de 2018.
Júnia Paixão Martins Alvim
Auditora de Controle Externo
Matrícula TCE-ES nº 203.040
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Ante todo o exposto, acompanhando o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público de Contas VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
9262/2017, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Colegiado, ante as razões expostas pelo Relator,
em:
1. CONHECER os presentes embargos de declaração;
1. Quanto ao mérito, NEGAR PROVIMENTO mantendo-se incólume o teor do Acórdão TC 1322/2017 proferido
pelo Plenário deste Tribunal, reabrindo o prazo processual para a interposição de eventuais recursos.
1. DAR CIÊNCIA aos interessados do teor da decisão.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:

A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas, nos termos da Instrução Técnica de Recurso nº 00029/2018-2, opinou pelo não provimento dos presentes Embargos de Declaração, em razão da constatação da ausência de omissão do v. Acórdão recorrido.
O Ministério Público de Contas, nos termos do Parecer
nº 00817/2018-1, da lavra do Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em consonância com o posicionamento da
área técnica, pugnou no mesmo sentido.
O Eminente Relator, encampando o entendimento da
área técnica e do Ministério Público de Contas, votou pelo conhecimento do presente recurso, para, no mérito,
negar-lhe provimento.
Na sequência, após pedido de vista, visando formar convicção sobre o voto proferido pelo eminente Relator dos
autos, vem o feito a este Magistrado de Contas para
emissão de relatório e voto de vista, para efeito de julgamento do Plenário desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração,
interpostos pelo Sr. Lézio Gomes Sathler, em face do v.
Acórdão TC nº 1322/2017-2 – Plenário prolatado nos autos do Processo TC nº 6538/2012-2, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, bem como pela expedição de determinações, inclusive a de instauração de Tomada de Contas Especial.

VOTODEVISTA

O Eminente Relator dos autos, o Conselheiro Domingos
Augusto Taufner, nos termos da Decisão Monocrática nº
00303/2018-6, conheceu dos presentes Embargos de
Declaração, determinando o encaminhamento dos autos à área técnica para manifestação.

Frisa-se que o Acórdão TC nº 1322/2017-2 – Plenário, extinguiu o processo sem resolução de mérito, bem como
pela expedição de determinações, inclusive a de instauração de Tomada de Contas Especial, nos seguintes termos, verbis:

Diário Oficial de Contas

Como afirmado, cuidam os presentes autos de embargos de declaração, visando o aclaramento de obscuridade constante do v. Acórdão atacado, sendo necessário
analisar os requisitos de sua admissibilidade, bem como
o mérito do mesmo.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

www.tce.es.gov.br

[...]
1. ACÓRDÃO TC-1322/2017 – 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, que acatou as sugestões propostas
pelo conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, em sessão:
1.1 Rejeitar as preliminares de:
1.1.1Prescrição, nos termos do item 2.1 da ITC;
1.1.2 Coisa Julgada Administrativa, nos termos do item
2.2 da ITC;
1.1.3
Nulidade
do
Relatório
da
Comissão de Tomada de Contas Especial por excesso de prazo, nos termos do item 2.3 da ITC;
1.1.4 Irregularidade do relatório de Tomada de Contas Especial e ausência de descrição da conduta, nexo de causalidade e culpabilidade do agente responsabilizado, nos termos do item 2.4 da ITC;
1.1.5 Efeito suspensivo conferido ao Recurso de Reconsideração e cerceamento do pleno contraditório ante o extenso lapso temporal entre os fatos e a Tomada de Contas Especial, nos termos do item 2.5 da ITC;
1.1.6 Violação ao contraditório na apuração do valor do
dano ao erário, nos termos do item 2.6 da ITC;
1.2 Extinguir o feito sem resolução de mérito, haja vista que a inobservância das premissas estabelecidas por
essa Corte, com efeito vinculante, advinda com o julgamento da Consulta realizada no processo TC 11.024/14,
tornou prejudicada a quantificação do dano e a imputação de responsabilidade, por conseguinte, prejudicando
Segunda-feira, 21 de maio de 2018

229

ATOS DO PLENÁRIO

o desenvolvimento válido e regular da TCE;
1.3 No tocante ao adicional por tempo de serviço, DETERMINAR ao DETRAN, seja instaurado o contraditório
para cada servidor afetado, a fim de que posteriormente seja procedida análise pormenorizada e proferida decisão individualizada acerca dos pagamentos do adicional por tempo de serviço que não observaram a legislação, caso ainda não tenha restado cumprido este comando decisório constante da Decisão Monocrática DECM 587/2015;
1.4 No que diz respeito à concessão e pagamento do adicional de assiduidade, DETERMINAR ao DETRAN por
instaurar a competente Tomada de Contas Especial em
atenção à delimitação constante do teor do presente voto, bem como em consonância a previsão da IN
32/2014 e a decisão proferida no Parecer Consulta TC
007/2016 - Plenário; com o devido acompanhamento pelo Controle Interno, comunicando ao Tribunal de
Contas, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 5º da
IN 32/2014; bem como seja encaminhada a Tomada
de Contas Especial, no prazo de prazo de 90 dias, contado do ato de sua instauração, nos termos do art. 14
do mesmo diploma legal, instruída com a documentação constante do art. 13 da IN; ressaltando-se que o descumprimento dos prazos previstos na IN 32/2014 poderá
ensejar em aplicação de multa prevista no art. 16 da IN;
1.5 DETERMINAR à Secretaria Geral das Sessões - SGS,
que envie cópia aos responsáveis, do Parecer Consulta TC 007/2016 – Plenário, como parte integrante deste voto;
1.6 DETERMINAR à área técnica o MONITORAMENTO
do cumprimento da presente decisão na forma do art.
194, § 1º do RITCEES;
Diário Oficial de Contas

1.7
Dar
ciência
aos
interessados;
1.8 Dar ciência ao IPAJM do teor da presente decisão;
1.9 Após os trâmites regimentais, arquivem-se. – g.n.

são do Colegiado, ante as razões expostas pelo Relator,
em:

A área técnica, através da Instrução Técnica de Recurso
nº 00029/2018-2, assim se posicionou, verbis:

1. Quanto ao mérito, NEGAR PROVIMENTO mantendo-se incólume o teor do Acórdão TC 1322/2017 proferido
pelo Plenário deste Tribunal, reabrindo o prazo processual para a interposição de eventuais recursos.

[...]
Diante do exposto, não havendo qualquer omissão no
Acórdão 1322/2017, opina-se pelo NÃO PROVIMENTO
dos embargos de declaração.

1. CONHECER os presentes embargos de declaração;

1. DAR CIÊNCIA aos interessados do teor da decisão. –
g.n.

4. CONCLUSÃO

2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

Ante o exposto, opinamos pela NEGATIVA DE PROVIMENTO, em razão da constatação da ausência de omissão no Acórdão recorrido. – g.n.

Cabe informar que os presentes Embargos de Declaração foi conhecido pelo Eminente Relator dos autos, conforme Decisão Monocrática nº 00303/2018-6.

Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, no termos do Parecer 00817/2018-1, acompanhando o posicionamento da área técnica, pugnou no mesmo sentido.

Verifica-se, ainda, de fato, presentes estão os requisitos
de admissibilidade, razão pela qual deve ser mantido o
conhecimento do recurso intentado, nos termos em que
fora decidido.

O Eminente Conselheiro Relator, Dr. Domingos Augusto Taufner, nos termos do Voto 01301/2018-9, assim se
pronunciou, verbis:
[...]
Ante todo o exposto, acompanhando o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público de Contas VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
9262/2017, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Seswww.tce.es.gov.br

3. DA OMISSÃO CONSTANTE DO ACÓRDÃO TC Nº
1322/2017-2:
O Recorrente alega, na peça exordial, a existência de
omissão no que se refere a “AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO A PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”.
Argumenta, também, o Recorrente, em síntese, a existência de violação aos artigos 1022, paragrafo único, II
c/c art. 489, § 1º, VI, ambos do Código de Processo Civil - CPC, vez que o v. Acórdão atacado, não justifica a
não aplicação de precedente com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal - STF.
Salienta o Recorrente que, embora o Acórdão atacado
tenha abordado os procedimentos de ressarcimento, no
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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que se refere ao dispositivo constante do artigo 37, 5º
da CF/88, tendo-os por imprescritíveis, não enfrentou o
precedente indicado em sede de repercussão geral.
Neste contexto, indaga o Recorrente que o Supremo Tribunal Federal, através do RE 852475, proferiu decisão
reconhecendo a repercussão geral no tema “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário”, neste quesito deveria esta Corte de Contas ter justificado
a inaplicabilidade desse recurso extraordinário ao caso
concreto, entendendo assim que houve omissão.
Por fim, afirma o Recorrente, que o § 5º, do artigo 1.035,
do Código de Processo Civil - CPC. 1035 do CPC, “quando reconhecida a repercussão geral, suspende-se o processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional”,
requerendo que seja suspensa a apreciação da preliminar de prescrição até a decisão a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal - STF.
A área técnica, através da subscritora da Instrução Técnica de Recurso nº 00029/2018-2, entendeu que não houve omissão no v. Acórdão recorrido, tendo havido o enfrentamento das questões suscitadas, opinando pelo
não provimento dos presentes embargos, sendo acompanhada pelo douto representante do Parquet de Contas e pelo Eminente Conselheiro Relator.
O recorrente indica a violação aos artigos 1.022, parágrafo único, II, c/c artigo 489, § 1º, VI, do CPC, em razão da
omissão perpetrada, vejamos:
[...]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
(...)
Diário Oficial de Contas

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
(...)
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o.
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que:
(...)
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou
a superação do entendimento. – g.n.
Acerca do tema, verifica-se que é notória a evolução dos
Tribunais de Contas, no que se refere à aplicação dos
dispositivos constitucionais e legais, bem como do Código de Processo Civil.
É assente, assim, o clamor dos Tribunais de Contas acerca da edição de uma Lei processual nacional de Controle
Externo, para fins de aplicação do direito de forma uniforme no território nacional.
Entrementes, enquanto tal fato não acontece, parece-me que a lei a ser considerada deve ser o Código de
Processo Civil, naquilo que não colida com a Lei Orgânica de cada Tribunal de Contas, até mesmo como forma
de evitar equívoco quanto à contagem de prazos e demais procedimentos pelos operadores do direito, contratados pelas partes.
Corroborando a evolução da norma em termos de aplicação, verifica-se que os juizados especiais cíveis vinham
www.tce.es.gov.br

aplicando os prazos processuais em dias corridos, em razão de existir norma legal especial, Lei 9.099/95, que trata do processo em tais juizados, todavia, recentemente,
foi editado enunciado em sentido diverso, litteris:
Enunciado FONAJEF nº 175 - Por falta de previsão legal específica nas leis que tratam dos juizados especiais, aplica-se, nestes, a previsão da contagem dos prazos em dias úteis (CPC/2015, art. 219) (Aprovado no XIII
FONAJEF) – g.n
Assim sendo, quanto ao disposto no artigo 489 do CPC,
entendo que este deve ser aplicado no caso em tela,
contudo, há de se observar o que estabelece o artigo 15
do CPC, litteris:
[...]
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas SUPLETIVA E
SUBSIDIARIAMENTE. – g.n
Registra-se que, no âmbito do processo de contas, por
força de expressa disposição constitucional, deve haver
“observância das normas de processo” e das “garantias
processuais” aos interessados - art. 73, caput, c/c art.
96, I, “a”, da CF/88, confirmando-se que o processo de
contas se subsume ao princípio do devido processo legal, de que o contraditório e a ampla defesa são consectários, e sustentando-se daí que o processo de contas
se estrutura como um processo nos moldes do judicial,
imbuído, porém, de peculiaridades.
Nesse sentido, necessário é se distinguir a aplicação supletiva, que é o emprego de uma determinada lei quando o regramento porventura existente não for completo, da aplicação subsidiária, que é aquela quando ineSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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xistir instituto processual para determinado feito, havendo lacunas ou antinomias.
Assim sendo, não obstante as novas regras instituídas
pelo Código de Processo Civil, passíveis de serem aplicadas em determinados casos de processos administrativos, é de se registrar que os Tribunais de Contas possuem competência constitucional, estando em instância
diferente e independente do Poder Judiciário, fato este
que não inviabiliza a aplicação do CPC aos processos de
jurisdição de Contas.
No que se refere à aplicação do art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, esta exsurge da necessidade de
motivação contida no art. 93, X, da CF/88, como forma
de exigir do magistrado a necessária motivação, em relação ao precedente invocado, consistindo a necessária motivação como sendo a distinção da não aplicação
do precedente invocado, por ser esta a decisão do magistrado.
Desta maneira, entendo que há omissão no que se refere à não motivação com a necessária distinção, por
não se ter aplicado ao caso o precedente invocado no
RE 852475, em relação à imputação de ressarcimento.
Todavia, a distinção que ora se faz, com a motivação respectiva, não tem o condão de alterar o julgado, isto porque a decisão constante do RE 852475 apenas reconheceu a repercussão geral, em se tratando de imputação
de ressarcimento decorrente de ação de improbidade
administrativa, nos termos da Lei 8.429/92, portanto,
fora da seara de atuação dos Tribunais de Contas.
Portanto, tal repercussão geral não tem o condão de
atingir as decisões dos Tribunais de Contas que imputem
ressarcimento, ao menos não neste momento, a depender do que vier a decidir o excelso Pretório no bojo da
repercussão geral reconhecida em referido recurso exDiário Oficial de Contas

traordinário, razão pela qual devem os embargos de declaração serem providos para integrar o comando do
Acórdão guerreado, porém, sem alterar os termos do
v. Acórdão atacado.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica, do Ministério Público Especial de Contas e
do Eminente Relator, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à
sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
acima expostas:
1. CONHECER dos presentes embargos de declaração,
em razão do atendimento dos requisitos de admissibilidade, para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, por haver
omissão no acórdão guerreado, porém, sem alteração
do julgado com a integração realizada.
2. DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO TC-496/2018:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
9262/2017, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Colegiado, ante as razões expostas pelo Relator,
em:
1.1. CONHECER os presentes embargos de declaração;
1.2. Quanto ao mérito, NEGAR PROVIMENTO mantendo-se incólume o teor do Acórdão TC 1322/2017 profewww.tce.es.gov.br

rido pelo Plenário deste Tribunal, reabrindo o prazo processual para a interposição de eventuais recursos.
1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados do teor da decisão.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator conselheiro Domingos Augusto Taufner. Parcialmente vencido o
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva que
votou pelo provimento do agravo sem alteração do julgado.
3. Data da Sessão: 08/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 15/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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PARECER CONSULTA
PUBLICAÇÃO do inteiro teor de Parecer Consulta.

PARECER/CONSULTA TC-003/2018 – PLENÁRIO
Processo: TC 1238/2017
Classificação: Consulta
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mimoso do Sul
Consulente: Sebastião Renato Cabral
CONSULTA – FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO – USO
DE DOCUMENTOS FALSOS – ANULAÇÃO DO CONTRATO
– SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS – DEVIDO O PAGAMENTO
AINDA QUE CARACTERIZADA A MÁ-FÉ - PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Este processo trata de Consulta formulada pelo Senhor
Sebastião Renato Cabral, Presidente da Câmara Municipal de Mimoso do Sul, solicitando resposta para as seguintes indagações:
Quando uma empresa apresenta certidão falsa para ganhar processo licitatório e após algum tempo a administração vem a descobrir tal fraude, cancelando o contrato com a referida empresa, sendo que a mesma já havia
executado vários serviços relativo ao contrato.
Pergunta-se.
1 – Qual seria a forma que a Administração usaria para
pagamento dos serviços já realizados.
2. – A empresa teria o direito de receber pelos serviços
prestados, sem prejuízos das sanções a que deu causa.
Diário Oficial de Contas

3. 3 – Caso a Administração se recuse a efetuar o pagamento dos serviços prestados, estaria ela incorrendo no
que dispõe o art. 59, caput e parágrafo único da Lei nº
8.666/1993.
Por meio do despacho 12.660/2017 (documento 7), este Conselheiro Relator conheceu da Consulta pelo cumprimento dos requisitos de admissibilidade, após o que a
Secex Recursos se manifestou preliminarmente por meio
da Instrução Técnica de Consulta 20/2017 pelo seu conhecimento e encaminhou o processo ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula.
O Estudo Técnico de Jurisprudência ETJURISP 7/2017
concluiu pela “inexistência de deliberações que respondam ao objeto da presente consulta, apontando, no entando, decisões adotadas em casos concretos sobre o tema.
Em manifestação de mérito sobre a consulta formulada,
a Secex Recursos elaborou a Instrução Técnica de Consulta 33/2017, cuja conclusão é no sentido de que a empresa tem o direito de receber pelos serviços já realizados,
ainda que tenha agido de má-fé durante o procedimento licitatório, dando causa à anulação da avença, desde
que a prestação esteja em consonância com o firmado no
contrato, e apenas pelos valores correspondentes à reposição do seu patrimônio ao estado anterior ao da celebração do acordo, como forma de atender o disposto no artigo 59, da Lei 8.666/93, sem prejuízo de eventuais sanções
administrativas e/ou penais cabíveis.
O Ministério Público de Contas, por maio do Parecer
4578/2017, se manifesta em sentido contrário, divergindo da instrução técnica, no sentido de que considerando que a ninguém seria eticamente legítimo beneficiar-se
de sua própria torpeza, manifesta-se pela completa imwww.tce.es.gov.br

possibilidade de se efetuar quaisquer pagamentos pelo objeto do contrato executado, em que a contratada
age de má-fé.
Por despacho vieram os autos a este Gabinete para prolação de voto.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O Ministério Público de Contas se manifesta em sentido
divergente da Instrução Técnica de Consulta, por meio do
Parecer 4578/2017, de onde se destaca:
Data venia o entendimento exarado pela Área Técnica,
adotando a linha de raciocínio estribada, ipsis litteris, no
art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/93, bem como na
vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública, compreende-se que tal escopo visa proteger, logicamente, o contratante de boa-fé que executou
parte, ou todo o contrato, merecendo, portanto, resguardo a sua proba conduta.
De fato, é assente na jurisprudência judicial e administrativa a vedação ao enriquecimento sem causa por parte da
Administração Pública. Afinal, configuraria supremo paradoxo consentir ao Estado – organismo político destinado a manter, pela aplicação do Direito, as condições universais de ordem e paz social – degenerar-se, justamente, em um instrumento descabido e desencadeador de
conflitos no seio da sociedade que visa proteger, apropriando-se de bens e serviços alheios sem que haja contrapartida ao ente privado responsável pela execução do
objeto contratado.
Todavia, conquanto haja o princípio da proibição ao locupletamento indevido por parte do Estado, cabe ressaltar
que seu alcance, logicamente, visa abrigar hipóteses em
que a contratação se revela, de alguma maneira, imperSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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feita, e o terceiro, naturalmente, não tenha concorrido
para sua ocorrência, e dela, portanto, não teve qualquer
conhecimento ou influência para consumação da nulidade, agindo, assim, com equidade. [grifo nosso]
Neste sentido, cumpre pontuar que a situação subjetiva do particular contratado, no que tange à existência de
boa-fé, é requisito intrínseco ao dever de a Administração Pública indenizá-lo pelos serviços já executados. Consoante leciona Marçal Justen Filho, “afigura-se irrebatível que a indenização em favor do particular, cujo patrimônio seja afetado por atuação indevida da administração pública, dependa de sua boa-fé”. Assim, resta cabalmente demonstrado, que não há que se falar em indenização pelos serviços já prestados àqueles que concorreram diretamente pela extinção anômala do pacto avençado, agindo, deliberadamente, eivado pela má-fé.
Neste momento, convém rememorar os sábios ensinamentos colhidos da cátedra do saudoso jurista Miguel
Reale, por ocasião de pronunciamento em que apresentava sua visão geral do novo Código Civil, acerca da boa-fé contratual:
[...]
Isto posto, frisa-se que a relevante matéria já, inclusive,
foi objeto de diversas decisões do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que se manifestou corroborando este entendimento, dando abrigo ao princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans (a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza). Em suma, o agir corretamente,
pautado pela boa-fé contratual constitui condicionante
do pagamento pelos bens e serviços prestados. Confira:
Recurso Especial - Resp nº 579.541/SP
ADMINISTRATIVO.
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AÇÃO

POPU-

LAR.
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
DESOBEDIÊNCIA AOS DITAMES LEGAIS. CONTRATO DE
QUANTIA VULTOSA. DESIGNAÇÃO DA MODALIDADE “TOMADA DE PREÇOS” NO LUGAR DE “CONCORRÊNCIA PÚBLICA”. INSERÇÃO NO EDITAL DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS DO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME E ESTABELECIMENTO DE CLÁUSULAS QUE PERMITIRAM PREFERÊNCIAS E DISTINÇÕES INJUSTIFICADAS. DESVIRTUAMENTO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS LICITANTES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVAS. LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO CONFIGURADA. NULIDADE. PRESERVAÇÃO DO POSICIONAMENTO DO JULGADO DE SEGUNDO GRAU.
1. O que deve inspirar o administrador público é a vontade de fazer justiça para os cidadãos sendo eficiente para com a própria administração, e não o de beneficiar-se.
O cumprimento do princípio da moralidade, além de se
constituir um dever do administrador, apresenta-se como um direito subjetivo de cada administrado. Não satisfaz às aspirações da Nação a atuação do Estado de
modo compatível apenas com a mera ordem legal, exige-se muito mais: necessário se torna que a administração da coisa pública obedeça a determinados princípios
que conduzam à valorização da dignidade humana, ao
respeito à cidadania e à construção de uma sociedade
justa e solidária.
[...]
5. O dever da Administração Pública em indenizar o contratado só se verifica na hipótese em que este não tenha concorrido para os prejuízos provocados. O princípio
da proibição do enriquecimento ilícito tem suas raízes na
equidade e na moralidade, não podendo ser invocado por
quem celebrou contrato com a Administração violando o
www.tce.es.gov.br

princípio da moralidade, agindo com comprovada má-fé.
6. Recursos especiais improvidos.
AGRAVO REGIMENTAL no RECURSO ESPECIAL Nº
1.383.177 - MA (2013/0138049-9)
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
17/04/2013). ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. (...)
CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. Não há violação dos arts. 458 e 535 do CPC quando a
prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão
deduzida, com enfrentamento e resolução das questões
abordadas no recurso.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, “ainda
que o contrato realizado com a Administração Pública
seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade” (AgRg no Ag 1056922/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009).
3. Hipótese em que comprovada a existência da dívida,
qual seja, prestado o serviço pela empresa contratada
e ausente a contraprestação (pagamento) pelo município, a ausência de licitação não é capaz de afastar o direito da ora agravada de receber o que lhe é devido pelos
serviços prestados. O entendimento contrário faz prevalecer o enriquecimento ilícito, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Agravo regimental improvido.
Em idêntica senda, o Tribunal de Contas da União (TCU),
por intermédio do Acórdão nº 148/2006 – Plenário, ressaltou a necessidade de avaliação da situação subjetiva
do particular contratado (boa-fé ou má-fé) para justificar a possibilidade ou não de ressarcimento, conforme
consta no item 12 do voto de lavra do relator Min. Lincoln
Magalhães da Rocha. In verbis:
[...]

a Administração, a obrigação de indenizar, ressalvado
se a contratada já tiver executado seu objeto, ou parte
dele, e por outros prejuízos regularmente comprovados,
contanto que a anulação não tenha ocorrido por culpa
da própria empresa, tendo em vista que se visualizada a
existência de sua culpa, não permanece o dever de indenizar, na forma do prescrito no art. 49, §1º c/c o art. 59,
parágrafo único, da Lei 8.666/93, que visam justamente
resguardar o contratante de boa-fé . Verbis:

çado na jurisprudência pacífica do STJ e TCU, na boa-fé
contratual e equidade que devem lastrear as relações sociais, bem como considerando que a ninguém – Estado e
particulares que contratam com a administração pública – seria eticamente legítimo beneficiar-se de sua própria torpeza, manifesta-se pela completa impossibilidade de se efetuar quaisquer pagamentos pelo objeto do
contrato executado, decorrente de contratada que age
de má-fé.

Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação do
procedimento somente poderá revogar a licitação por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

A divergência que se forma entre a área técnica e o Ministério Público de Contas se firma por um lado na tese do
Ministério Público de Contas, baseada no art. 59, § único da Lei 8666/93, no sentido de que não cabe qualquer
tipo de indenização ao contratado em caso de anulação
do contrato por sua culpa. Esse entendimento se firma na
máxima de direito de que ninguém pode se beneficia da
própria torpeza.

12. Ademais, na hipótese de confirmar-se a inexeqüibilidade dos preços ofertados, não poderá a contratada pleitear indenização em face de eventual anulação do contrato, pois, segundo o bom direito, ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza. Caso tenham sido ofertados
preços impraticáveis com o fito de ganhar a licitação e,
posteriormente, intentar a revisão contratual, fica comprovada a má-fé da licitante, o que lhe retira o direito a
qualquer indenização, em conformidade com as disposições do parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/1993.

§ 1o   A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

Como evidenciado, torna-se ilegítima a possibilidade de
invocar a responsabilidade do Estado quando a contratada age com intuito de fraudar a lei ou beneficiar-se através de situação qualificada como ilícita, a que, justamente, dera causa.

Art. 59.  A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de
desconstituir os já produzidos.

Assim sendo, nas palavras de Marçal Justen Filho, “insiste-se na tese de que o particular não poderá ser beneficiado quando tiver atuado visando fraudar a lei. Nem poderá pretender proteção do Estado quando existir infração clara e inquestionável ao Direito, que pudesse e devesse ser de seu conhecimento”..

Parágrafo único.  A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este
houver executado até a data em que ela for declarada e
por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Depreende-se, portanto, que a anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, não gera, para

[...]
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[...]

O Ministério Público de Contas, com fundamento alicerwww.tce.es.gov.br

Por seu turno, a Instrução Técnica de Consulta 33/2017
embora reconheça a existência de entendimentos divergentes, aponta jurisprudência no sentido de que a
vedação ao enriquecimento ilícito se sobrepõe de modo a relativizar a interpretação do artigo 59, §1º da Lei
8666/1993.
Analisei as duas correntes de pensamento, ambas muito
bem fundamentadas e me filio aos fundamentos da manifestação ministerial, contida no Parecer 4578/2017,
por considerar que a ponderação de valores a ser feita
neste caso envolve princípios e valores morais mais relevantes e sensíveis que a mera vedação ao enriquecimento sem causa.
O ato de má-fé deve ser punido com o desfazimento do
contrato e a aplicação das penalidades de natureza administrativa e penal. Assim, permitir que aquele que o praSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ticou alcance seu objetivo (no caso vencer o procedimento licitatório por meio de fraude e obter o pagamento pelo bem ou serviço fornecido) seria conflitante com o ato
de punir e com o objeto tutelado pelas regras de punição,
que é a moralidade, a boa fé e legalidade.
Esta situação difere da pertinente ao contratante de boa-fé, a quem a norma assegura, em caso de nulidade contratual, indenização não só pelos serviços já executados
(ou bens fornecidos), como, igualmente, por outros prejuízos regularmente comprovados.
Ante o exposto, concluo, divergindo da área técnica (Instrução Técnica de Consulta ITC 33/2017) e acompanhando o Ministério Público de Contas e VOTO para que se
responda à consulta no sentido de que a anulação do
procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, não
gera, para a Administração, a obrigação de indenizar,
ressalvado se a contratada já tiver executado seu objeto, ou parte dele, e por outros prejuízos regularmente
comprovados, contanto que a anulação não tenha ocorrido por culpa da própria empresa, tendo em vista que
se visualizada a existência de sua culpa, não permanece
o dever de indenizar, na forma do prescrito no art. 49,
§1º c/c o art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/93, que
visam justamente resguardar o contratante de boa-fé
dando abrigo ao princípio de que a ninguém é dado se
beneficiar da própria torpeza, conforme 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 conhecer da presente Consulta, para que no mérito seja respondida de acordo com o
Parecer 4578/2017 do Ministério Público de Contas, nos
Diário Oficial de Contas

seguintes termos:
A anulação do procedimento licitatório, por motivo de
ilegalidade, não gera, para a Administração, a obrigação
de indenizar, ressalvado se a contratada já tiver executado seu objeto, ou parte dele, e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que a anulação não
tenha ocorrido por culpa da própria empresa, tendo em
vista que se visualizada a existência de sua culpa, não
permanece o dever de indenizar, na forma do prescrito no art. 49, §1º c/c o art. 59, parágrafo único, da Lei
8.666/93, que visam justamente resguardar o contratante de boa-fé dando abrigo ao princípio de que a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
O 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 do
Plenário, o que me permitiu elaborar o voto que nesta
oportunidade submeto à apreciação do Colegiado.
Inicialmente assinalo que os presentes autos cuidam de
Consulta formulada pelo Sr. Sebastião Renato Cabral,
Presidente da Câmara Municipal de Mimoso do Sul, solicitando resposta para as seguintes indagações:
Quando uma empresa apresenta certidão falsa para ganhar processo licitatório e após algum tempo a administração vem a descobrir tal fraude, cancelando o contrato com a referida empresa, sendo que a mesma já havia
executado vários serviços relativo ao contrato.
Pergunta-se.
www.tce.es.gov.br

1 – Qual seria a forma que a Administração usaria para
pagamento dos serviços já realizados.
2 – A empresa teria o direito de receber pelos serviços
prestados, sem prejuízos das sanções a que deu causa.
3 – Caso a Administração se recuse a efetuar o pagamento dos serviços prestados, estaria ela incorrendo no
que dispõe o art. 59, caput e parágrafo único da Lei nº
8.666/1993.
Adoto como parte do Relatório, o disposto no voto do
Cons. Relator, abaixo transcrito:
Por meio do despacho 12.660/2017 (documento 7), este Conselheiro Relator conheceu da Consulta pelo cumprimento dos requisitos de admissibilidade, após o que a
Secex Recursos se manifestou preliminarmente por meio
da Instrução Técnica de Consulta 20/2017 pelo seu conhecimento e encaminhou o processo ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula.
O Estudo Técnico de Jurisprudência ETJURISP 7/2017
concluiu pela “inexistência de deliberações que respondam ao objeto da presente consulta, apontando, no entando, decisões adotadas em casos concretos sobre o tema.
Em manifestação de mérito sobre a consulta formulada,
a Secex Recursos elaborou a Instrução Técnica de Consulta 33/2017, cuja conclusão é no sentido de que a empresa tem o direito de receber pelos serviços já realizados,
ainda que tenha agido de má-fé durante o procedimento licitatório, dando causa à anulação da avença, desde
que a prestação esteja em consonância com o firmado no
contrato, e apenas pelos valores correspondentes à reposição do seu patrimônio ao estado anterior ao da celebração do acordo, como forma de atender o disposto no arSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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tigo 59, da Lei 8.666/93, sem prejuízo de eventuais sanções administrativas e/ou penais cabíveis.

Dispõe o artigo 59, da Lei 8.666/93, já com as alterações
posteriores:

O Ministério Público de Contas, por maio do Parecer
4578/2017, se manifesta em sentido contrário, divergindo da instrução técnica, no sentido de que considerando
que a ninguém seria eticamente legítimo beneficiar-se de
sua própria torpeza, manifesta-se pela completa impossibilidade de se efetuar quaisquer pagamentos pelo objeto do contrato executado, em que a contratada age de
má-fé.

Art. 59.  A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de
desconstituir os já produzidos.

Neste contexto, na 44ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara,
realizada no dia 20/12/2017, pedi vistas dos autos para
me inteirar sobre o assunto.
É o breve relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Registro minha divergência quanto ao voto do Em. Relator, no que se refere à possibilidade de pagamento dos
serviços já executados, pois me filio ao posicionamento
de que, ainda que caracterizada a má-fé do licitante, posterior contratado, deve-se observar o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração, sob registros de que a doutrina e a jurisprudência pátria não
são unanimes quanto à questão, nos termos apresentados pela Instrução Técnica de Consulta 33/2017-1, que
passo a transcrever:
Versa a presente Consulta sobre o dever da Administração Pública de indenizar empresa contratada pelos serviços efetivamente prestados, em caso de anulação do
contrato administrativo decorrente de procedimento licitatório, na hipótese em que a própria empresa tenha dado causa à anulação, por ter agido de má-fé (fraude documental).
Diário Oficial de Contas

Parágrafo único.  A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este
houver executado até a data em que ela for declarada e
por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Da leitura do acórdão embargado, vê-se que houve motivação suficiente, visto que se afirmou que os serviços
foram prestados, não podendo haver enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, sendo óbvio que se a contratação foi indevida ou equivocada, em havendo labor, não persiste o dever de ressarcir,
aliás até mesmo no caso de contratos nulos a obrigação de pagamento persiste em face da fazenda pública,
quando prestados os serviços respectivos.
Além disso, certo é que a jurisprudência hodierna caminha neste sentido, conforme se vê de decisão do Egrégio
Tribunal de Justiça do Piauí (...).

A questão, portanto, gira em torno da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública, que
não pode se locupletar dos benefícios auferidos do particular contratado, sem a devida contraprestação, sob o
pretexto de posterior invalidação da avença.

(...)

Conforme salientado pelo NJS, o tema já foi objeto de reiteradas decisões desta Corte de Contas, que se manifestou pela necessidade de recompor o patrimônio do particular que tenha, efetivamente e dentro das especificações constantes do contrato, prestado, parcial ou totalmente, o serviço ou fornecido o bem à Administração,
ainda que o procedimento licitatório se revele eivado de
nulidade, conforme se extrai:

(...)

Acórdão TC 975/2016-Plenário (TC 12630/2015):
Aduz o embargante, na exordial, que as irregularidades
insertas nos itens 1, 2.5 e 5 foram mantidas por este Relator, porém, de forma inequívoca e contraditória, o ressarcimento das mesmas foi afastado, havendo neste caso o reconhecimento do dispêndio irregular dos recursos
públicos.
www.tce.es.gov.br

Desta maneira, a matéria foi suficientemente motivada,
sendo certo que a manutenção da irregularidade não
conduz ao dever de ressarcir se adveio contraprestação
em favor do ente público.
Assim sendo, verifico que as alegações trazidas pelo embargante, não devem prosperar pelos fatos já expostos
no voto colacionado às folhas 2643/2655 dos autos do
Processo TC nº 1013/2011, vez que o serviço foi prestado, não havendo indicação de sobrepreço, sendo certo
que o ressarcimento caracterizaria o enriquecimento ilícito do ente, motivo pelo qual entendo que não há contradição e/ou omissão a ser aclarada.
.........................................................................................
Acórdão TC 064/2015-Plenário (Processo TC 1972/2006):
A.6.1.1.4 – Descumprimento de cláusula contratual.
(...)
Primeiramente, cabe assinalar que se os serviços pagos
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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em suposta contrariedade com os contratos respectivos
foram devidamente executados, não há que se falar em
ressarcimento, ante o princípio do não enriquecimento ilícito, ao qual a Administração Pública está sujeita.
Por outro lado, não vislumbro má-fé nos procedimentos
adotados pelos gestores diante do caso concreto, em ambos os contratos ora questionados, notadamente, tendo
em vista a teoria do erro escusável, que permite ao gestor certa margem de discricionariedade, nos casos em
que situações imprevisíveis ocorram no decorrer da execução contratual, obrigando-os a medidas extracontratuais (não previstas no contrato), desde que desta medida não decorra prejuízo ao erário.
(...)
Nessa linha, afasto o ressarcimento imposto em decorrência do princípio do enriquecimento ilícito, bem como, afasto a punição pretendida, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário e de má-fé por parte dos gestores, sobretudo, ante o instituto da prescrição, que fulminou a pretensão punitiva desta Corte pelo decurso de
tempo, nos termos do art. 373 do Regimento Interno
desta Corte de Contas, razões que persistem para que a
presente irregularidade não se mantenha maculando as
contas dos mesmos.
.........................................................................................
Acórdão TC 230/2015-Primeira Câmara (Processo TC
4480/2013):
1.1 Terceirização Irregular de Serviço Típico da Administração Municipal (item 1 da ITI 532/2013):
(...)
Na realidade houve terceirização irregular de serviço típico da Administração, de acordo com a fundamentação
Diário Oficial de Contas

exposta.
Entretanto, verifico que tanto na proposta de encaminhamento da Área Técnica quanto na manifestação do Ministério Público há posicionamento pelo ressarcimento dos
valores pagos pelo Município à empresa contratada.
Ocorre que a representação, apesar de apontar a irregularidade na terceirização do serviço não menciona irregularidade na liquidação da despesa.
(...) Some-se a isso o disposto no art. 59 da Lei 8666/93,
que cuida da nulidade dos contratos administrativos: (...).
(...) Desta forma, o dever de ressarcimento deve ser
afastado sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
Tal entendimento é o mesmo que se verifica na doutrina
e na jurisprudência dominantes, a exemplo dos acórdãos
proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, a seguir reproduzidos:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇAO. CONTRATO NULO. VIOLAÇAO AO ARTIGO 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. VEDAÇAO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
DEVER DE INDENIZAÇAO.
1. O ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento sem causa em face de contrato administrativo declarado nulo porque inconcebível que a Administração incorpore ao seu patrimônio prestação recebida
do particular sem observar a contrapartida, qual seja,
o pagamento correspondente ao benefício. Precedente:
AgRg no REsp 332956/SP DJ 16.12.2002.
[...] 6. Recurso especial desprovido (REsp 753039/PR, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 03/09/2007).
......................................................................................
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PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇAO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EFETIVAMENTE
PRESTADOS À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LOCUPLETAMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA.
1. O enriquecimento ilícito é vício social no qual incide a
Administração Pública nas hipóteses em que, a pretexto
de inexistência de continuação de vínculo formal, persiste no recebimento dos serviços, excluindo de pagá-los alegando a própria torpeza.
2. Recurso especial desprovido, mantendo-se a sentença calcada em perícia, divergindo-se do E. Relator (REsp
1096917/PE, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09/10/2009);
......................................................................................
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO
ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇAO DE ADVOGADO SEM LICITAÇAO. DEVOLUÇAO DOS VALORES RECEBIDOS. INVIABILIDADE.
1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo por suposto ato de improbidade - dispensa de licitação de contrato entre Administração municipal e o recorrido para prestação de serviços advocatícios. Pleiteou-se, na dita ação, a nulidade
da dispensa de licitação, a condenação dos réus à reparação do dano causado ao erário, a restituição das importâncias pagas, a perda da função pública dos réus, o pagamento de multa civil, e a proibição de contratar com o
Poder Público.
[...]
5. Quanto ao mérito, a questão cinge-se na contratação
de advogado e contador por Câmara Municipal sem liciSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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tação, com fundamento no art. 25 da Lei n. 8.666/93 que refere-se à inexigibilidade de licitação.

tação dos serviços contratados, pelo fato de a empresa contratada não comprovar sua regularidade fiscal.

conduta do contratado, persistindo mesmo nos casos de
comprovada má-fé.

6. Conforme depreende-se do artigo citado acima, a
contratação sem licitação, por inexigibilidade, deve estar vinculada à notória especialização do prestador
de serviço, de forma a evidenciar que o seu trabalho é
o mais adequado para a satisfação do objeto contratado e, sendo assim, inviável a competição entre outros
profissionais.

Como bem asseverou a Corte de origem, “se a Administração, no momento da habilitação dos concorrentes,
não exige certidão de regularidade fiscal (Lei 8.666/93,
art. 29, III), não pode, após contratar e receber os serviços, deixar de pagá-los, invocando, para tanto, decreto
regulamentar” (fl. 107).

É o que se denota na decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, abaixo transcrita, que, embora não se refira a procedimento licitatório, sinaliza o entendimento da
Corte Suprema sobre a questão:

7. No entanto, apesar do caso tratado nos autos não ser
hipótese de dispensa de licitação, o pedido do recorrente de que o advogado efetue a devolução dos valores recebidos não pode prosperar. Este Tribunal entende que,
se os serviços foram prestados, não há que se falar em
devolução, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.
8. A interposição do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional também exige que o recorrente
cumpra o disposto nos arts. 541, parágrafo único, do CPC,
e 255, 1º, a, e 2º, do RISTJ, o que não ocorre na espécie.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido (REsp 1238466/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/09/2011);
......................................................................................
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO
DE “QUENTINHAS”. SERVIÇOS PRESTADOS AO DISTRITO
FEDERAL. RETENÇAO DO PAGAMENTO PELA NAO-COMPROVAÇAO DA REGULARIDADE FISCAL.VIOLAÇAO DOS
PRINCÍPIOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E LEGALIDADE.
Não se afigura legítima a retenção do pagamento do serviço prestado, após a efetivação do contrato e a presDiário Oficial de Contas

Recebida a prestação executada pelo contratado, não
pode a Administração se locupletar indevidamente, e,
ao argumento da não-comprovação da quitação dos débitos perante a Fazenda Pública, reter os valores devidos por serviços já prestados, o que configura violação
ao princípio da moralidade administrativa. Precedentes.
Na lição de Marçal Justen Filho, a Administração não está autorizada a “reter pagamentos ou opor-se ao cumprimento de seus deveres contratuais sob alegação de que
o particular encontra-se em dívida com a Fazenda Nacional ou com outras instituições” (“Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9ª ed. São Paulo:
2002, Dialética, p. 549).
Recurso especial improvido (REsp 730.800/DF, Rel. Min.
Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 21/03/2006);
A matéria, todavia, ganha contornos mais complexos
quando se avalia a conduta do particular: se agiu de boa
ou má-fé, nesse último caso, contribuindo para a anulação do negócio jurídico.
Ainda que seja possível identificar, entre doutrinadores
do Direito, alguns defensores em sentido contrário, prevalece, majoritariamente, especialmente na jurisprudência das Cortes Superiores, a construção de que o dever
de indenizar pelo serviço ou bem recebido ultrapassa a
www.tce.es.gov.br

10/12/2013 SEGUNDA TURMA
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
742.149
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA. MÁ-FÉ EM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES RECEBIDOS. INADMISSIBILIDADE. VALOR SOCIAL DO TRABALHO E IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma,
sob a Presidência da Ministra Carmen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por
unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Relatora. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - (Relatora):
1. Razão jurídica não assiste à Agravante.
2. O Tribunal de origem decidiu nos termos seguintes:
“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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UNIÃO. JUIZ CLASSISTA. MÁ-FÉ EM DOCUMENTO PÚBLICO. EFETIVO TRABALHO. REMUNERAÇÃO. DEVOLUÇÃO.
INCABIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO. I – Tratando-se de reposição de verba de natureza alimentar (remuneração paga pelo trabalho prestado pelo executado/embargante, ora apelado,
então juiz classista), impõe-se a manutenção do ‘status
quo’ ante relativamente às verbas percebidas, posto que
o valor do trabalho, dada sua proteção constitucional, suplanta a necessidade de imediata reposição ao Erário,
além do que, não se pode albergar o vedado enriquecimento ilícito da Administração. II – A necessidade de harmonia entre as competências constitucionalmente estabelecidas impõe a valoração da intangibilidade do mérito administrativo aliada à apreciação da razoabilidade e
adequação da decisão frente ao caso concreto. III – Não
se pode falar em lesão ao Erário, quando existiu a contraprestação da remuneração, consubstanciada no esforço
laboral edificado, quando, de fato, à época, o executado/
embargante, embora valendo-se de documento público
eivado de má-fé, efetivamente funcionou como juiz classista. IV – Apelação improvida”.
3. Como afirmado na decisão agravada, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assentou a impossibilidade da determinação de devolução de importâncias recebidas durante o exercício de cargo de juiz classista, ainda que tenha
sido comprovada a má-fé, pois isso configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO: JUIZ CLASSISTA E CARGO EFETIVO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DOS VADiário Oficial de Contas

LORES RECEBIDOS. 1. As questões suscitadas no recurso
sobre o processo administrativo não foram examinadas
no acórdão recorrido, nem foram objeto de embargos de
declaração. Incidem, no caso, as Súmulas n. 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal. 2. Acumulação: juiz classista
e cargo efetivo. Impossibilidade. Precedentes. 3. Devolução ao Erário dos valores recebidos como juiz classista.
Inadmissibilidade. Valor social do trabalho. Precedente.
4. Agravo regimental parcialmente provido” (RE 496.246ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 17.8.2007).
“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO TRABALHO. JUIZ
CLASSISTA. AFASTAMENTO LIMINAR DO EXERCÍCIO DE
SUAS FUNÇÕES PELO RELATOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ART. 61, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.784/99.
INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO COM O PRECEITO DO
ART. 663, § 2º, DA CLT. DIREITO DO TRABALHO. EQUIPARAÇÃO DOS JUÍZES CLASSISTAS AOS MAGISTRADOS TOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS ENQUANTO INVESTIDO DAS FUNÇÕES DE MAGISTRADO CLASSISTA.
IMPOSSIBILIDADE. VALOR SOCIAL DO TRABALHO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 1º, IV,
E ART. 170, DA CB/88. DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O poder geral de cautela alcança as decisões administrativas. Embora o preceito do art. 662, § 3º, da CLT determine que as
impugnações à investidura dos juízes classistas sejam recebidas no efeito meramente devolutivo, o preceito do
art. 61, parágrafo único, da Lei n. 9.784/99 --- aplicável
ao processo administrativo no âmbito do Poder Judiciário
[art. 1º, § 1º] --- permite que, em determinadas hipótewww.tce.es.gov.br

ses, havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta
reparação, a autoridade recorrida ou imediatamente superior, de ofício ou a pedido, dê efeito suspensivo ao recurso. 2. Os representantes classistas da Justiça do Trabalho, ainda que ostentem títulos privativos da magistratura e exerçam função jurisdicional nos órgãos cuja composição integram, não se equiparam e nem se submetem ao
regime jurídico-constitucional e legal aplicável aos magistrados togados. Precedente [MS n. 21.466, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 06.05.94]. 3. A má-fé do candidato à vaga de juiz classista resta configurada quando
viola preceito constante dos atos constitutivos do sindicato e declara falsamente, em nome da entidade sindical,
o cumprimento de todas as disposições legais e estatutárias para a formação de lista enviada ao Tribunal Regional
do Trabalho - TRT. 4. O trabalho consubstancia valor social constitucionalmente protegido [art. 1º, IV e 170, da
CB/88], que sobreleva o direito do recorrente a perceber
remuneração pelos serviços prestados até o seu afastamento liminar. Entendimento contrário implica sufragar
o enriquecimento ilícito da Administração. 5. A decisão
judicial extra petita gera nulidade da ordem no ponto em
que excede o pedido deduzido pela parte. 6. Recurso ordinário parcialmente provido, para tornar inexigível a ordem do Tribunal Superior do Trabalho - TST no ponto em
que determina a devolução dos valores recebidos pelo
recorrente a título de remuneração pelo exercício da função de magistrado classista entre 04.05.98 e 08.08.2000”
(RMS 25.104, Relator o Ministro Eros Grau, Primeira Turma, DJ 31.3.2006 – grifos nossos).
4. Os argumentos da Agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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rastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
5. Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.
No que concerne especificamente ao artigo 59, da Lei
8.666/93, torna-se essencial trazer à colação o Acórdão
proferido no Recurso Especial nº 1.153.337 – AC, pelo
Superior Tribunal de Justiça, que encerra verdadeira lição
sobre o tema, in verbis:
EMENTA
AÇAO CIVIL PÚBLICA E AÇAO DE COBRANÇA. LICITAÇAO. NULIDADE. CONCORRÊNCIA DO PARTICULAR. OBRA
EFETIVAMENTE ENTREGUE CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. INDENIZAÇAO.ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇAO DO ARTIGO 49 DO DECRETO-LEI 2.300/86 (ATUAL ART. 59 DA
LEI 8.666/93).
1. Argumenta a autarquia federal que o artigo 49 do Decreto-Lei 2.300/86 (atualmente artigo 59 da Lei 8.666/93)
“estabelece como condição para o dever de indenizar o
contratado a não imputabilidade da irregularidade que
motivou a nulidade do contrato firmado com a Administração”, o que não ocorreu no caso em que foi constatada a participação da contratada na nulidade contratual
em virtude de superfaturamento da obra.
2. O caput da regra geral estabelece para todos os casos de nulidade do contrato administrativo, o retorno ao
estado anterior à avença (Art. 49. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos) exatamente como ocorre no direito privado (art.
182 do CC/02). O parágrafo único protege o contratanDiário Oficial de Contas

te de boa-fé que iniciou a execução do contrato, merecedor, portanto de proteção especial à sua conduta (A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar
o contratado, pelo que este houver executado até a data
em que ela for declarada, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe
deu causa).
3. Em relação ao contratado de má-fé, não lhe é retirada
a posição normal de quem sofre com a declaração de invalidade do contrato retorno ao estado anterior, prevista
no caput do artigo 49 do Decreto-Lei 2.300/86. Esse retorno faz-se com a recolocação das partes no estado anterior ao contrato, o que por vezes se mostra impossível,
jurídica ou materialmente, como ocorre nos autos (obra
pública), pelo que as partes deverão ter seu patrimônio
restituído em nível equivalente ao momento anterior, no
caso, pelo custo básico do que foi produzido, sem qualquer margem de lucro.
4. Recurso especial não provido.
Em seu voto, argumenta o Ministro Relator Castro Meira que “grande parte da doutrina e da jurisprudência, inclusive desta Corte Superior, converge em admitir o dever de o Estado ressarcir o contratado pelo objeto realizado, mesmo nos casos em que concorre para a caracterização da nulidade”, uma vez que a entrega de um bem
pelo particular ao Estado, sem a correspondente contrapartida, violaria o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição
Federal, que cuida da responsabilidade civil extracontratual, bem como, e principalmente, o princípio da vedação
ao enriquecimento ilícito da Administração. E, ilustrando
o seu entendimento, colaciona diversos posicionamentos
no mesmo sentido de renomados juristas, os quais trazemos a lume:
www.tce.es.gov.br

Nessa esteira, é a lição de Celso Antônio Bandeira de Melo:
Sem embargo, salvo se esteve conluiado com a Administração na ilegalidade, não sendo possível repor o status quo ante, terá de ser acobertado pelas despesas que
fez em relação ao que a Administração haja aproveitado e incorporado em seu proveito. O princípio do enriquecimento sem causa abona esta solução, até mesmo nos casos em que tenha havido má-fé. Este acobertamento deverá ser pelo exato valor a ser pericialmente
apurado, e que corresponderia à vantagem auferida pela Administração, ainda que o dispêndio do contrato haja sido maior; e, evidentemente, a ele não assistirá direito a qualquer lucro ou remuneração por aquilo que empreendeu. Também nessa hipótese não será resguardado
dos prejuízos indiretos, ou seja, dos proveitos que acaso
haja deixado de auferir em razão da vinculação contratual (Curso de Direito Administrativo. 28ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2011. p. 667).
No mesmo sentido, Hely Lopes Meirelles leciona:
“... mesmo no caso de contrato nulo pode tornar-se devido o pagamento dos trabalhos realizados ou dos fornecimentos feitos à Administração, uma vez que tal pagamento não se funda em obrigação contratual, e sim no
dever moral de indenizar toda obra, serviço ou material
recebido e auferido pelo Poder Público, ainda que sem
contrato ou com contrato nulo, porque o Estado não pode tirar proveito da atividade do particular sem a correspondente indenização”(Licitação e Contrato Administrativo. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 231).
Marçal Justen Filho argumenta com a impossibilidade
de o Estado apropriar-se dos bens do particular, confisco não estabelecido na Constituição Federal. A propósito:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Ressalte-se que a tutela por via do enriquecimento sem
causa pode, inclusive, conviver com um elemento subjetivo de natureza culposa. Nesse sentido, Chapus observa que “o fato de haver cometido uma imprudência ou
uma negligência não priva o empobrecimento de seu recurso” à teoria do enriquecimento sem causa. Tal deriva
de que a mera culpabilidade do sujeito não pode justificar que o Estado se aproprie de seus bens.
[...]
Dito em outras palavras, eventual defeito ético na conduta do particular não pode ser invocado para cristalização
de situação ainda mais reprovável, consistente em o Estado expropriar seus bens.
Mais precisamente, cabe impor ao particular as sanções
correspondentes à sua conduta. Mas não está prevista,
entre as sanções por ilícitos administrativos ou penais
dessa ordem, o confisco de bens (Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos. 11ª ed. São Paulo:
Dialética, 2005. pp. 521-522).
Em outra obra, o ilustre doutrinador aponta que:
“... ainda que o terceiro não tenha atuado de boa-fé, a
proclamação do vício não autoriza que a Administração
se invista na titularidade da prestação sem qualquer remuneração ao particular. Isso equivaleria a uma sanção
de confisco, que não é admitida em nosso direito. Nesse
caso, caberá indenizar o particular, mas com a eliminação
de qualquer margem de lucro - diversamente do que se
passará caso se configure a boa-fé do particular. Se houve boa-fé, deve-se indenizar o particular exatamente pelo valor da proposta que formulara, com todos os acréscimos que lhe seriam assegurados se a contratação fosse válida” (Curso de Direito Administrativo. 5ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2010. p. 539).
Diário Oficial de Contas

O enriquecimento sem causa foi bem delineado por Serpa Lopes que a ele se referiu nos seguintes termos:
Consiste num acréscimo injustificado de um patrimônio
com o sacrifício da perda do elemento de um outro, sem
que para tal deslocamento tenha havido uma causa justificada, produzindo, em consequência, um desequilíbrio
patrimonial. Em razão desse mesmo desequilíbrio, surge
o problema de dois patrimônios interligados por esse duplo fenômeno: o do enriquecimento, de um lado; o do
empobrecimento, de outro (Curso de Direito Civil. vol v.
5ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2001. p. 57).
Acrescenta o eminente mestre:
“As obrigações não nascem simplesmente para peso de
uns e benefício de outros. Elas nascem e se desenvolvem
numa destinação patente de ordem moral e econômica, mantendo o equilíbrio da própria vida” (p. 60).
Da mesma forma, sinaliza a jurisprudência daquela Corte
Superior, senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL. LICITAÇAO. ANULAÇAO DO CONTRATO EM VIRTUDE DE FALSIDADE DOCUMENTAL.
ARTS. 39 E 49 DO DECRETO-LEI N. 2.800/86. PRETENSAO DA UNIÃO DE DEVOLUÇAO DA QUANTIA PAGA PELA OBRA EXECUTADA. NAO CABIMENTO. PRECEDENTES.
Do exame dos artigos 39 e 49 do Decreto-lei n. 2.800/86,
vigente à época, conclui-se que a anulação da licitação,
com a consequente nulidade do contrato, opera efeitos
ex tunc. No entanto, a Administração deve indenizar a
empresa contratada pela execução de etapas das obras
ajustadas até a data da declaração de nulidade, ainda
que a anulação do contrato tenha ocorrido por utilização de documento fraudado pela empresa, como na hipótese em exame.
www.tce.es.gov.br

Com efeito, recebida a prestação executada pelo particular, não pode a Administração se locupletar indevidamente e, com fundamento na nulidade do contrato, requerer a devolução de valores pagos por obras já realizadas, o que configuraria violação ao próprio princípio
da moralidade administrativa. Precedentes.
Recurso especial não conhecido (REsp 408785/RN, Rel.
Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 30/06/2003);
................................................................................
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇAO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. FRAUDE NA LICITAÇAO.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. PRETENSA NULIDADE DO
CONTRATO NAO IMPLICA DEVOLUÇAO DOS VALORES PAGOS APÓS A EXECUÇAO DA OBRA. ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA DO ESTADO. AFASTAMENTO. OBSERVÂNCIA
AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
[...]
2. Demanda envolvendo contratos administrativos, firmados entre o INSS e Arrimo Engenharia Ltda., para a
edificação de imóveis destinados à instalação de Postos
de Benefícios nas cidades de Cáceres, Pontes, Lacerda,
Mirassol D”Oeste e Rosário Oeste, localizadas no Estado
do Mato Grosso.
3. Pretensão reconvencional da autarquia de nulidade do
contrato administrativo, em face de fraude apurada na licitação, e da consequente devolução das quantias pagas,
não obstante a execução da obra contratada.
4. Revela-se inequívoco o direito de a empresa contratada auferir contraprestação pelo serviço prestado (recebimento do preço avençado), mesmo em se tratando
de contrato supostamente eivado de nulidade, uma vez
que a devolução das quantias pagas por obra já executaSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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da implicaria no locupletamento indevido da Administração Pública, em frontal inobservância ao princípio da
moralidade administrativa.
5. Precedente desta Corte no sentido de que “do exame
dos artigos 39 e 49 do Decreto-lei n. 2.800/86, vigente à
época, conclui-se que a anulação da licitação, com a consequente nulidade do contrato, opera efeitos ex tunc. No
entanto, a Administração deve indenizar a empresa contratada pela execução de etapas das obras ajustadas até
a data da declaração de nulidade, ainda que a anulação
do contrato tenha ocorrido por utilização de documento fraudado pela empresa, como na hipótese em exame.
Com efeito, recebida a prestação executada pelo particular, não pode a Administração se locupletar indevidamente e, com fundamento na nulidade do contrato, requerer
a devolução de valores pagos por obras já realizadas, o
que configuraria violação ao próprio princípio da moralidade administrativa”. (REsp 408785/RN, Relator Ministro FRANCIULLI NETTO, publicado no DJ de 30.06.2003).
6. Deveras, é assente na doutrina que “ao Poder Público pertencem todas as prerrogativas necessárias ao bom
asseguramento do interesse público, de sorte que pode adotar providências requeridas para tanto, ainda que
impliquem alterações no ajuste inicial. Também não há
evadir-se à conclusão de que nunca por nunca poderá
a Administração esquivar-se à contrapartida delas, isto
é, ao cabal ressarcimento dos gravames resultantes para o contratante privado.” (Celso Antônio Bandeira de
Mello in Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 14ª
Ed., 2002, pág. 561) e que “mesmo no caso de contrato
nulo pode tornar-se devido o pagamento dos trabalhos
realizados ou dos fornecimentos feitos à Administração,
uma vez que tal pagamento não se funda em obrigação
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contratual, e sim no dever moral de indenizar toda obra,
serviço ou material recebido e auferido pelo Poder Público, ainda que sem contrato ou com contrato nulo, porque
o Estado não pode tirar proveito da atividade do particular sem a correspondente indenização.” (Hely Lopes Meirelles, in Licitação e Contrato Administrativo, Malheiros,
13ª ed., 2002, pág. 231).
7. Recurso especial improvido (REsp 662.924/MT, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 01/07/2005);
................................................................................
EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇAO CIVIL PÚBLICA. OMISSAO. EXISTÊNCIA. NULIDADE DE CONTRATO FIRMADO SEM LICITAÇAO. DEVOLUÇAO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. VEDAÇAO
AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO.
1. “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).
2. Embargos de declaração acolhidos (EDcl nos EDcl no
AgRg no REsp 1055031/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 12/05/2011);
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. ARESTO RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. LESAO AO ERÁRIO. PROVA DO DANO. NECESSIDADE.
www.tce.es.gov.br

1. Não há como infirmar, sem revolver os fatos e provas dos autos, a premissa consignada no aresto atacado
de que seria “desnecessária a dilação probatória em face da prova carreada aos autos”. Incidência da Súmula 7/
STJ.
2. O acórdão recorrido imputou a responsabilidade ao
recorrente não apenas em razão de sua condição de sócio da empresa Contas, mas também por ter sido comprovada sua participação individual nos atos de improbidade. Esse fundamento do aresto não foi infirmado nas
razões do especial. Aplicação da Súmula 283/STF.
3. A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92)
prevê a responsabilização do agente público quando da
prática de atos que importem: a) enriquecimento ilícito
do gestor (art. 9º); b) prejuízo ao erário (art. 10) e c) lesão
aos princípios da administração pública (art. 11).
4. As infrações de que tratam os arts. 9º e 10 da Lei
nº 8.429/92, além de dependerem da comprovação de
dolo ou culpa por parte do agente supostamente ímprobo, podem exigir, conforme as circunstâncias do caso, a
prova de lesão ou prejuízo ao erário. Já o art. 11 elenca
diversas infrações para cuja consecução, em tese, é desnecessário perquirir se o gestor público se comportou
com dolo ou culpa, ou se houve prejuízo material ao erário.
5. 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.
6. Em face dos estritos limites do recurso especial, é impossível aferir, nesta instância, se o contrato firmado com
a Câmara Municipal de Fernandópolis foi devidamente cumprido.
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7. Imperiosa a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para seja apurado se houve
respeito aos prazos de início das etapas de execução,
de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso, ao regime de execução e
às demais obrigações do contratado constantes do acordo. Só assim será viável falar-se em eventual dano ao erário, com a fixação do quantum debeatur a título de ressarcimento.
8. Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte (REsp 728341/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18/03/2008);
......................................................................................
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, VIII, DA LEI 8.429/92. DANO AO ERÁRIO.
PRODUÇAO DE PROVA PERICIAL.INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. CONTRADITA. NAO ACOLHIMENTO. TESTEMUNHA. IMPEDIMENTO
NAO DEMONSTRADO. DEFESA PRÉVIA. PREJUÍZO. NAO
DEMONSTRAÇAO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSAO. QUANTIA PAGA A TÍTULO DE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. DEVOLUÇAO AOS COFRES PÚBLICOS INDEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O magistrado pode, com base no livre convencimento motivado, indeferir a produção de provas que julgar
impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo.
2. É correta a decisão do magistrado que não acolhe a
contradita quando não demonstrado o fato impeditivo
da oitiva da testemunha. Ademais, a pretensão da defesa
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na declaração de impedimento implica, necessariamente, revolvimento de material fático-probatório, procedimento vedado, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Não há falar em nulidade do processo quando não demonstrado nenhum prejuízo em decorrência da inobservância da defesa prévia estabelecida no art. 17, 7º,
da Lei 8.429/92. Aplicável, no caso, o princípio do pas de
nullité sans grief.
4. Da interpretação sistemática da Lei 8.429/92, especialmente do art. 17, 10, que prevê a interposição de agravo
de instrumento contra decisão que recebe a petição inicial, infere-se que eventual nulidade pela ausência da notificação prévia do réu (art. 17, 7º) será relativa, precluindo caso não arguida na primeira oportunidade.
5. “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).

Com efeito, ao particular de boa-fé é assegurada, em caso de nulidade contratual, indenização não só pelos serviços já executados (ou bens fornecidos), como, igualmente, “por outros prejuízos regularmente comprovados”.
Já a má-fé somente garante ao contratado a restituição
do seu patrimônio ao estado anterior à celebração do
acordo, com o consequente ressarcimento dos valores
despendidos na execução contratual em proveito da Administração Pública, até a declaração de nulidade, em razão da proibição de enriquecimento sem causa.
É o que se depreende do seu Voto, no trecho a seguir:
Embora o contratado de má-fé não se beneficie com a
proteção especial, não lhe é retirada a posição normal de
quem sofreu com a declaração de invalidade do contrato retorno ao estado anterior, prevista no caput do artigo 49 do Decreto-Lei 2.300/86.
Bem observa o pronunciamento do Ministério Público
Federal, pelo Subprocurador-Geral da República Dr. Moacir Guimarães Morais Filho:

6. Recursos especiais parcialmente providos tão somente para excluir da condenação a obrigação de devolver
ao erário o valor referente à contraprestação de serviços (REsp 1184973/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
Primeira Turma, DJe 21/10/2010).

“Com efeito, o parágrafo único do art. 49 do Decreto-Lei 2.300/86 assevera que o vício não exonera a administração, que haja eventualmente auferido vantagem
do fato, da obrigação de indenizar o contratado”(e-STJ fl.
1028).

Entretanto, no mesmo julgado antes referido (Recurso Especial nº 1.153.337 – AC), interpretando o parágrafo único do artigo 59, da Lei 8.666/93, cuja redação veio
substituir a do parágrafo único do artigo 49, do Decreto-Lei 2300/86, adverte o Ministro Castro Meira que há
uma clara distinção entre o contratado de boa-fé e o de
má-fé (determinante para a anulação da avença), no que
concerne ao quantum indenizatório.

Esse retorno se faz com a recolocação das partes no estado anterior ao contrato, o que por vezes se mostra impossível, jurídica ou materialmente. Em tais casos, como ocorre nos autos não se cogita a demolição da obra
as partes deverão ter seu patrimônio restituído à situação equivalente ao momento anterior, com a indenização do contratado de má-fé pelo custo básico do que foi
produzido, sem qualquer margem de lucro.
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Na espécie, o acórdão, referindo-se à sentença, constatou, em trabalho técnico realizado pelo DER, que o prejuízo sofrido pela autora com a construção seria de R$
1.404.194,90 (hum milhão, quatrocentos e quatro mil,
cento e noventa e quatro reais e noventa centavos), valor
que não foi objeto de irresignação pela autarquia recorrente e também não poderia ser revisto na seara do especial, por necessitar revolvimento fático-probatório. Este, o seu teor:
Dessa forma, passo a examinar a remessa oficial apenas
na parte da sentença que, no julgamento da ação de cobrança, condenou o INCRA ao pagamento de indenização
pelos serviços executados pela empresa autora.
[...]
Com efeito, ainda que concludente a prova para imputar
à autora os vícios apurados na concorrência, tais como
ausência do projeto básico, oferecimento de nova proposta após sua desclassificação e superfaturamento, o
que, efetivamente não teria ocorrido sem a concorrência
de um agente público (daqueles responsáveis pela licitação), não poderia a administração furtar-se à indenização pela vantagem auferida.
[...]
Por outro lado, se se considerar que a contratação da
empresa deu-se com superfaturamento, não há motivo
para que a indenização pelos serviços seja fixada com
base nos valores pleiteados pela própria autora, mormente quando se leva em conta que a reparação do dano deve ocorrer pela forma menos gravosa para o responsável. A vedação do enriquecimento sem causa tem
lugar aqui também, ou seja, a indenização deve corresponder tão somente à lesão patrimonial sofrida pela autora.
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Dessa forma, afigura-se correto o valor da indenização
nos termos como fixado na sentença a quo (e-STJ fls. 964966).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Por todo o exposto, concluímos, respondendo que, em
respeito ao Princípio da Vedação ao Enriquecimento Ilícito da Administração, tem a empresa o direito de receber pelos serviços já realizados, ainda que tenha agido de
má-fé durante o procedimento licitatório, dando causa
à anulação da avença, desde que a prestação esteja em
consonância com o firmado no contrato, e apenas pelos
valores correspondentes à reposição do seu patrimônio
ao estado anterior ao da celebração do acordo, como forma de atender o disposto no artigo 59, da Lei 8.666/93,
sem prejuízo de eventuais sanções administrativas e/ou
penais cabíveis.
Vale ressaltar que este entendimento deve ser adotado
quando não há, no caso concreto, provas de que não houve prejuízo financeiro ao erário, nem tampouco a existência de enriquecimento ilícito por parte daquele que fraudou a licitação, o que deverá ser averiguado e contabilizado, uma vez que nem todo documento apresentado na
fase licitatória considerado ilegal e passível de anular o
contrato gera um prejuízo financeiro automático.
Destaco novamente a seguinte argumentação, trazida
pela equipe técnica, demonstrando quais os efeitos da
caracterização da má-fé nestes casos:
Com efeito, ao particular de boa-fé é assegurada, em caso de nulidade contratual, indenização não só pelos serviços já executados (ou bens fornecidos), como, igualmente, “por outros prejuízos regularmente comprovados”.
Já a má-fé somente garante ao contratado a restituição
www.tce.es.gov.br

do seu patrimônio ao estado anterior à celebração do
acordo, com o consequente ressarcimento dos valores
despendidos na execução contratual em proveito da Administração Pública, até a declaração de nulidade, em razão da proibição de enriquecimento sem causa.
Assim, a despeito da ilegalidade da contratação, se os
serviços foram prestados e deles se beneficiou a Administração e a coletividade, os valores pertinentes devem
ser indenizados ao contratado.
Caberá, entretanto à Administração, adotar as demais
medidas judiciais e/ou administrativas para apurar e responsabilizar aqueles que fraudaram a licitação.
Assim, com base na competência outorgada pelo inciso
V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento
Interno do TCEES), VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Deliberação que submeto à
sua consideração.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro
1. PARECER/CONSULTA TC-003/2018 – PLENÁRIO
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, em conhecer da presente Consulta, para que no
mérito seja respondida de acordo com a Instrução Técnica de Consulta 33/2017-1, nos seguintes termos:
1.1. Em respeito ao Princípio da Vedação ao Enriquecimento Ilícito da Administração, tem a empresa o direito de receber pelos serviços já realizados, ainda que tenha agido de má-fé durante o procedimento licitatório,
dando causa à anulação da avença, desde que a prestação esteja em consonância com o firmado no contrato,
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e apenas pelos valores correspondentes à reposição do
seu patrimônio ao estado anterior ao da celebração do
acordo, como forma de atender o disposto no artigo 59,
da Lei 8.666/93, sem prejuízo de eventuais sanções administrativas e/ou penais cabíveis.

Lido na sessão do dia: 15/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

2. Por maioria. Nos termos do voto-vista do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que encampou a
ITC-33/17. Vencido o relator, que acompanhou o parecer
do MPEC, pela impossibilidade de pagamento.

PARECER/CONSULTA TC-004/2018 – PLENÁRIO

3. Data da Sessão: 06/03/2017 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição presentes: João Luiz
Cotta Lovatti e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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
Diário Oficial de Contas

Processo: 08531/2017-5
Classificação: Consulta
UG: ALES - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Parte: Chefe do Poder Legislativo Estadual (Erick Musso)
CONSULTA – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO – PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES EM PROCESSO DE APOSENTADORIA DEVE SER SUSPENSO A PARTIR DA DATA DA VIGÊNCIA FIXADA NO ATO CONCESSÓRIO DO BENEFÍCIO,
MOMENTO QUE DEMARCA A DATA INICIAL DE AFASTAMENTO DO SERVIDOR DE SUAS ATIVIDADES, MESMO
QUE AINDA PENDENTE A APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DE
CONTAS, PARA FINS DE REGISTRO - EM QUALQUER CASO, IRÁ DEPENDER DO VÍNCULO DO SERVIDOR, DA MODALIDADE DE APOSENTADORIA E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL EM CADA ESFERA ADMINISTRATIVA E ÓRGÃO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, senhor
Erick Musso, questionando se o pagamento de auxílio-alimentação aos servidores estaduais em processo de
www.tce.es.gov.br

aposentadoria deve ser suspenso a partir do momento
em que este é afastado de suas atividades, ou, somente
quando o ato se aperfeiçoa, nos seguintes termos:
O pagamento do auxílio-alimentação aos servidores em
processo de aposentadoria deve ser suspenso a partir do
momento em que o servidor é afastado ou a partir da homologação da sua aposentadoria?
Encaminhado os autos à então Secretaria de Controle Externo de Recursos-SecexRecursos, esta se manifestou por
meio de Instrução Técnica de Consulta (n° 00064/2017),
reconhecendo a presença dos requisitos de admissibilidade e apresentando a seguinte conclusão:
Por todo o exposto, opina-se pelo conhecimento da presente consulta em razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, sugerindo-se que sejam os autos
encaminhados ao Núcleo de Jurisprudências e Súmulas
desta Corte de Contas, a fim de investigar a existência de
prejulgados ou de decisões reiteradas sobre a matéria,
conforme previsão do art. 235, § 1º, da Resolução TC n.
261/2013. Após, retornem a esta Secretaria para análise do mérito.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Jurisprudência e Súmula informou que inexistiam deliberações a respeito do
tema no âmbito do TCEES (Estudo Técnico de Jurisprudência 00026/2017).
Ato contínuo, a Secretaria de Controle Externo-Recursos
(SecexRecursos), por meio da Instrução Técnica de Consulta 00071/2017, manifestou-se quanto ao mérito, posicionando-se que deve ser suspenso o auxílio-alimentação aos servidores em processo de aposentadoria a partir da publicação da portaria que concede a aposentadoria, in verbis:
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[...]
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto e analisando a questão, responde-se ao questionamento da presente consulta, da seguinte forma: o pagamento do auxílio–alimentação aos servidores em processo de aposentadoria deve ser suspenso
a partir da publicação da portaria que concede a aposentadoria, momento que demarca a data inicial de afastamento do servidor de suas atividades, mesmo que ainda
pendente a apreciação do Tribunal de Contas, para fins
de registro.
[...]
Seguindo o trâmite regimental, os autos foram submetidos ao crivo do Ministério Público junto ao Tribunal que
opinou para que a Consulta seja respondida nos exatos
termos da ITC 00071/2017-6, reservando-se no direito de
se manifestar oralmente em sessão de julgamento, conforme consta do Parecer 06386/2017.
II FUNDAMENTAÇÃO
A SecexRecursos abordou o tema proposto pelo consulente para concluir que a suspensão do pagamento aos
servidores públicos em processo de aposentadoria se
inicia a partir da publicação da portaria que concede a
aposentadoria, mesmo que ainda pendente de apreciação pelo Tribunal de Contas, consoante se observa da ITC
00071/2017-6, cujos trechos do mérito transcrevo integralmente:
[...]
II. MÉRITO
O mérito da presente consulta diz respeito a questionamento feito a este Tribunal, acerca do momento que deve cessar o pagamento do auxílio-alimentação aos serviDiário Oficial de Contas

dores do legislativo estadual, em processo de aposentadoria, ou seja, se deve ser suspenso a partir do seu afastamento, o que ocorre com a publicação da Portaria que
concede a aposentadoria ou, só após a sua confirmação,
com o registro do ato pelo Tribunal de Contas.
Sobre a temática, deve-se ressaltar, em primeiro lugar,
que a aposentadoria de um agente público efetivo, regido pelo regime próprio de previdência, é um ato administrativo complexo, o que significa dizer que, mesmo após a
publicação do ato pela Administração Pública, enquanto
o Tribunal de Contas não apreciar a sua regularidade, para fins de registro, este ainda não pode ser considerado
um ato jurídico perfeito.
Por esta razão, subsiste a dúvida trazida pelo Consulente,
a respeito da possibilidade ou não do auxílio-alimentação
continuar a ser pago ao agente público, que teve o ato de
concessão de sua aposentadoria publicado e, portanto, já
afastado de suas atividades laborais, mas que ainda não
foi apreciado pelo Tribunal de Contas, e, portanto, ainda
não considerado um ato jurídico perfeito.
Vale ressaltar, que a matéria deve ser apreciada levando
em consideração o estatuto próprio do servidor de cada
ente federado, uma vez que se trata de matéria de competência específica de cada um deles, e, em se tratando
de servidores estaduais, deve ser consultada a Lei Complementar nº 46/94, que em seu artigo 90, assim dispõe:
Art. 90. O auxílio-alimentação será devido ao servidor ativo na forma e condições estabelecidas em regularmento.
Para regulamentar o referido dispositivo, foi editada a Lei
nº 10.723, de 15 de agosto de 2017, que revogou a Lei nº
5.342/96, e em seu artigo 2º elencou os beneficiários do
auxílio–alimentação, alcançando todos os servidores públicos civis e militares em atividade, seja da Administrawww.tce.es.gov.br

ção direta, autarquias e fundações, conforme a seguir se
transcreve:
Art. 2º. Será concecido auxílio-alimentação a todos os
servidores públicos civis, militares em atividade na Administração Direta, nas autarquias e Fundações do Poder
Executivo Estadual.
Além disso, o referido diploma legal, deixou ainda mais
evidente quem deveria receber o auxilío-alimentação,
expressamente indicando, em seu artigo 4º, os casos em
que o mesmo não deveria ser concedido, dentre os quais
os seguintes:
Art. 6º. A concessão do benefício previsto no artigo 1º
desta lei (auxílio-alimentação) não se aplica ao servidor
que estiver nas seguintes situações:
I. Licença sem vencimentos;
I. Faltas injustificadas;
I. Afastamento temporário em decorrência de ordem judicial ou processo administrativo disciplinar;
I. Penalidade disciplinar de suspensão;
I. Reclusão;
I. Licença para atividade política;
I. Auxílio doença, para os servidores filiados ao Regime
Geral de Previdência.
Observa-se, que a referida lei, ao revogar a lei nº
5.342/96, que tratava anteriormente da matéria, deixa
de fora alguns itens nela previstos, dentre os quais, menciona-se o inciso VII, do artigo 6º, que dispunha sobre os
afastamentos, a qualquer título, superiores a 30 dias, salvo as exceções, que diziam respeito a mandatos classistas, doenças ocupacionais, licenças de gestação e acidentes em serviço, conforme a seguir se transcreve:
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Art. 6º. A concessão do benefício previsto no artigo 1º
desta Lei, não se aplica ao servidor que estiver nas seguintes situações:
VIII. Afastamento a qualquer título, quando superiores
a 30 dias, com exceção de afastamentos decorrentes de
mandato classista, por doença ocupacional, licença de
gestação e acidente em serviço.
Resta, portanto, a dúvida acerca da incidência ou não de
auxílio-alimentação nos casos de afastamentos temporários por mais de 30 dias, decorrentes de licenças, em especial quando decorrente de doenças ocupacionais ou
acidentes em serviço, uma vez que não existe mais dispositivo expresso neste sentido. Daí a existência da dúvida em questão.
Ainda mais, se for levado em consideração o artigo 28, da
Lei Complementar nº 282/04, ainda vigente, que organiza o Regime próprio de Previdência dos Servidores estaduais, assim dispõe:
Art. 28. A aposentadoria por invalidez será concedida
quando comprovada a incapacidade labutária total e definitiva do segurado para a execução de todas as atividades de seu cargo, descritas em lei ou regulamento e vigorará a partir da data do deferimento, sendo o lapso de
tempo compreendido entre o término da licença médica
e a data do deferimento considerado, excepcionalmente,
como de prorrogação da licença.
Verifica-se, conforme prevê o dispositivo, que o lapso de
tempo compreendido entre o término da licença médica e a data do deferimento da aposentadoria, nos casos
de aposentadoria por invalidez, pode ser considerado como uma espécie de prorrogação da licença, e, portanto,
ensejando o pagamento do auxílio-alimentação. Reside,
contudo, a dúvida, acerca do que foi considerado “deferiDiário Oficial de Contas

mento” pelo legislador estadual, ou seja, a publicação do
ato que deferiu a aposentadoria ou o seu registro.
Cabe ressaltar, que a nova lei, ao regulamentar a matéria,
embora bem mais genérica, manteve a proibição de se
conceder o auxílio–alimentação aos servidores que não
estão em atividade. Do mesmo modo, o Estatuto dos Servidores Civis Estaduais, em seu artigo 90, que não deixa
dúvidas acerca da finalidade do auxílio-alimentação, que
é a de atender aos servidores em atividade.
Tal interpretação, decorre da própria natureza jurídica do
instituto, que não é remuneratória, mas, diz respeito à
parcela indenizatória, devida ao agente que, em razão do
seu labor, e, enquanto no exercício de suas atividades,
necessita cobrir os custos de sua alimentação.
Aliás, esta é também a previsão da Resolução nº 1.805,
de 23 de outubro de 1995, que dispõe sobre o auxílio–
alimentação aos servidores da ativa do Poder Legislativo estadual, excluindo-se, portanto, os que não estão em
atividade.
Também é o entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exarada na Súmula Orientativa nº
680, do Supremo Tribunal Federal, que foi, posteriormente convertida pelo referido órgão, na Súmula Vinculante
nº 55, publicada em 28 de março de 2016, e assim dispõe:
Súmula Vinculante nº 55. O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.
Mesmo com a clareza da orientação que vincula toda a
Administração Pública e o Poder Judiciário, resta então
analisar, o que se entende por inatividade, já que se poderia duvidar, se esta só ocorre quando o ato de aposentadoria se aperfeiçoa, ou seja, com o registro do Tribuwww.tce.es.gov.br

nal de Contas, ou se já a partir da publicação da portaria
que concede a aposentadoria, uma vez que a partir de tal
data o servidor já é afastado de suas atividades laborais.
Ressalta-se, que não se discute aqui o momento que o
ato de aposentadoria se aperfeiçoa, uma vez que em se
tratando de um ato complexo, não há dúvida de que este
depende da apreciação e registro do Tribunal de Contas
para se tornar um ato jurídico perfeito.
A questão, no entanto, diz respeito à indagação acerca
da produção de efeitos da publicação da portaria, que
concede a aposentadoria ao servidor. Isso porque, sabe-se, que é a partir desta data que o servidor afasta-se
de suas atividades laborais, passando a receber proventos, sendo-lhe, inclusive vedado, progressões e promoções. Aliás, não se pode deixar de ressaltar, que também
é a partir dessa data, que o agente não tem mais férias e
nem tem mais direito a indenizações decorrentes de suas
atividades laborativas.
Neste sentido, é que se poderia interpretar, que as parcelas de natureza indenizatória, ou seja, aquelas que indenizam o servidor pelos gastos que teve em razão do exercício de suas atividades, não são mais devidas, pelo simples fato de que este não mais está em atividade, e isso
não é uma condição transitória, e sim, definitiva, o que
será posteriormente confirmado ou não por meio do registro do ato pela Corte de Contas.
Nesta situação, estariam inclusos os auxílios, dentre eles,
o de alimentação, transporte e outros, cuja razão do recebimento é o exercício das atividades e nada mais, não
sendo razoável admitir que perdurem, mesmo após a
cessação do labor.
Assim, é possível concluir, que embora o ato de aposentadoria de um servidor efetivo regido pelo regime próSegunda-feira, 21 de maio de 2018

248

ATOS DO PLENÁRIO

prio, só se aperfeiçoe com o registro do ato pelo Tribunal de Contas, ocasião em que o ato jurídico se torna perfeito, por ser este um ato de natureza complexa, não há
como negar, que a publicação da portaria concessiva de
aposentadoria ao servidor, já é capaz de produzir efeitos jurídicos, dentre os quais o de afastar o servidor de
suas funções e, por consequência, impedir os pagamentos de parcelas indenizatórias, dentre os quais, o auxílio–
alimentação, que só são devidas aos servidores que estão em atividade.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto e analisando a questão, responde-se ao questionamento da presente consulta, da seguinte forma: o pagamento do auxílio–alimentação aos servidores em processo de aposentadoria deve ser suspenso
a partir da publicação da portaria que concede a aposentadoria, momento que demarca a data inicial de afastamento do servidor de suas atividades, mesmo que ainda
pendente a apreciação do Tribunal de Contas, para fins
de registro.
Conclui-se dos artigos supramencionados que o auxílio-alimentação é devido aos servidores ATIVOS, não se estendendo para tanto aos INATIVOS. E, seguindo a pacífica
orientação jurisprudencial e no intuito de dar segurança
jurídica aos casos levados a debate, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF aprovou a Súmula Orientativa n° 680
que foi convertida na Súmula Vinculante nº 05, que assim diz:
Súmula Orientativa nº 680 do Supremo Tribunal Federal, diz: “O direito ao auxílio alimentação não se estende
aos servidores inativos”.
Súmula Vinculante nº 55. “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.
Diário Oficial de Contas

No mesmo sentido, transcrevo a linha jurisprudencial
adotada pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ:
ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SUPRESSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO POR SE TRATAR DE VERBA NÃO EXTENSIVA AOS
INATIVOS. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA
83.1. Trata-se de Mandado de Segurança, na origem, em
que buscam os recorrentes manter em seus vencimentos
a verba de auxílio-alimentação.
2. A jurisprudência STJ é firme no sentido de que o auxílio-alimentação, destinado a cobrir as despesas alusivas
à alimentação do servidor em atividade, não possui natureza remuneratória, mas tão somente transitória e indenizatória. Dessa forma, o benefício em questão não
pode ser estendido e tampouco incorporado aos proventos dos servidores inativos.
3. Especificamente em relação à extensão do auxílio-alimentação, a Suprema Corte editou a Súmula 680⁄STF:
“O direito de auxílio-alimentação não se estende aos
servidores inativos”.
4. O Tribunal de origem consignou, quanto à decadência, que ainda estava em curso no respectivo Tribunal de
Contas a análise do cumprimento das disposições constitucionais e por isso o prazo para Administração rever
seus próprios atos não corre.
5. O STJ entende que o prazo decadencial para a Administração rever o ato de aposentadoria somente tem início
com a manifestação do Tribunal de Contas, visto que o referido ato administrativo é complexo, exigindo-se a manifestação de vontade de órgãos distintos para se aperfeiçoar.
www.tce.es.gov.br

6. O acórdão recorrido está em consonância com a pacífica jurisprudência do STJ. Incide na pretensão recursal o óbice da Súmula 83⁄STJ. (Recurso em Mandado de
Segurança não provido. (RMS 53244/SC RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2017/00237961. Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 – SEGUNDA TURMA Data do Julgamento
25/04/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 10/05/2017).
ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SUPRESSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO POR SE TRATAR DE VERBA NÃO EXTENSIVA AOS
INATIVOS. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA
83.
1. Trata-se de Mandado de Segurança, na origem, em
que buscam os recorrentes manter em seus vencimentos a verba de auxílio-alimentação.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
auxílio-alimentação, destinado a cobrir as despesas alusivas à alimentação do servidor em atividade, não possui natureza remuneratória, mas tão somente transitória e indenizatória. Dessa forma, o benefício em questão não pode ser estendido e tampouco incorporado
aos proventos dos servidores inativos.
3. Especificamente em relação à extensão do auxílio-alimentação, a Suprema Corte editou a Súmula 680/STF:
“O direito de auxílio-alimentação não se estende aos
servidores inativos”.
4. O Tribunal de origem consignou, quanto à decadência,
que ainda estava em curso no respectivo Tribunal de Contas a análise do cumprimento das disposições constitucionais e por isso o prazo para Administração rever seus
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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próprios atos não corre.

aos proventos dos servidores inativos.

5. O STJ entende que o prazo decadencial para a Administração rever o ato de aposentadoria somente tem início
com a manifestação do Tribunal de Contas, visto que o referido ato administrativo é complexo, exigindo-se a manifestação de vontade de órgãos distintos para se aperfeiçoar.

3. Ressalta-se que, especificamente em relação à extensão do auxílio-alimentação, a Suprema Corte editou a
Súmula 680/STF: “O direito de auxílio-alimentação não
se estende aos servidores inativos”.

6. O acórdão recorrido está em consonância com a pacífica jurisprudência do STJ. Incide na pretensão recursal o
óbice da Súmula 83/STJ.
7. Recurso em Mandado de Segurança não provido.
(RMS 53.244/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe
10/05/2017)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INVIABILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. SÚMULA
680/STF.
1. O STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.207.071/
RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, consolidou o entendimento de que o auxílio cesta-alimentação, previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho para os
empregados da ativa, não integra a complementação de
aposentadoria dos inativos.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
auxílio-alimentação, destinado a cobrir as despesas alusivas à alimentação do servidor em atividade, não possui natureza remuneratória, mas tão-somente transitória e indenizatória. Dessa forma, o benefício em questão não pode ser estendido e tampouco incorporado
Diário Oficial de Contas

4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia
com o entendimento deste Tribunal Superior, razão pela
qual não merece reforma. Súmula 83/STJ.
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1638583/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe
06/03/2017)
[g.n.]
Por todo exposto, conclui-se que os valores que são pagos a título de vale-alimentação, possui caráter indenizatório, e não salarial, com destinação a ressarcir o trabalhador enquanto ativo, das despesas atinentes à sua alimentação.
Assim, como o auxílio-alimentação é devido em função
do desempenho da atividade laboral, não faz sentido o
aposentando (cessando a atividade), continuar a receber
a indenização.
Não obstante esse entendimento resta esclarecer se a
inatividade só ocorre quando o ato de aposentadoria se
aperfeiçoa, ou seja, com o registro no Tribunal de Contas,
ou se dá a partir da publicação da portaria que concede
a aposentadoria.
A SecexRecursos entende que o pagamento do auxílio–
alimentação aos servidores em processo de aposentadoria deve ser suspenso a partir da publicação da portaria
que concede a aposentadoria, momento que demarca a
data inicial de afastamento do servidor de suas atividawww.tce.es.gov.br

des, mesmo que ainda pendente a apreciação do Tribunal de Contas, para fins de registro.
Em relação a esta afirmação, discordo deste posicionamento contido na Instrução Técnica de Consulta, pois
considero que outros aspectos devem ser considerados.
Cada ente ou órgão deve verificar as regras contidas em
regulamento próprio, caso exista, na forma do disposto
no art. 90 da Lei Complementar 46/94: “o auxílio-alimentação será devido ao servidor público ativo na forma e
condições estabelecidas em regulamento”.
Assim, no caso dos servidores públicos efetivos estaduais,
submetidos ao regime próprio de previdência gerido pelo IPAJM, aplica-se não apenas o art. 90 da LC 46/94, como também os artigos 25 a 28 da LC 282/2004 que atrelam a vigência do benefício à data do afastamento (aposentadoria voluntária), do aniversário (compulsória) e do
laudo que identificar a incapacidade definitiva (por invalidez):
Art. 25 - O requerimento de aposentadoria voluntária será precedido de verificação do tempo de contribuição,
apurado pelo
IPAJM e expresso em Declaração de Tempo de Contribuição.
[...]
§ 3º - O segurado que requerer a aposentadoria, na forma deste artigo, afastar-se-á do exercício de suas funções
a partir da data de protocolização do pedido ou data do
ato de afastamento, quando for o caso, data esta em que
passará a vigorar a aposentadoria.
[...]
Art. 27 - O processo para aposentadoria compulsória,
após o afastamento do servidor do exercício de suas atiSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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vidades pela chefia imediata, será encaminhado ao IPAJM, pelo órgão de recursos humanos ao qual o servidor
estiver vinculado, para conhecimento, concessão e fixação dos proventos, com vigência a partir do dia imediato
àquele em que o segurado atingir a idade limite estabelecida na Constituição Federal.
. 28 - A aposentadoria por invalidez será concedida quando comprovada a incapacidade labutaria total e definitiva do segurado para a execução de todas as atividades
de seu cargo, descritas em lei ou regulamento e vigorará
a partir da data do deferimento, sendo o lapso de tempo
compreendido entre o término da licença médica e a data do deferimento considerado, excepcionalmente, como
de prorrogação de licença.
[...]
E, no caso dos servidores comissionados, sujeitos ao
INSS, portanto, a aposentadoria não acarreta, via de regra, o afastamento, tampouco o fim do recebimento do
auxílio. Nesse caso, vale a data da exoneração.
Nesse sentido, com as ressalvas acima citadas, divirjo
parcialmente do posicionamento contido na proposta
técnica, pois é importante registrar que, em qualquer
caso, irá depender do vínculo do servidor, da modalidade de aposentadoria e da legislação aplicável em cada
esfera administrativa e órgão.
Neste cenário, ante os fartos e minuciosos fundamentos
elencados pela área técnica, corroborados in totum pelo Parquet, divirjo parcialmente do pronunciamento da
SecexRecursos quanto à proposta apresentada, pois entendo que, mesmo em se tratando de ato complexo, os
efeitos da aposentadoria (vigência) estão fixados no ato
concessório do benefício e, assim, o momento da publicação ou do registro pelo Tribunal de Contas são irreleDiário Oficial de Contas

vantes para fins de fixação do momento a partir de quando se cessará o pagamento do auxílio alimentação.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divergindo parcialmente
do entendimento contido na Instrução Técnica de Consulta nº 00071/2017-6 e no Parecer Ministerial 06386/20171, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
proposta de deliberação que submeto à sua apreciação:
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
1. PARECER EM CONSULTA
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 conhecer a consulta para, no
mérito, respondê-la nos termos do voto do relator, que
acompanhou parcialmente a área técnica e o MPEC, arquivando-se o feito:
1.1. O pagamento do auxílio-alimentação aos servidores
em processo de aposentadoria deve ser suspenso a partir da data da vigência fixada no ato concessório do benefício, momento que demarca a data inicial de afastamento do servidor de suas atividades, mesmo que ainda pendente a apreciação do Tribunal de Contas, para fins de registro. Contudo, em qualquer caso, irá depender do vínculo do servidor, da modalidade de aposentadoria e da
legislação aplicável em cada esfera administrativa e Órgão.
2. Data da Sessão: 06/03/2017 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.
www.tce.es.gov.br

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

PARECER/CONSULTA TC-005/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06066/2017-1
Classificação: Consulta
UG: PMSGP - Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
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Parte: Chefe do Poder Executivo Municipal (Lucelia Pim
Ferreira Da Fonseca)

para o Núcleo de Jurisprudências e Súmulas desta Corte de Contas.

CONSULTA – EXIGÊNCIA DE ORÇAMENTO EM LICITAÇÕES – ACOMPANHAR ENTENDIMENTO CONSTANTE NA
ITC 66/2017 – CONHECER – ARQUIVAR.

O NJS, por meio do Estudo Técnico de Jurisprudência
66/2017 (doc. eletrônico 07), informou acerca da inexistência de deliberações que versem sobre o objeto consultado especificamente, tendo sido identificadas decisões
que margeiam o tema, de forma a formar jurisprudência no sentido de se exigir orçamento detalhado de custos unitários para a contratação de diversos serviços, por
ocasião do art. 7°, §2°, II da Lei 8666/93.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I - RELATÓRIO
Cuidam os autos de Consulta formulada pela Sra. Lucelia Pim Ferreira da Fonseca, Prefeita do Município de São
Gabriel da Palha, a respeito da exigência de orçamento
em licitações e sua composição, tendo aduzido sua dúvida nos seguintes termos:
1- É obrigatória, para as licitações visando a contratação
do serviço de transporte, a existência de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários?
2- É obrigatória, para toda e qualquer licitação visando a
contratação de serviço, a existência de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários?
3- Caso afirmativa a resposta às alíneas “a” e “b”, a obrigatoriedade subsiste na hipótese de adoção do sistema
de registro de preços?
4- Quais são os custos unitários que devem compor o orçamento para os serviços de transporte rodoviário?
Após análise preliminar, a Secex/Recursos se manifestou
por meio da Instrução Técnica de Consulta ITC 37/2017
(doc. eletrônico 06) no sentido de opinar pelo conhecimento da consulta, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos no art. 122 da LC
621/2012, bem como sugeriu o seu encaminhamento
Diário Oficial de Contas

De volta à Secex/Recursos para conclusão da análise, a
unidade técnica, por meio da Instrução Técnica de Consulta 66/2017 (doc. eletrônico 09), complementou a ITC
37/2017, esboçada da seguinte forma:
a) Para os itens 1, 2, e 3 do questionamento, tem-se que
orçamento detalhado em planilhas que expressem a
composição de todos os seus custos unitários é obrigatório em qualquer licitação visando a contratação de serviços, conforme disposto no art. 7º, § 2º, II da Lei 8.666/93,
subsistindo sua obrigatoriedade na hipótese de adoção
do sistema de registro de preços.
b) Para o item 4 - As discriminações dos elementos que
devem compor o orçamento do custo unitário dependem
da especificação do objeto licitado, do tipo de licitação,
da forma de execução prevista e etc., devendo ser analisado no caso em concreto, o que não é possível se fazer em sede de consulta. Estando, portanto, prejudicada.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer
6287/2017 (doc. eletrônico 13), da lavra do Procurador
Luciano Vieira, anuiu integralmente com o teor da ITC
66/2017.
É o relatório.
www.tce.es.gov.br

II - FUNDAMENTAÇÃO
Como explicitado, os questionamentos submetidos a esta Corte de Contas dizem respeito à da exigência de orçamento em licitações, bem como as discriminações dos
elementos que devem integrá-lo.
A questão encontra esclarecimento no teor do art. 40,
§2°, II da Lei 8666/93, bem como no art. 7°, §2°, II, este
último no tocante aos serviços de engenharia.
Dos referidos dispositivos legais se extrai a necessidade
da Administração fazer integrar do instrumento convocatório planilha de estimativa de preços unitários, visto que
esta se relaciona diretamente com o planejamento administrativo, de modo a constituir item efetivo da contratação administrativa. Isso, porque tal medida se traduz em
economia para a Administração, uma vez que evita desperdício de recursos públicos com a contratação de preço incompatível com o de mercado, em linha com o que
preceitua o art. 43, IV da Lei 8666/93.
Além disso, o orçamento servirá de balizador para a Administração para a reserva de recursos --- art. 7°, §2°, III
da Lei 8666/93 ---, com vistas a assegurar o adimplemento do contrato, bem como para o julgamento das propostas --- art. 40, VII e art. 43, IV da Lei 8666/93 ---, e de
critério referente ao preço unitário --- art. 40, X da Lei
8666/93.
Não bastasse, com isso também será possível que se
mensure a proporção do serviço em licitação, de forma
a viabilizar ao licitante a realização de uma proposta adequada ao interesse público em questão.
Assim, resta evidenciada a relevância da planilha de custos unitários para o processo licitatório e eventual contrato dele decorrente, o que reforça a compreensão de
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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sua obrigatoriedade. E isso se estende à modalidade de
licitação Pregão, nos termos do art. 3°, III e art. 9°da Lei
10520/2002.
Nesse sentido, esta Corte de Contas coleciona julgados
nos quais se manifestou pela obrigatoriedade, o que se
pode aferir do Estudo Técnico de Jurisprudência 19/2017.
Neste ponto, conclui-se pela obrigatoriedade da exigência do orçamento estimado em planilha de quantitativos
e preços unitários, em qualquer modalidade de licitação
e para qualquer objeto a ser licitado.
A assertiva retro, notadamente, também se estende ao
Sistema de Registro de Preços, cuja modalidade pode ser
a concorrência --- art. 15, §3°, I da Lei 8666/93 --- ou o
pregão --- art. 11 da Lei 10520/2002 ---, que está vinculado às normas vigentes que lhe são afetas, dentre as quais
se encontra a obrigatoriedade do orçamento estimado
em planilha de quantitativos e preços unitários.
Ademais, no tocante à discriminação dos componentes
do preço unitário, estes deverão se referir às características próprias de cada prestação, diante dos inúmeros fatores relacionados à execução do objeto. Assim, a especificação de cada item que integra o custo dependerá das
peculiaridades do objeto licitado, no caso concreto, considerando o a modalidade de licitação a forma de execução prognosticada e todas as demais variáveis envolvidas, de modo que resta inviabilizada a enumeração dos
custos unitários em sede de consulta.
Por todo o exposto, acompanhando o posicionamento da
unidade técnica, bem como do representante do Ministério Público Especial de Contas, adoto a manifestação
do corpo técnico (ITC 66/2017) em sua totalidade, tornando-a parte integrante deste independente de transcrição, e VOTO pelo conhecimento da presente consulta,
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para, no mérito, respondê-la nos termos da ITC 66/2017.

bem como da Instrução Técnica de Consulta 66/2017;

Por fim, VOTO no sentido de que seja encaminhada ao
consulente cópia deste voto, bem como da Instrução Técnica de Consulta 66/2017.

1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/03/2017 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presi-

Conselheiro Relator

dente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião

1. PARECER CONSULTA

Carlos Ranna de Macedo e Rodrigo Flávio Freire Farias

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:

Chamoun.

1.1. Conhecer presente consulta, para, no mérito, respondê-la nos termos da ITC 66/2017, em síntese, nos seguintes termos:
“a) Para os itens 1, 2, e 3 do questionamento, tem-se
que orçamento detalhado em planilhas que expressem a
composição de todos os seus custos unitários é obrigatório em qualquer licitação visando a contratação de serviços, conforme disposto no art. 7º, § 2º, II da Lei 8.666/93,
subsistindo sua obrigatoriedade na hipótese de adoção
do sistema de registro de preços.

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição

b) Para o item 4 - As discriminações dos elementos que
devem compor o orçamento do custo unitário dependem
da especificação do objeto licitado, do tipo de licitação,
da forma de execução prevista e etc., devendo ser analisado no caso em concreto, o que não é possível se fazer
em sede de consulta. Estando, portanto, prejudicada.”;

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR

1.2. Encaminhar ao consulente cópia do voto do relator,

Secretário-geral das sessões

www.tce.es.gov.br

Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
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PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-015/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06670/2016-6, 02967/2013-1
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMBG - Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Recorrente: Lastenio Luiz Cardoso
Procuradores: Rodrigo Barcellos Goncalves (OAB: 15053ES), Mariana da Silva Gomes (OAB: 22270-ES), Felipe
Osorio dos Santos (OAB: 6381-ES),
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO
PARECER PRÉVIO 27/2016 1ª CÂMARA - EXERCÍCIO DE
2012 – CONHECER – PROVIMENTO PARCIAL.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
senhor Lastênio Luiz Cardoso, Prefeito Municipal de Baixo Guandu no exercício de 2012, em face do Parecer Prévio TC 046/2016 - Primeira Câmara, constante do Processo TC 2967/2013 em anexo, que decidiu nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2967/2013, RESOLVEM os Srs. Conselheiros da PrimeiDiário Oficial de Contas

ra Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sessão realizada no dia vinte e cinco de maio
de dois mil e dezesseis, por maioria, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:

ciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do
RITCEES, com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n.
10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF;

1. Preliminarmente, não acolher a preliminar de litispendência, nos termos do item 2 da ITC 5648/2015;

4. Remeter ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC
1832/2015, do Parecer Ministerial, do voto do Relator e
da decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo 163, §8º[6], da Resolução TC 261/2013 (Regimento
Interno do TCEES);

2. Recomendar à Câmara Municipal de Baixo Guandu a
rejeição das contas do senhor Lastênio Luiz Cardoso, Prefeito Municipal frente à Prefeitura de Baixo Guandu no
exercício de 2012, na forma prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, tendo em vista a manutenção das seguintes irregularidades, conforme ITC 5648/2015:
2.1 Montante de “Precatórios a Pagar” registrado no Balanço Patrimonial diverge da relação de precatórios encaminhada com a Lei Orçamentária Anual (Item 2.15 da
ICC 102/2015)
Base legal: artigos 85, 98, 100, 101, 104 e 105, § 4º, da
Lei Federal 4.320/1964.
2.2 Ativo Real Líquido apurado diverge do apresentado
no Balanço Patrimonial (item 2.16 da ICC 102/2015) Base legal: artigos 85, 98, 100, 101 e 105 da Lei Federal
4.320/1964.
2.3 Repasse de duodécimos à Câmara excede limite
constitucional (item 2.17 da ICC 102/2015) Base Legal:
Artigo 29-A da Constituição Federal – redação dada pela EC 58/2009.
2.4 Infringência ao artigo 42 da LRF (item 1 da ICC
294/2015) Base Legal: Artigo 42 da Lei Complementar
101/2000.
3. Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38, inwww.tce.es.gov.br

5. Determinar 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 Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº. 101/00);
6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Mediante a Instrução Técnica de Recurso 75/2017 (fls.
58/68), a Secex Recursos opinou pelo conhecimento do
presente recurso, rejeição das preliminares arguidas e
pela remessa dos autos à Secex Contas, considerando
que o mérito recursal diz respeito a aspectos contábeis.
A Secex Contas elaborou a Manifestação Técnica
890/2017 (fls. 73/134), encaminhando a seguinte Proposta de Encaminhamento:
Considerando as argumentações e a documentação
apresentadas pelo recorrente, juntadas ao Proc. TC
6.670/2016 (Recurso de Reconsideração), sugere-se
a reforma parcial do Parecer Prévio TC nº 04 6/2016 –
Primeira Câmara, exarado no Processo de Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de BAIXO GUANDU
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(TC 2.967/2013), relativo ao exercício de 2012, em razão
do saneamento das irregularidades dos seguintes itens:
III.1. Montante de “Precatórios a Pagar” registrado
no Balanço Patrimonial diverge da relação de precatórios encaminhada com a Lei Orçamentária Anual (item
3.3.2.1 do RTC 384/2014., item 2.15 da ICC 102/2015 e
item 4.1.2.1 da ITC 5648/2015)
III.2 Repasse de duodécimos à Câmara excede limite
constitucional (item 5.3.1 do RTC 384/2014, item 2.17
da ICC 102/2015 e item 4.1.2.3 da ITC 5648/2015).
Face ao exposto, concluiu-se sob o aspecto técnico-contábil, que as razões de recurso e os documentos que
acompanham não tem o condão de afastar todas as irregularidades manifestadas na Instrução Técnica Conclusiva ITC 5648/2015, restando assim, mantidas as irregularidades constantes do Parecer Prévio TC nº 046/2016
a seguir:
II.1 Ativo Real Líquido apurado diverge do apresentado
no Balanço Patrimonial (item 2.16 da ICC 102/2015 e
item 4.1.2.2 da ITC 5648/2015)
III.2 Infringência ao artigo 42 da LRF (item 1 da ICC
294/2015 e item 4.1.2.4 da ITC 5648/2015)
Os autos retornaram à Secex Recursos, a qual elaborou
a Instrução Técnica de Recurso 108/2017 (fls. 136/139),
corroborando os termos da Manifestação Técnica
890/2017
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 3341/2017 - fl. 143).
Tendo os autos integrado a pauta da 29ª Sessão Plenária, em 29 de agosto de 2017, a defesa apresentou, em
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sede de sustentação oral, requerimento para que os autos fossem baixados em diligência para realização de verificação se os empenhos levantados pela área técnica
se referem a contratos celebrados nos dois últimos quadrimestres do exercício de 2012, conforme Notas Taquigráficas (fls. 150/152) e Documentos de Defesa Oral (fls.
157/339).
Foram, então, os autos encaminhados à Secex Contas
para realização da diligência em tela, a qual concluiu
que foram confrontados todos os empenhos realizados no exercício de 2012, considerados pela área técnica, cujas fontes de recursos apresentaram insuficiência
de disponibilidade financeira para pagamento (artigo 42
da Lei Complementar 101/2000), com os demonstrativos de contratação de obrigações (Manifestação Técnica
1311/2017- fls. 343/353).
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em nova manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira
(Parecer do Ministério Público de Contas 4891/2017- fls.
357/358).
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na
Instrução Técnica de Recurso 75/2017 quanto às preliminares, na Manifestação Técnica 890/2017 no tocante
www.tce.es.gov.br

ao mérito, complementada pela Manifestação Técnica
1311/2014 (fls. 343/353), nos termos abaixo transcritos:
- Instrução Técnica de Recurso 75/2017
III. DAS PRELIMINARES
III.1. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR
NÃO SER OPORTUNIZADA A REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
Antes da verificação dos fatos tidos como irregulares,
convém examinar os argumentos lançados pelo Recorrente quanto à inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
A priori, o Recorrente informa que requereu a suspensão do julgamento do processo, datado para o dia
20/04/2016, com o intuito de dilatar o prazo para análise dos autos.
Ponderando a falta de documentos suficientes para a
instrução de sua defesa, juntou novo requerimento, protocolizado em 11/05/2016, manifestando seu interesse
em apresentar sustentação oral, momento em que requereu a retirada dos autos da pauta de sessão de julgamento a ser realizada em 25/05/2016.
Alega que sofreu prejuízo, tanto pela permanência do
processo na pauta para julgamento quanto pelo desprezo ao seu pedido de apresentar defesa oral, uma vez que
houve julgamento na sessão realizada 25/05/2016, com
inobservância do ordenamento jurídico desta Corte.
Registra seu inconformismo no fato de o Tribunal emitir parecer prévio sem observar os princípios constitucionais da plenitude de defesa, alegando que a decisão padece de vício insanável que enseja a nulidade.
Analisando os argumentos recursais, impende destacar
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que o recorrente, quando de seu requerimento inicial de
adiamento do julgamento do Processo TC 2967/2013, teve seu pleito deferido.
Em 11/05/2016, às fls. 757 e 758 do mencionado processo, renova o pedido de retirada de pauta, alegando que
a diversidade e quantidade de documentos requeridos o
impediria de reuni-los em tempo hábil, a fim de apresentá-los por ocasião da sustentação oral.
À fl. 764 dos autos, na mesma data marcada para a Sessão de Julgamento, o pleito é indeferido diante dos argumentos de ausência de previsão legal e de que competiria ao gestor acompanhar os processos em que é parte perante este Tribunal e diligenciar a tempo e modo as
providências que reputasse necessárias para o exercício
de seu direito de defesa, inclusive junto às unidades gestoras de origem.
Com fulcro no art. 327, § 6º, da Resolução TC nº 261, de
04 de junho de 2013, o recorrente sustenta que, havendo requerimento prévio de sustentação oral e não comparecendo o requerente, o processo seria automaticamente colocado em pauta na sessão subsequente.
Algumas ponderações se fazem necessárias, a fim de
desvendar se o recorrente estava diante de um direito
subjetivo processual, hipótese em que a sua supressão
seria causa de nulidade absoluta diante do prejuízo presumido, ou se havia uma faculdade do relator em adiar
o julgamento.
Assim sendo, eis os termos do art. 327, § 6º, do Regimento Interno desta Corte:
Art. 327. No julgamento ou apreciação de processo, ressalvada a hipótese prevista no § 9º deste artigo, as partes poderão produzir sustentação oral, após a apresentaDiário Oficial de Contas

ção do relatório e antes da leitura do voto, desde que a
tenham requerido, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, até quinze minutos antes da sessão, na Secretaria do Colegiado, ou, por documento protocolado antes da publicação da pauta. (Redação dada
pela Emenda Regimental nº 006, de 29.3.2016).

contrário do que supunha, a regra do § 6º, do art. 327,
do Regimento Interno, não assinala um direito de caráter
absoluto ao interessado em promover sustentação oral.

§ 6º Havendo requerimento de sustentação oral e não
comparecendo o interessado, o processo permanecerá
em pauta para julgamento ou apreciação na sessão subsequente. (Redação dada pela Emenda Regimental nº
006, de 29.3.2016).

O mínimo esperado nessa situação é que estivesse presente, até para que novamente, se fosse o caso, em sessão arguisse a sua necessidade de novo diferimento do
julgamento, já que até então não recebera a resposta do
seu pleito.

Portanto, depreende-se do texto regimental que o não
comparecimento do requerente interessado em exercitar sua defesa de forma oral pode ou não resultar no
adiamento do julgamento do processo para a sessão
subsequente.
A matéria não se constitui em direito subjetivo do requerente, mas antes em faculdade do Relator, que, sopesando a razoabilidade ou não da situação ensejadora da ausência de comparecimento, decidirá a respeito.
Tem-se que a regra não se encontra afeta à competência
vinculada do julgador e sim inserida no âmbito da discricionariedade.
No caso concreto, é relevante mencionar que o recorrente tinha perfeita ciência de que seu processo de prestação de contas estava constando da pauta de julgamento
do dia 25/05/2016, tanto que peticionou no afã de obter
um novo adiamento.
Ora, se até a data predeterminada para a realização da
Sessão não havia manifestação do relator quanto ao seu
novo pedido de adiamento, seu dever era estar presente ao local de julgamento, uma vez que como se viu, ao
www.tce.es.gov.br

Competia ao recorrente ter agido com o dever de diligência suficiente diante da ausência de manifestação
acerca do seu pleito.

Assim sendo, opina-se pela rejeição da preliminar suscitada.
III.2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO PARECER PRÉVIO
O recorrente argui a ausência de fundamentação na peça opinativa que recomendou a rejeição de suas contas
anuais ao Legislativo local.
Alega que à exceção da motivação referente ao art. 42 da
LRF, teria esta Corte, ao emitir o parecer prévio, se limitado a acompanhar as inconsistências apontadas no Relatório Técnico Contábil n. 384/2014.
Invoca o art. 93, IX, da Constituição Federal, por analogia, como causa de pedir remota, assim como lança luzes sobre a necessidade de o órgão julgador demonstrar
que efetivamente valorou os fatos e os fundamentou, a
despeito de afirmar que acompanhou o entendimento
esposado pela equipe técnica.
Diante de tais razões suscita a nulidade do Parecer Prévio TC n. 46/2016, emitido pela Primeira Câmara deste
Tribunal.
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A respeito do tema, o art. 436, II, do Regimento Interno
desta Corte assinala:

Dos Elementos e dos Efeitos da Sentença

Art. 436. O Acórdão e o Parecer Prévio deverão ser precedidos de ementa e conterão, além do relatório:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação,
e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

[...]
II - a fundamentação e a parte dispositiva, que conterá a
indicação da conclusão de mérito e o conteúdo da proposta de deliberação.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões
de fato e de direito;

A disposição regimental pouco auxilia no deslinde da
questão suscitada pelo recorrente, uma vez que se limita
a exigir que os pareceres prévios devam ser fundamentados, assunto sobre o qual não remanesce dúvida alguma.

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões
principais que as partes lhe submeterem.

O ponto central da discussão proposta pelo recorrente
diz respeito ao que se deve considerar uma decisão fundamentada. Em particular, se aquela que adota como razão de decidir os termos de uma instrução proferida por
técnicos desta Casa não estaria a satisfazer a exigência
de fundamentação contida no precitado inciso II.

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de
ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou
a questão decidida;

A matéria proposta pelo recorrente não tem seu tratamento exaustivo no ordenamento jurídico do próprio Tribunal, a menos que consideremos a subsidiariedade admitida na Lei Complementar 621/2012. Estatui o art. 70
da Lei Complementar 621/2012: “Art. 70. Aplicam-se aos
processos no âmbito do Tribunal de Contas, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil”.
Este, por sua vez, tem norma que detalha de forma minuciosa e estabelece com precisão o conceito de uma
decisão não fundamentada.
Nesse diapasão, releva trazer à colação o art. 489, § 1º,
do Código de Processo Civil:
Diário Oficial de Contas

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que:

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem
explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes
nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar
a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
www.tce.es.gov.br

Como se observa, não há subsunção da pretensão do recorrente a qualquer hipótese descrita no § 1º, art. 489,
considerando que a opção legislativa foi estabelecer um
conceito negativo (preferiu se definir o que não é decisão fundamentada), embora se reconheça que o rol ali
descrito seja meramente exemplificativo.
A adoção como razão de decidir dos fundamentos e conclusões da área técnica deste Tribunal pelos colegiados
desta Corte em muito se distanciam das hipóteses “de
falsas fundamentações” arroladas acima e da ratio legis
que ensejou a redação do dispositivo no novel CPC.
Conquanto seja legítimo ao recorrente contra todos os
pontos da decisão se insurgir, no caso concreto consegue
perfeitamente perceber qual a relação de causa e efeito entre o que foi deduzido no processo e as conclusões
lançadas ao fim pelo órgão julgador.
Ou seja, há a perfeita compreensão dos motivos e motivação que redundaram na elaboração da formação do
juízo de valor empregado para adoção da peça decisória.
No caso concreto, o relator do processo demonstrou
muita acuidade ao proferir seu voto, inclusive mesmo
em irregularidade na qual anuía com os termos da manifestação técnica, teceu comentários com o fim de enriquecer o debate.
Ademais, a questão da exigência de fundamentação está diretamente atrelada à boa prestação jurisdicional,
mas também permitir questionamentos relevantes de
quem sofre os impactos das decisões, sobre conteúdos
que não sejam claros suficientemente, propiciando a utilização de um novo instrumento que o permita rediscutir seu conteúdo.
Não há reparo a se fazer na manifestação técnica no que
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diz respeito à utilização de fundamentação suficiente
para se chegar às conclusões que posteriormente foram
adotadas pelo órgão colegiado. O próprio recorrente não
suscita essa questão.
Tem-se que, se houvesse ausência de fundamentação na
manifestação encampada pela Primeira Câmara, aí sim,
estar-se-ia diante de uma hipótese de nulidade, pois não
seria admissível se adotar como razão de decidir, algo
que dantes já se revelara desprovido de motivação.
Atente-se que o novel CPC, até como corolário do Princípio da Duração Razoável do Processo, adotou expressamente em seu texto o da Primazia da Resolução de Mérito, devendo assim ser evitados formalismos desnecessários que prejudiquem a marcha regular do procedimento, a menos quando constatadas ocorrências de vícios de
natureza insanável, do que não se trata o caso sob apreciação.
Assim sendo, opina-se pela rejeição da preliminar suscitada.
- Manifestação Técnica 890/2017
2 ANÁLISE TÉCNICA
A presente análise se restringirá as razões apresentadas na peça recursal juntada às fls. 11/42 do Proc. TC
6670/16, e nos documentos anexados aos autos como
meio de prova documental do recorrente.
Do exame do Recurso de Reconsideração (Proc. TC
6670/2016) em tela, observou-se que o recorrente apresentou suas razões atinentes a cada irregularidade constante no Parecer Prévio TC 046/2016, motivo pelo qual,
para subsidiar as decisões das demais instâncias competentes, procedeu-se a análise a seguir:
2.1. Montante de “Precatórios a Pagar” registrado no BaDiário Oficial de Contas

lanço Patrimonial diverge da relação de precatórios encaminhada com a Lei Orçamentária Anual (item 2.15 da
ICC 102/2015)
Base Legal: artigos 85, 98, 100, 101, 104 e 105, § 4º, da
Lei Federal 4.320/64.
Foram apresentadas às fls. 11 as seguintes razões recursais:
Conforme relatado no RTC 384/2014, o montante de
Precatórios a Pagar registrado no Balanço Patrimonial
em 31/12/2012 diverge da relação de precatórios encaminhada com a Lei Orçamentária Anual. Em razão disto
o Agente responsável foi citado por esta Corte de Contas
para apresentar esclarecimentos.
Afirma o recorrente que a Instrução Contábil Conclusiva
ICC 102/2015 (fls. 590/617), item 2.15, não acolheu as
justificativas apresentadas em resposta à citação, tendo
opinado pela manutenção da irregularidade.
Com efeito, em sede de conclusiva e de instrução processual os esclarecimentos prestados pela defesa e respectivos documentos probantes, não foram suficientes
para afastar o indício de irregularidade acima tipificado,
conforme manifestado na ICC 101/2015, fls. 609 a seguir
transcrito:
Não obstante, quanto à relação de precatórios constante
no processo TC 674/2012, o agente responsável inseriu
aos presentes autos essa mesma relação, ou seja, constando as mesmas divergências encontradas quando da
análise técnico-contábil, não trazendo, portanto, nada
de novo aos autos. (grifo nosso)
Acerca da relação de precatórios questionada, o Agente responsável alegou que os valores nela contidos referentes a 31 de dezembro de 2010 não compete ao manwww.tce.es.gov.br

dato 2209/2012, entretanto, tal declaração não se sustenta, haja vista que os precatórios relativos ao exercício
de 2010 pertencem de fato ao período em que o Agente responsável, Senhor Lastênio Luiz Cardoso, esteve à
frente do município de Baixo Guandu.
O Agente responsável também alega que o fechamento ocorrera no exercício de 2013, conquanto, tal alegação não se sustenta, visto que a relação em comento fora protocolada neste Egrégio Tribunal na data de 30 de
janeiro de 2012, ou seja, ainda no início do último ano
de mandato do Senhor Lastênio Luiz Cardoso, tendo sido
encaminhada e assinada pelo mesmo.
Destarte, considerando que o Agente Responsável não
apresentou argumentos que justificassem o fato de a relação de precatórios constante no processo TC 674/2012
não convergir com o saldo de precatórios apresentado
nas peças contábeis que compõem a presente prestação
de contas, impossibilitando que se apure o verdadeiro
saldo de precatórios a pagar do Município no final do
exercício financeiro de 2012;
Opinamos pela manutenção da inconsistência.
Afirma o recorrente que os precatórios a pagar totalizam
R$ 1.627.878,64, sendo o montante retro citado o valor
correto dos precatórios a pagar em 31/12/2012, quando
desconsiderada a baixa indevida de R$ 72.033,81 (Nota de Lançamento Contábil Manual nº 0000006/2012).
Para provar o alegado o recorrente anexou às fls. 50 do
Proc. TC 6670/2016 um CD contendo a listagem dos precatórios a pagar da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, em formato PDF, onde constatou-se um total geral de
R$ 1.627.878,64 em 31/12/2012 em precatórios a pagar.
A respeito da baixa efetuada indevidamente, destaca o
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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recorrente que, conforme demonstrado na Nota de Lançamento Contábil Manual nº 0000001/2014, fls. 369 do
processo TC nº 2967/2013, a mesma foi regularizada no
exercício de 2014 em consonância com a Resolução CFC
1.132/2008.
A defesa reencaminhou em mídia – CD a Nota de Lançamento 001/2014, realizada naquele exercício, demonstrando o acerto da baixa indevida de precatórios no exercício de 2012, no total de R$ 72.033,81.
Justifica o recorrente que o montante referente à atualização monetária não realizada no exercício de 2012, foi
regularizada no exercício de 2014. Para provar o alegado
encaminha a Nota de Lançamento Contábil Manual nº
000005/2014, no formato PDF gravada no CD, anexado
às fls. 50 dos presentes autos.
Verificou-se por meio do RTC 384/2014 (fls. 259), que
a conta patrimonial “precatórios a pagar” evidenciava em 31/12/2011 saldo de R$ 1.627.878,64, baixa no
exercício de 2012 no valor de R$ 72.033,81 e saldo em
31/12/2012 de R$ 1.555.844,43. Por sua vez, a relação
de precatórios a pagar apresentada pelo recorrente registra um total geral de R$ 1.627.878,64 em 31/12/2012.
No entanto, considerando que os precatórios a pagar totalizavam R$ 1.627.878,64 em 31/12/2012, conforme relação de precatórios a pagar apresentados pelo recorrente (CD, fls. 50); considerando que o saldo em 31/12/2012
da conta contábil “precatórios a pagar” no montante de
R$ 1.555.844,43 e a menor em R$ 72.033,81, quando
comparado a relação de precatórios em 31/12/2012, foi
em decorrência de baixas contábeis indevidas; considerando que a defesa comprovou por meio da Nota de Lançamento Contábil Manual nº 0000001/2014 que os registros contábeis indevidos foram retificados no exerDiário Oficial de Contas

cício de 2014, em consonância com as Resoluções CFC
1.132/2008 e 1.330/2011 vigentes à época, considerando que do resultado da presente análise não vislumbramos dano ou prejuízo ao erário municipal, opina-se pelo acolhimento da razões apresentadas pelo recorrente afastando-se a irregularidade exarada Parecer Prévio
TC nº 046/2016 – Primeira Câmara, instruído pela ICC
102/2015 e RTC 384/2014.
2.2 Ativo Real Líquido apurado diverge do apresentado
no Balanço Patrimonial (item 2.16 da ICC 102/2015)
Base Legal: artigos 85, 98, 100, 101 e 105 da Lei Federal 4.320/64.
O recorrente apresentou as justificativas abaixo transcritas: (fls.17/25)
Conforme apontado no RTC nº 384/2014 o Ativo Real Líquido evidenciado no Balanço Patrimonial – Exercício 2012 diverge em R$ 485.894,79 do Ativo Real Líquido apurado pela auditoria deste Tribunal de Contas. Dessa forma, o responsável pelas presentes contas foi citado
para apresentar justificativas.
Em resposta a citação a defesa apresentou esclarecimentos e nova documentação (fls. 351/581). Como bem afirma o recorrente, a auditoria deste Tribunal de Contas
opinou pela manutenção da inconsistência apontada no
RTC 384/2014, consoante ICC 102/2015, a seguir transcrita (fls.611):

de motivação para tal, como também já havia sido advertido através do RTC 384/2014 sobre a impossibilidade de substituição de peças, uma que tal procedimento
vai de encontro às normas que norteiam a Ciência Contábil, em especial, a NBCT 16.5, aprovada pela Resolução
CFC 1.132/2008;
Opinamos pela manutenção desta inconsistência.
Afirma o recorrente que a divergência de R$ 485.894,79
apontada por este Tribunal de Contas no Ativo Real Líquido decorre do fato do Balanço Patrimonial inserido às fls.
144 do Proc. TC 2.967/2013 registrar incorretamente o
montante de R$ 32.900.432,33 como Ativo Real Líquido
na coluna “Exercício Anterior” (2011), ao invés do valor
de R$ 33.386.327,12, que efetivamente corresponde ao
Ativo Real Líquido conforme consta na prestação de contas referente ao Exercício de 2011 (Proc. TC 2.283/2012).
Argumenta a defesa que a divergência de R$ 485.894,79
trata-se de erro formal devido à execução da rotina de
encerramento e geração dos Balanços Contábeis no sistema eletrônico de contabilidade de forma incorreta.

[...]

Prosseguindo, o recorrente justifica que o município
quando encaminhou a prestação de contas referente
ao exercício de 2012, preocupou-se unicamente com o
cumprimento formal do prazo junto a este Tribunal de
Contas, sem se atentar, com os demais cuidados e rotinas para a correta elaboração dos demonstrativos contábeis.

Destarte, considerando que o Agente responsável limitou-se a enviar documentação para substituir as peças
contábeis anteriormente encaminhadas no intuito de sanar a impropriedade apontada, cuja documentação já
não havia sido aceita por este Tribunal devido à ausência

Em seguida a defesa afirma que a própria administração
municipal admite que o encaminhamento inicial da prestação de contas foi meramente formal (fls. 55) e também
no Ofício nº 799/2013 – GPBG (fls. 332) no qual solicitou
a substituição dos Balanços Gerais.

www.tce.es.gov.br
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Argumenta o recorrente que o sistema de contabilidade
pública utilizado pela municipalidade, desenvolvido pela
empresa E&L Produções de Software Ltda, possui várias
rotinas distintas umas das outras para o encerramento
do exercício e geração dos Balanços Gerais e caso uma
destas rotinas (“flags”) sejam selecionadas ou deixadas
de serem marcadas de forma indevida, os resultados obtidos são completamente discrepantes.
Registra-se que nos exercícios de 2011 e 2012, a Prefeitura Municipal de Baixo Guandu já detinha o conhecimento técnico das rotinas contábeis e “flags” desenvolvidas pelo sistema de contabilidade informatizado usado pela municipalidade, inclusive no encerramento dos
Balanços Gerais do município de Baixo Guandu – Exercício 2012, constando inclusive no rodapé das demonstrações contábeis encaminhadas para exame deste Tribunal de Contas em março de 2013, o nome da empresa E& L Contabilidade Pública Eletrônica (fls. 143/147 do
Proc. TC 2967/2013), cujo contrato era vigente e sob a
responsabilidade da administração do ex-prefeito de Baixo Guandu, Sr. Lastenio Luiz Cardoso.
Destaca-se que a presente prestação de contas anual refletiu a atuação do ex prefeito municipal de Baixo Guandu Sr. Lastenio Luiz Cardoso, responsável pelo governo
no exercício de Exercício de 2012, tendo o Sr. José de
Barros Neto assumido a Prefeitura Municipal de Baixo
Guandu a partir de janeiro do Exercício de 2013, e encaminhado as presentes contas em março de 2013.
No contexto acima exposto, consideram-se improcedentes as alegações do recorrente e inconcebível que aquele
tente se eximir de suas responsabilidades nos resultados
da execução orçamentária, financeira e patrimonial do
município de Baixo Guandu, quando ainda estava à frenDiário Oficial de Contas

te da prefeitura no ano de 2012, vindo a atribuir única
e exclusivamente ao prefeito municipal de Baixo Guandu, cuja gestão se deu a partir do exercício de 2013, a
responsabilidade dos resultados nas das demonstrações
contábeis encaminhadas para este Tribunal de contas
em março de 2013.
Afirma a defesa que em relação à divergência relativa ao
saldo do exercício anterior, o pedido de substituição do
Balanço Patrimonial não seu deu com o objetivo de se
proceder ajustes e/ou incorreções em lançamentos contábeis, mas sim apresentar o Balanço Patrimonial processado sob as rotinas adequadas do sistema eletrônico
de contabilidade da municipalidade, e que sob esta premissa, o aludido não contraria o disposto na Resolução
CFC nº 1.330/2011.
Compulsando os autos não foram constatados documentos comprobatórios das alegações do recorrente,
como por exemplo, notas de lançamentos contábeis porventura realizados em exercício(os) posteriores a 2012,
visando a retificação do superávit patrimonial do exercício 2012, que inexplicavelmente foi substituído de R$
5.737.597.12 (DVP; fls.146) para R$ 5.777.776,63 (DVP,
fls.363) no mesmo exercício de 2012.
Dessa forma, ao contrário do alegado pelo recorrente,
não restou devidamente comprovado nos autos a observância do disposto na Resolução CFC nº 1.330/2011 que
trata de retificação de lançamentos contábeis.
Argumenta a defesa que a irregularidade do item em
análise não passou de mero equívoco de natureza formal, pois restou demonstrado toda a movimentação e
o correto saldo patrimonial do município. Consideramos improcedentes as alegações do recorrente, pois este afirma às fls. 22 dos presentes autos que não ocorreu
www.tce.es.gov.br

uma simples substituição de documentos, mas uma alteração na contabilidade corrente. Porém, frisa-se, não
constam nos autos documentos comprobatórios de retificação de registros contábeis referente a inconsistência
contábil apontada no presente item.
Discordamos das alegações da recorrente, e asseguramos que a divergência apontada pela área técnica deste Tribunal de Contas não pode ser tratada como mero equívoco formal, mas como inconsistência grave capaz de comprometer a segurança das informações contábeis, tendo como consequência a alteração da contabilidade a qualquer momento, mesmo após o exercício
findo, sem justificativas e sem comprovantes de registros
contábeis.
Prossegue o recorrente argumentando que a Demonstrações das Variações Patrimoniais – DVP constante das
fls. 363 do Processo TC 2.967/2013 indica que foram procedidos ajustes, em tese intempestivos em lançamentos
contábeis. Ressalva-se, caso Administração Municipal
2013 tenha realizado ajustes contábeis na Demonstração das Variações Patrimoniais no decorrer do exercício
de 2013, como alega a defesa, estes não foram devidamente comprovados nos autos pelo recorrente por meio
de registros contábeis, não sendo demonstrado o cumprimento da Resolução 1.330/2011.
Alega a defesa que não é razoável rejeitar a Demonstração das Variações Patrimoniais (ajustada) e o Balanço Patrimonial (ajustado), ambos do processo TC Nº
2.967/2013 todos referentes ao exercício de 2012, e acatar os Balanços que foram elaborados considerando estes ajustes.
Consideramos improcedentes as alegações do recorrente. Observa-se que esta Corte de Contas considerou coSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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mo correto Ativo Real Líquido em 31/12/2012 no valor
de R$ 39.123.924,75, apurado por sua própria área técnica no RTC nº 384 (fls.260 Pro. TC 2.967/13), com base nos números evidenciados nos Balanços Patrimoniais
dos Exercícios 2011 e 2012 encaminhados originariamente na prestação de contas anual do ex-prefeito, utilizando-se de técnicas de auditoria e análise de balanços, e não de justes posteriores conforme alegados pela defesa.

as justificativas, conforme manifestado na ICC 102/2015
às fls. 613 do Proc. TC 2.967/2013.

270, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Impetrado o recurso, a defesa alega que tanto o RTC
384/2014 quanto a ICC 102/2015 não considerou na
base de cálculo para repasse de duodécimo à Câmara
Municipal a conta contábil 419119900000 Multas e Juros de Outros Tributos no valor de R$ 3.099,43 e a conta contábil 419199900000 Outras Multas, no valor de R$
20.309.67.

Em R$

O fato incontestável é que as alegações do recorrente
não foram suficientes para sanear a irregularidade apontada no presente item e justificar a transferência para o
próximo exercícios de 2013 um Superávit Patrimonial do
Exercício 2012 incorreto em R$ 40.178,70 e um Ativo Real Líquido evidenciado no Balanço Patrimonial – Exercício 2012, com divergência de R$ 485.894,79 na coluna
exercício anterior (2011), constituindo este fato grave infração à norma legal e regulamentar de natureza contábil e patrimonial.

Prosseguindo, afirma que as contas sob exame devem
integrar a base de cálculo para repasse de duodécimos
à Câmara Municipal nos termos do art. 29-A da Constituição Federal. Argumenta o recorrente que as contas
contábeis acima mencionadas são de origem tributária,
o que pode ser verificado no histórico das notas de arrecadação. Para provar o alegado encaminha em mídia
o CD (fls 50) contendo as notas de arrecadação (Tls) no
formato PDF.

Pelo exposto, somos pela manutenção da irregularidade exarada no Parecer Prévio TC nº 046/2016 – Primeira Câmara, instruído pela ICC 102/2015 e RTC 384/2014.
2.3 Repasse de duodécimos à Câmara excede limite
constitucional (item 2.17 da ICC 102/2015)
Base Legal: artigo 29-A da Constituição Federal – redação dada pela EC 58/2009.
O recorrente apresentou as seguintes justificativas:
Conforme demonstrado no RTC 384/2014 (fls.270) o Poder Executivo Municipal repassou duodécimos ao Poder
Legislativo Municipal acima do limite constitucional em
valor igual a R$ 1.010,98 .
Tendo sido citado, o responsável não logrou êxito em suDiário Oficial de Contas

Examinou-se as notas de arrecadação encaminhadas pelo recorrente referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2011 (receitas tributárias arrecadadas no exercício anterior) e constatou-se que aquelas registram lançamentos contábeis na conta 419119900000 Multas e Juros de Outros Tributos no montante de R$ 3.099,43 e na
conta 419199900000 Outras Multas no montante de R$
20.309.67 no exercício de 2011. Consta nas notas de lançamentos o seguinte histórico: “Tributos Municipais conforme aviso bancário”, comprovando assim que as referidas contas são de origem tributária e devem compor a
base de cálculo conforme requereu o recorrente.
Considerando as argumentações do recorrente e as provas documentais acostadas nos autos (CD; fls. 50), revisamos os cálculos apresentados no RTC 384/2014 às fls.
www.tce.es.gov.br

Transferências para o Poder Legislativo
Descrição Valor
Receita tributária e transferências – 2012 (Art. 29-A
CF/88) 34.579.198,61
(+) 419119900000 Multas e Juros de Outros Tributos (recurso) 3.099,43
(+) 419199900000 Outras Multas (recurso) 20.309,67
Receita tributária e transferências – 2012 (Art. 29-A
CF/88) 34.602.607,71
% máximo para o município 7,00%
Valor máximo
2.422.182,54

permitido

para

transferência

(a)

Aplicação
Total de duodécimos repassados à Câmara Municipal
(RTC 384/14) 2.421.554,88
Limite Máximo Permitido de Repasses à Câmara Municipal (a) 2.422.182,54
Aplicação em cumprimento ao limite constitucional
-627,66
Fonte: Proc. TC 2.967/2013 (PCA 2012) e TC 6670/2016
(Rec.de Reconsideração)
Os números evidenciados na tabela acima demonstram
inexistência de repasse a maior de duodécimos pela Prefeitura de Baixo Guandu à Câmara Municipal e o cumprimento do artigo 29-A da Constituição Federal.
Dessa forma, somos pelo afastamento da irregularidade e pela reforma do Parecer Prévio TC nº 046/2016 –
Primeira Câmara, quanto a matéria tratada no presenSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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te item.
2.4 Infringência ao artigo 42 da LRF (item 1 da ICC
294/2015)
Base Legal: artigo 42 da Lei Complementar 101/2000
O recorrente apresentou os seguintes esclarecimentos:
Quanto ao item II.3 do Parecer Prévio TC 046/2016 : “
Infringência ao art. 42 da LRF”, clama o recorrente pela impossibilidade de aferição da infringência do referido dispositivo legal (fls. 28 do Proc. Nº 6670/2016). Na
sequência, defende a necessidade de adoção de procedimento em campo de metodologia e técnicas para apuração e exame dos documentos necessários a fim de averiguar se o Poder Executivo municipal contraiu, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato (2009/2012),
obrigações de despesas que não foram cumpridas integralmente dentro deles, ou que que tiveream parcelas a
serem pagas no exercício seguinte.
O recorrente cita trecho do Parecer Prévio TC 046/2016,
onde consta às fls. 29 do Proc. TC 6670/2016, a seguinte conclusão:
Quanto ao item III da MPT 494/2015 que trata das “Obrigações de despesas contraídas no fim de mandato sem
disponibilidade de caixa no valor de R$ 1.193.358,51, infringência do art. 43 da LRF, mantenho a irregularidade.
Inconformado com o Parecer Prévio exarado por este Tribunal de Contas, alega o recorrente que para aferição do
descumprimento do artigo 43 da LRF é necessário demonstrar de forma clara e objetiva a existência de indicação de obrigação nova assumida nos últimos dois quadrimestres do mandato.
Em seguida, argumenta a defesa que da forma como foi
realizado o levantamento pela equipe ténica por meio de
Diário Oficial de Contas

planilhas anexadas às fls. 641/687 (Proc. TC 2.967/2013PCA 2012) não se afere o momento que a obrigação nova teria sido contraída, e por isso a dúvida quanto à efetiva violação do art. 42 da LRF.

ta a defesa, uma vez que os dados contábeis na forma
como são apresentados nas PCAs podem não revelar os
detalhamentos necessários que um tema tão complexo
exige.

Afirma o recorrente que a inscrição de restos a pagar não
processados que teriam afetado os saldos das disponibilidades financeiras referem-se a despesas decorrentes
de folha de pagamento, obrigação de pagamento que segundo a defesa, não se enquadra no art. 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

O recorrente se insurge contra a conclusão contida na
análise técnica e encampada pelo Parecer Prévio TCEES
nº 046/2016, sob a alegação que a análise foi realizada
com base na Nota Técnica nº 01/2013 de 13 de junho de
2013, data posterior à apresentação das presentes contas.

Ressalva-se que o recorrente não quantificou em espécie
monetária as despesas decorrentes com folha de pagamento inscritas em restos a pagar não processados, como também não apresentou provas documentais de suas alegações.

Discordamos das alegações do recorrente quanto a impossibilidade de aferição da infringência do art. 42 da
LRF por este Tribunal de Contas e de restringir à procedimentos em campo a aplicação de metodologia e técnicas para verificação do cumprimento do artigo 42 da LRF
pelo chefe do Poder Executivo Municipal.

Prosseguindo, o recorrente justifica que as disposições
do art. 42 não se aplicam às despesas que foram assumidas anteriormente aos últimos oito meses, por força de
lei, contrato, convênio, ajuste ou qualquer outra forma
de contratação, mas que venham a ser empenhadas nesse período. Desse modo, alega a defesa, contrair obrigação de despesas não é o mesmo que empenhar despesas.
Para instruir o presente recurso a defesa trouxe aos autos voto do Conselheiro Substituto Marco Antonio, proferido no Proc.TC 3339/2013, que versa sobre a PCA
2012 da Prefeitura Municipal de Jaguaré (fls. 32/34 do
Proc. TC 6670/2016).
Continuando, argumenta o recorrente que a utilização
de uma ou outra metodologia pode conduzir a diferentes conclusões quanto à suposta violação ao art. 42 da
LRF, daí a importância de uma análise in loco, argumenwww.tce.es.gov.br

Compulsando os autos (Proc. TC 2.967/2013), constatou-se que a análise técnica deste Tribunal de Contas se pautou em um conjunto de demonstrações contábeis e gerenciais, como por exemplo: extratos e conciliações bancárias das contas movimentadas no exercício de 2012,
relatórios de inscrição e cancelamento de restos a pagar,
listagem de fluxo de caixa, entre outros.
Também foi oportunizado ao ex-Prefeito de Baixo Guandu o encaminhamento de documentos que julgasse
necessário para responder aos Termo de Citação nºs
1361/2015, o que foi realizado pelo Sr. Lastênio Luiz Cardoso, conforme verificou-se às fls. 639/692 do Proc. TC
2.967/2013.
Neste contexto, é importante esclarecer que na análise
da disponibilidades de caixa nos últimos dois quadrimestres do mandato do Chefe do Poder Executivo MuniciSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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pal de Baixo Guandu, responsável pela presente prestação de contas, a equipe de auditoria deste Tribunal de
Contas perquiriu o cumprimento não só do caput do artigo 42 da LRF, mas também do parágrafo único do mesmo artigo que dispõe (fls. 704 do Proc. TC 2.967/2013):
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja
suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de
caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. (grifos da
MT)
Destaca-se que encampamos na presente manifestação
técnica, a metodologia de cálculo adotada pela auditoria deste Tribunal de Contas na verificação do cumprimento do artigo 42 da LC 101/2000, manifestado às fls.
619/629 do Proc. TC 2.967/2013 e acompanhado pela
ICC 102/2015 e ITC 5648/2015 todos do citado processo.
Ressalta-se que a metodologia empregada por este Tribunal de Contas para avaliação do cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal é a mesma utilizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), conforme se verifica da Nota Técnica da Secretaria Geral de
Controle Externo (Segex) n. º 001/2013.
Nessa esteira, importante reproduzir o conceito de disponibilidade de caixa sob a ótica da STN:
A disponibilidade de caixa bruta é composta, basicamente, por ativos de alta liquidez como Caixa, Bancos, Aplicações Financeiras e Outras Disponibilidades Financeiras.
Diário Oficial de Contas

Por outro lado, as obrigações financeiras representam os
compromissos assumidos com os fornecedores e prestadores de serviço, incluídos os depósitos de diversas origens. Da disponibilidade bruta, são deduzidos os recursos de terceiros, como depósitos e consignações, os Restos a Pagar Processados, e os Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores, dentre outros.
Vale ressaltar que não são deduzidas somente despesas
do ponto de vista contábil, mas sim obrigações fiscais.
Dessa forma, os Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores são também deduzidos.
Ainda no âmbito do MDF, mais adiante temos:
Ao assumir uma obrigação de despesa através de contrato, convênio, acordo, ajuste ou qualquer outra forma
de contratação no seu último ano de mandato, o gestor deve verificar previamente se poderá pagá-la, valendo-se de um fluxo de caixa que levará em consideração
“os encargos e despesas compromissadas a pagar até o
final do exercício” e não apenas nos dois últimos quadrimestres. De acordo com o art. 42, as despesas decorrentes de obrigações contraídas nos últimos dois quadrimestres, deverão ser pagas até o final do ano ou, se for
o caso, ser pagas no ano seguinte com recursos provisionados no ano anterior. (MDF, p. 479)
Conforme citação acima se observa que a metodologia
empregada na Nota Técnica da Secretaria Geral de Controle Externo 001/2013 deste Tribunal de Contas, para
avaliação do cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal é a mesma utilizada pela Secretaria
do Tesouro Nacional (STN).
Nota-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF atribuiu, ao Órgão Central de Contabilidade da União, no §
www.tce.es.gov.br

2º do art. 50, a responsabilidade pela edição de normas
gerais para consolidação das contas públicas:
§ 2º A edição de normas gerais para consolidação das
contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade
da União, enquanto não implantado o conselho de que
trata o art. 67.
Nesse sentido, a Lei nº 10.180/ 2001, no seu art. 17, inciso I define que a Secretaria do Tesouro Nacional – STN é
o órgão central de contabilidade da União:
Art. 17. Integram o Sistema de Contabilidade Federal:
I - a Secretaria do Tesouro Nacional, como órgão central;
Tal competência, no que se refere à padronização de
critérios orçamentários, contábeis e fiscais, vem sendo
exercida por meio da edição do Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público – MCASP e do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF.
No manual de demonstrativos fiscais, aprovado em meados de 2011, é expressa sua aplicação para o exercício
de 2012 e a competência para ditar tais normas decorre,
como exposto no preâmbulo, das seguintes legislações:
Assim, considerando o disposto no inciso I do art. 17 da
Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e no inciso I do
art. 6º do Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009,
que conferem à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do
Ministério da Fazenda (MF) a condição de órgão central
do Sistema de Contabilidade Federal;
Considerando as competências do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, estabelecidas no art. 18
da Lei nº 10.180, de 2001, complementadas pelas atribuições definidas no art. 7º do Decreto nº 6.976, de
2009, e nos incisos XIV, XXI, XXII e XXIII do art. 21 do Anexo I do Decreto nº 7.482, de 16 de maio de 2011;
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Considerando a necessidade de padronização dos demonstrativos fiscais nos três níveis de governo, de forma a garantir a consolidação das contas públicas na forma estabelecida na Lei Complementar nº 101, de 2000,
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), resolve:
É certo que o método utilizado nas instruções técnicas
deste Tribunal de Contas tem por base normativa o próprio dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, qual
seja, o artigo 42 e seu parágrafo único, interpretação essa baseada nos conceitos trazidos pelo Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional,
vigente à época da prestação de contas. Destarte, as instruções técnicas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo adotam, e não poderia ser de forma contrária, tal metodologia.
Desta forma, considerando os documentos encaminhados para exame deste Tribunal de Contas, entendemos
que a ausência de auditoria in loco para verificação do
cumprimento do artigo 42 da LC 101/2000, não compromete a eficácia da análise efetuada pela área técnica do Tribunal de Contas, em sede de Prestação de Contas Anual, nos termos do art. 42 da LRF e nos moldes da
Nota Técnica nº 01/2013 da Secretaria Geral de Controle
Externo. Vale acrescentar que o ônus da prova em processos de prestação de contas recai sobre o prestador.
Quanto as justificativas do recorrente de que as despesas decorrentes de folha de pagamento inscritas em restos a pagar não se enquadram na violação do art. 42 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, entendemos que mesmo
estas tenham sido contraídas antes de 1º de maio, é necessário que as obrigações sejam consideradas na verificação da disponibilidade caixa líquida da prefeitura de
Baixo Guandu, uma vez que somente podem ser assuDiário Oficial de Contas

midas novas obrigações de despesa no período vedativo se, depois de consideradas todas as despesas já compromissadas, inclusive as consignações originárias da folha de pagamentos de pessoal, houver sobra líquida de
caixa suficiente para tal, para que se cumpra uma gestão
fiscal responsável conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 1º, § 1º da LC 101/2000), a seguir transcrito:.

vo mandato, a LRF estabelece que a responsabilidade na
gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente
em que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes
de afetar o equilíbrio das contas públicas, o que impõe
que ajustes devam ser observados no decorrer de todo
o mandato, de forma que as receitas não sejam superestimadas, nem haja acúmulo excessivo de passivos financeiros “(grifos da MT)

Art. 1o [...]

Registra-se que a postura adotada por este Tribunal de
Contas na verificação do cumprimento do artigo 42 da LC
101/2000, alinha-se com a de outros Tribunais de Contas Estaduais, como por exemplo o Tribunal de Contas
do Estado de Mato Grosso, que considera que na elaboração do fluxo de caixa deverá ser contemplada as disponibilidades financeiras existentes no início do período de
vedação, adicionadas as receitas futuras e deduzidos os
encargos e despesas compromissadas a pagar até o final
do exercício, inclusive as decorrentes de pessoal e encargos sociais, conforme se verifica pelo Parecer de Consulta 124/2013, Processo nº 30.100-0/2013, Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso abaixo:

§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a
ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das
contas públicas, mediante o cumprimento de metas de
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social
e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
Ressalta-se que a metodologia de cálculo para apuração da disponibilidade de caixa para verificação do cumprimento do artigo 42 da LRF, adotada pela área técnica deste Tribunal de Contas, está em consonância com
o dispositivo legal supracitado, e com o posicionamento
da Secretaria do Tesouro Nacional, expresso no Manual de Demonstrativos Fiscais aplicado à União, Estados,
Distrito Federal e Município, válido para o exercício de
2012, 4ª Edição, conforme transcrito abaixo:
O controle da disponibilidade de caixa deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em
todos os exercícios e não somente no último ano de
mandato. Apesar de a restrição estabelecida no art. 42
se limitar aos dois últimos quadrimestres do respectiwww.tce.es.gov.br

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE[ . ]
DO MÉRITO [...]
Prosseguindo, verifica-se às fls. 37/39 do Proc. TC
6670/2016 que o recorrente nega a violação ao artigo 42
da LRF e junta novos documentos em mídia (CD às fls.50)
para análise deste Tribunal de Contas.
Com base nos argumentos apresentados pelo recorrente
(fls.37/39) e nos documentos em formato digital – PDF
encaminhados como meio de prova, procedeu-se ao reexame da verificação do artigo 42 da LRF, considerando-se na análise os seguintes fatores:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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I – Apuração das disponibilidades financeiras por meio
da efetiva vinculação de recursos, conforme classificação existente no Sistema Contábil da municipalidade de
Baixo Guandu, com base nos Fluxos de Caixas: Recursos
dos Sus, Recursos Próprios Saúde, Recursos Prog. Federais, Recursos Educação, Demais Disponibilidades Vinculadas e Recursos Não Vinculados, todos encaminhados
pelo recorrente em formato PDF no CD anexado às fls.
50 do Proc. TC 6670/2016.

6 12.559-8 PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPLEX. À CRIANÇA-PETI JORNADA 31,17

Constatou-se que o fluxo de caixa “Recursos Não Vinculados” demonstrado pelo recorrente evidencia um montante de R$ 2.228.029,24, alocados em recursos de livre
aplicação. Porém, as disponibilidades não vinculadas calculada pela área técnica - RTC 384/2014, na apuração
do art. 42, totalizam R$ 1.228.645,20 (fls. 625, Proc. TC
2.967/2013).

11 14.007-4 PMBG - PASEP 869,10

Verificou-se que na listagem de fluxo de caixa, Recursos Não Vinculados, elaborado pela Prefeitura de Baixo
Guandu em fase recursal, estão incluídos Recursos Vinculados no montante de R$ 965.663,52, conforme demonstrado a seguir:
Demais disponibilidades vinculadas (inclusive convênios)
- Bruta
1 12.547-4 PMBG - PROT. SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA –
Banco do Brasil 87.604,34
2 12.021-9 PMBG - CIDE 2.999,92
3 12.551-2 PROT. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEX. PESS.
CO/ DEFICIÊNCIA 319,52
4 12.553-9 PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. PESS. CO/
DEFICIÊNCIA 1.399,20
5 12.558-X PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPLEX. À CRIANÇA-PETI/BOLSA 111,21
Diário Oficial de Contas

7 13.185-7 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
82,72
8 13.661-1 PMBG - PETI JORNADA 148,85
9 13.663-8 PMBG - AÇÃO CONT. ASILO 69.962,16
10 13.897-5 PROG. IND. GEST. DESCENT. BOLSA FAMÍLIA
– Banco do Brasil 341.328,27
12 2.187.029 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Banestes
459.035,05
13 14.830-X SNA - SIMPLES NACIONAL 1.772,01
Fonte: Proc. TC 2.967/2013 (PCA 2012) e Proc. TC
6.670/2016 (Recurso Reconsideração)
Os valores demonstrados na tabela anterior encontram-se evidenciados na Listagem de Fluxo de Caixa da Prefeitura Muncipal de Baixo Guandu, conforme figura a seguir:
TABELA 1
Verifica-se que os valores demonstrados na tabela anterior no toal de R$ 965.663,52 classicados pela prefeitura
de Baixo Guandu na fonte 1.102- Recursos Próprios, na
verdade (Listagem de Fluxo de Caixa), pela sua espécie e
finalidade tratam-se de Recursos Vinculados.
Conforme evidenciado na tabela e figura acima, a conta
bancária nº 13.897-5 (Banco do Brasil) – Prog. Ind. Gest.
Descent. Bolsa Família registra em 31/12/2012 um saldo
no valor de R$ 341.328,27 e a conta bancária 2.187.029
(Banestes) - Iluminação Pública evidencia um saldo de
R$ 459.035,05 também em 31/12/2012.
Verifica-se que os valores e respectivas contas bancárias
www.tce.es.gov.br

nº 13.897-5 (Banco do Brasil e nº 2.187.029 (Banestes)
anteriormente citadas foram classificados corretamente
pela área técnica deste Tribunal de Contas, como Recursos Vinculados na MTP 494/2015 (fls.622/625 do Proc.
TC 2.967/2013). Ocorre que a prefeitura de Baixo Guandú os classificou equivocadamente como Recursos Não
Vinculados, ou seja, como se fossem de livre aplicação
conforme se constatou por meio da Listagem de Fluxo
de Caixa, apresentado pelo recorrente às fls. 50 do Proc.
TC 6.670/2016.
É importante tecer, que a Contribuição com Iluminação
Pública, à luz do Parecer Consulta TCEES 023/2006 exarado no Proc. TC 888/2006, de interesse da Prefeitura Municipal de Castelo, não pode ser tratada como recurso de
livre aplicação (recurso não vinculado) pela prefeitura de
Baixo Guandu, pois sua arrecadação deve destinar-se exclusivamente, ao custeio das despesas com iluminação
pública, conforme verifica-se pela transcrição de parte
do parecer abaixo:
Destaca-se que recursos vinculados não se restrigem a
convênios, mas aplicam-se entre outras espécies de vinculação, aos legalmente vinculados (art. 8º, parágrafo
único da LRF).
Face o expôsto, os recursos demonstrados na tabela anterior no montante de R$ 966.981,93 permanecem como vinculados, recusando-se na presente manifestação
os argumentos e documentação apresentada pelo recorrente e acompanhando-se na presente manifestação o
RTC 384/2014 (fls. 625).
No tocante a Disponibilidade Saúde Recursos Próprios,
acolhemos os argumentos e documentos apresentados
pela defesa, e alocamos na fonte Saúde Recursos Próprios, o saldo da conta 9.250-9 – PMBG FUS – Fundo de
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Saúde no valor de R$ 124.440,54. Assim, o saldo da fonte Saúde Recursos Próprios em 31/12/2012 passa de R$
123.801,07 para R$ 248.241,60.
II Em atenção a solicitação do recorrente e considerando os documentos probantes (obrigações extra a pagar) ,
foi recalculado as obrigações a pagar depósitos inerentes
a “Recursos Não Vinculados”, considerando-se a efetiva
vinculação, cujo montante de R$ 1.472.321,88 foi apurado originariamente na MTP 494/2015 (fls. 626 do Proc.
TC 2.967/2013). Procedeu-se ainda o reexame do depósitos nas demais fontes de recursos, com base nos relatórios da despesa (obrigações extra a pagar) tendo apurado-se os seguintes valores:
Com base nas alegaçoes do recorrente e nos documentos que acompanham procedeu-se o reexame da verificação do cumprimento do artigo 42 da LC 101/2000Exercício 2012, conforme demonstrado nas planilhas a
seguir:
Continuação: Demais disponibilidades vinculadas (inclusive convênios)
Considerando os documentos disponíveis nos autos
(Proc. TC 2.967/2013 – PCA 2012 e Proc. TC 6.670/2013
– Recurso de Reconsideração) a análise técnica-contábil reforça violação ao artigo 42 da LRF, conforme exarado na Parecer Prévio TC 046/2016, pois mesmo efetuando-se as alocações de fonte de recursos solicitadas pelo
recorrente conforme demonstrado nas planilhas acima,
apurou-se uma insuficiência de caixa ao final de 2012, no
município de Baixo Guandu, nas seguintes fontes de recursos: Saúde Recursos Próprios: - R$ 167.105,80; Educação Recursos Próprios: - R$ 801.699,59, totalizando –
R$ 968.805,39 de déficit financeiro.
Diário Oficial de Contas

Após reexame da PCA 2012, apurou-se uma suficiência
financeira na fonte de Recursos Não Vinculados no valor de R$ 244.190,98, porém este saldo em 31/12/2012
não foi suficiente para compensar o déficit financeiro alocado em recursos vinculados no montante de R$
968.805,39, restando obrigações de despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato do Sr.
Lastênio Luiz Cardoso, a serem pagas no exercicio seguinte sem disponibilidade de caixa no montante de R$
724.614,41 (R$ 244.190,98 - R$ 968.805,39).
Diante de todo o exposto, somos pela manutenção dos
termos e conclusão exarados na ICC Complementar
294/2015, na ITC 5646/2015 e consequentemente no
Parecer Prévio TC 046/2016 – Primeira Câmara, quanto
ao item III da MPT 494/2015.
- Manifestação Técnica 1311/2017
DO INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 42 DA LRF (Item 1 do ICC
294/2015 e item 4.1.2.4 da ITC 5648/2015)
Base Legal: art. 42 da Lei 101/00
O presente indicativo de irregularidade consiste no descumprimento ao disposto no artigo 42 da LRF – Lei de
Responsabilidade Fiscal, ou seja, o titular do Poder Executivo do Município de Baixo Guandu teria contraído
obrigação de despesas nos dois últimos quadrimestres
do mandato.
Após a realização de sustentação oral, realizada pelo representante do gestor responsável, o Plenário desta Corte de Contas decidiu, acompanhando o relatório de voto 40/2017 do Conselheiro Relator, pela realização de diligência para realizar a análise do artigo 42, segundo a
metodologia aprovada pelo Plenário, sendo necessário,
www.tce.es.gov.br

para tanto, confrontar “os empenhos considerados pela área técnica com os demonstrativos de contração de
obrigações, observadas às contratações devidas, de forma a conferir a correta interpretação ao disposto no artigo 42, da Lei Complementar nº 101/2000”.
Ressalta-se que, à luz do artigo 58 da Lei Federal
4.320/64, mesmo sem contrato, o empenho “cria para o
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”.
Por seu turno, a despesa só deve ocorrer mediante empenho, conforme artigo 60 do mesmo diploma legal. Assim, na ausência do contrato, o marco da contratação recai sobre a data do empenho.
O item 2.4 da Manifestação Técnica 890/2017 evidencia que houve insuficiência de disponibilidade de caixa
nas fontes de recursos próprios destinados à saúde (R$
-167.105,80), e recursos próprios destinados a educação
(R$ - 801.699,59), as quais, considerando a determinação imposta pelo Plenário, compõem o cerne do presente levantamento.
Da análise das tabelas constantes dos anexos 1 e 2, verifica-se que, de todos os valores inscritos em restos a pagar, no exercício de 2012, nas fontes de recursos apontadas com insuficiência financeira, apenas dois possuem
contratos assinados.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do EspíriSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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to Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:

se legal: artigos 85, 98, 100, 101 e 105 da Lei Federal
4.320/1964.

1 Conhecer o presente Recurso;

2.3 Repasse de duodécimos à Câmara excede limite
constitucional (item 2.17 da ICC 102/2015) Base Legal:
Artigo 29-A da Constituição Federal –redação dada pela EC 58/2009.

2 Rejeitar as preliminares suscitadas pelo Recorrente;
3 Negar provimento ao presente Recurso, mantendo-se
in totum o Parecer Prévio TC 046/2016 - Primeira Câmara.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Na 44ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia
12/12/2017, solicitei vista do presente processo, que
trata de Recurso de Reconsideração, interposto pelo
Sr. Lastênio Luiz Cardoso, Prefeito Municipal de Baixo
Guandu no exercício de 2012, em face do Parecer Prévio 046/2016, proferido no Processo TC 2967/2013, para
melhor conhecer o voto do eminente Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
No referido Parecer Prévio este Tribunal recomenda ao
Legislativo Municipal de Baixo Guandu a Rejeição das
Contas do exercício de 2012, em razão das seguintes irregularidades:
2.1 Montante de “Precatórios a Pagar” registrado no Balanço Patrimonial diverge da relação de precatórios encaminhada com a Lei Orçamentária Anual (Item 2.15 da
ICC 102/2015) Base legal: artigos 85, 98, 100, 101, 104 e
105, § 4º, da Lei Federal 4.320/1964.
2.2 Ativo Real Líquido apurado diverge do apresentado
no Balanço Patrimonial (item 2.16 da ICC 102/2015) BaDiário Oficial de Contas

2.4 Infringência ao artigo 42 da LRF (item 1 da ICC
294/2015) Base Legal: Artigo 42 da Lei Complementar
101/2000.
A SecexRecursos - Secretaria de Controle Externo de Recursos procedeu com a análise dos autos e através da
Instrução Técnica de Recurso 75/2017 opinou pelo conhecimento do presente recurso, rejeição das preliminares levantadas e remessa dos autos à SecexContas, considerando que o mérito recursal diz respeito a aspectos
contábeis

item 4.1.2.1 da ITC 5648/2015)
III.2 Repasse de duodécimos à Câmara excede limite
constitucional (item 5.3.1 do RTC 384/2014, item 2.17
da ICC 102/2015e item 4.1.2.3 da ITC 5648/2015).
Face ao exposto, concluiu-se sob o aspecto técnico-contábil,que as razões de recurso e os documentos que
acompanham não tem o condão de afastartodasas irregularidades manifestadas na Instrução Técnica Conclusiva ITC 5648/2015, restando assim, mantidasas irregularidades constantes do Parecer Prévio TC nº 046/2016 a
seguir:
III.1 Ativo Real Líquido apurado diverge do apresentado no Balanço Patrimonial (item 2.16 da ICC 102/2015 e
item 4.1.2.2 da ITC5648/2015);
III.2 Infringência ao artigo 42da LRF (item 1 da ICC
294/2015 e item 4.1.2.4 da ITC 5648/2015).

A SecexContas - Secretaria de Controle Externo de Contas, por meio da Manifestação Técnica 890/2017, manifesta-se nos seguinte termos:

Novamente os autos foram encaminhados a SecexRecursos, a qual por meio da Instrução Técnica de Recurso
108/2017, corroborou a Manifestação Técnica 890/2017.

III–CONCLUSÃOEPROPOSTADEENCAMINHAMENTO

O Ministério Público de Contas, por suas vez, em parecer
da lavra do Procurador Dr. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer 3341/2017), anuiu com o posicionamento constante da Instrução Técnica de Recurso 108/2017.

Considerandoas argumentações e a documentação
apresentadaspelo recorrente, juntada sao Proc. TC
6.670/2016 (Recurso de Reconsideração) sugere-se a reforma parcial do Parecer Prévio TC nº 046/2016 –Primeira Câmara, exarado no Processo de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de BAIXO GUANDU (TC
2.967/2013), relativo ao exercício de 2012, em razão do
saneamento das irregularidades dos seguintes itens:
III.1. Montante de “Precatórios a Pagar” registrado
no Balanço Patrimonial diverge da relação de precatórios encaminhada com a Lei Orçamentária Anual (item
3.3.2.1 do RTC 384/2014., item 2.15 da ICC 102/2015e
www.tce.es.gov.br

Na 29ª Sessão Plenária, em 29 de agosto de 2017, a parte recorrente, em sede de sustentação oral, requereu
que os autos fossem baixados em diligência para realização de verificação se os empenhos levantados pela área
técnica se referem a contratos celebrados nos dois últimos quadrimestres do exercício de 2012, o que foi deferido pelo Relator.
Posteriormente, os autos encaminhados à SecexConSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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tas para realização da diligência requerida, a qual confrontou todos os empenhos realizados no exercício de
2012, considerados pela área técnica, cujas fontes de recursos apresentaram insuficiência de disponibilidade financeira para pagamento (artigo 42 da Lei Complementar 101/2000), com os demonstrativos de contratação de
obrigações (Manifestação Técnica 1311/2017), concluindo pela manutenção da irregularidade “Infringência do
artigo 42 da LRF”.
O Ministério Público de Contas, em nova manifestação
da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanha o entendimento da área
técnica.
Em seu voto na 44ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia 12/12/2017, o eminente Conselheiro Relator Sr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, acompanhou
o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público
Especial de Contas. Assim, solicitei vista, para melhor conhecer o assunto.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Considerando que os pressupostos de admissibilidade já
foram objeto de análise e conhecimento do recurso na
decisão proferida pelo Relator, passo à análise de mérito
do presente Recurso de Reconsideração.
O Recorrente busca pelo presente Recurso de Reconsideração, o afastamento das irregularidades apontadas e
a reforma da Parecer Prévio pela Rejeição das Contas do
gestor.
Quanto aos apontamentos afastados pelo Relator, entendo por bem acompanhar seu entendimento, tomando como razão decidir os fundamentos apresentados em
Diário Oficial de Contas

seu voto, a fim de afastar as irregularidades: “Montante
de “Precatórios a Pagar” registrado no Balanço Patrimonial diverge da relação de precatórios encaminhada com
a Lei Orçamentária Anual” e “Repasse de duodécimos à
Câmara excede limite constitucional”.
Passo, então, à apreciação das irregularidades mantidas
pelo Relator.
ATIVO REAL LÍQUIDO APURADO DIVERGE DO APRESENTADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Foi mantida no parecer prévio ora recorrido a irregularidade apontada no RTC 384/2014, referente ao Ativo Real Líquido evidenciado no Balanço Patrimonial –Exercício
2012 que divergiu em R$ 485.894,79 do Ativo Real Líquido apurado pelo corpo técnico desta Corte.
O recorrente aduz que a divergência de R$ 485.894,79
apontada por este Tribunal de Contas no Ativo Real Líquido decorre do fato do Balanço Patrimonial inserido
às fls. 144 do Proc. TC 2.967/2013, registrado incorretamente o montante de R$ 32.900.432,33 como Ativo Real Líquido na coluna “Exercício Anterior” (2011), ao invés
do valor de R$ 33.386.327,12, que efetivamente corresponde ao Ativo Real Líquido conforme consta na prestação de contas referente ao Exercício de 2011 (Proc. TC
2.283/2012).
Conforme a Manifestação Técnica 00890/2017-1, a área
técnica não constatou documentos comprobatórios das
alegações do recorrente, como por exemplo, notas de
lançamentos contábeis porventura realizados em exercício (os) posteriores a 2012, visando à retificação do superávit patrimonial do exercício 2012.
Nota-se que, a área técnica não aceitou os novos demonstrativos contábeis em substituição das peças já prowww.tce.es.gov.br

tocoladas, pois os novos demonstrativos alteraram o resultado patrimonial do exercício, em discordância às normas brasileiras de contabilidade a ao Regimento Interno
desta Corte.
Assiste razão a área técnica, pois os erros de registros
contábeis devem ser ajustados no momento de seu reconhecimento, como bem apresentados na NBCASP –
NBC T 16.5, conforme já bem explanado.
Portanto, entendo por bem, a manutenção desta irregularidade, contudo, não vislumbro que tenha condão para
macular as contas, pelas razões que seguem.
As Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas especificamente ao Setor Público, denominadas de NBCASP
(NBC T 16.1 a NBC T 16.10), foram editadas em dezembro de 2008 pelo Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), figurando na norma NBC T 16.5, que trata do Registro Contábil (Resolução CFC Nº. 1.132/08), a forma de
se proceder ao reconhecimento de ajustes decorrentes
de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08
Aprova a NBC T 16.5 — Registro Contábil
[...]
24. O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores
ou de mudanças de critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e evidenciado em notas
explicativas. [grifo nosso]
Depreende-se que os ajustes contábeis, decorrentes de
erros e omissões ocorridos em exercícios anteriores, deverão ser realizados no exercício corrente, à conta do patrimônio líquido deste exercício, de forma a não afetaSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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rem os resultados do exercício corrente. Lembrando, que
tais ajustes deverão constar detalhadamente em notas
explicativas, a fim de esclarecer a origem dos registros
extemporâneos.
Desta forma, verifiquei que no processo de prestação de contas anual do exercício de 2013 (Processo TC
2800/2014) a área técnica aceitou o Balanço Patrimonial
do exercício de 2012, com o saldo inicial para a análise da composição patrimonial, com as alterações realizadas após o correto encerramento do exercício, ou seja, os lançamentos de ajustes contábeis que deveriam
ser procedidos no exercício de 2013 foram realizados no
exercício de 2012 após o devido encerramento das contas contábeis no sistema de contabilidade e aceito por
esta corte contas.
E que, após a completa instrução, houve o julgamento
do mérito pela regularidade, conforme Parecer Prévio
TC-090/2015, demonstrando que os erros e ajustes contábeis foram saneados.
Diante dos fatos, mantenho esta irregularidade, mas entendo que não tem o condão de macular as contas, visto
que caberia determinação para as correções contábeis
no exercício atual, contudo, a área técnica já aceitou o
ajuste no processo TC 2800/2014 – exercício de 2013,
portanto deixo de expedir as determinações.
INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 42 DA LRF.
Quanto a esta irregularidade, é objeto de estudo que venho realizando sobre esse tema, a fim de contribuir e
avaliar de forma mais coerente essa questão, com a devida segurança jurídica para os gestores e também para
esta Corte.
Pois bem.
Diário Oficial de Contas

Inicialmente, é importante ressaltar as definições já firmadas por este Tribunal.
O Pleno deste Tribunal de Contas, em recente Decisão
2230/2017, no voto do relator nº 02661/2017, nos autos processo TC 4003/2013, consolidou, por maioria,
que “contrair obrigação de despesa”, expressão inserta
no artigo 42 da LRF refere-se ao momento da celebração
do contrato administrativo ou instrumento congênere e
não automaticamente pelo empenho.
Nesse sentido, temos decidido que é o contrato e não o
empenho que define o momento em que se contraiu a
obrigação de despesas.
Encontra-se em vigor neste Tribunal de Contas três pareceres consultas – TC 25/04 e 03/05 e TC 012/2007, que
aborda este tema.
Vejamos:
No parecer consulta TC 25/04, o Procurador-Geral de
Justiça formulou o seguinte questionamento:
(...) b) se as despesas de caráter continuado, tais como
luz, água, telefone, Embratel, correios e outros, essenciais para a não interrupção dos serviços públicos e, que
possuem prazo contratual que podem chegar até cinco
anos, devem ser rescindidos ou não se computam para efeito de cumprimento do art. 42 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, com o fim de resguardar o administrador? ”
Resposta deste Tribunal de Contas à consulta formulada:
ITEM “B”: Nesse item o Consulente questiona se os contratos de despesas de caráter continuado e essencial para a continuidade do serviço público devem ser rescindidos ou não se computam para efeito de cumprimento do
art. 42 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. De se
www.tce.es.gov.br

ver que é regra que os contratos firmados nos dois últimos quadrimestres do mandato (não importando quando terminem) devem ter lastro financeiro para suportar
toda a despesa, seja ela corrente ou de capital, conforme
o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, já transcrito. Pelo exemplo de contratos que menciona o Consulente, sobressaem a essencialidade, a emergência e o
princípio da continuidade do serviço público, que devem
se sobrepor à interpretação literal do dispositivo legal
mencionado (art. 42, lei 101/2000), não se computando,
nestes casos, naquela previsão. Esta também a orientação de Edson Renaldo Nascimento e Iluo Debus, ao comentar o artigo 42, da Lei 101/2000: No cálculo das disponibilidades deverão ser abatidos todos os encargos e
demais compromissos a vencer até o final do exercício.
Aparentemente, a interpretação dos Tribunais de Contas
tem sido ponderada e, de alguma forma, favorável aos
administradores municipais. Entendem os Tribunais que
a interpretação da LRF nem sempre poderá ser feita literalmente, sendo necessário ainda, a verificação dos seus
efeitos, no sentido de não prejudicar o bem funcionamento dos serviços públicos. ” (Em ‘Entendendo a Lei de
Responsabilidade Fiscal’.)
Já no Parecer Consulta TC 03/05, temos o seguinte:
(...) Em face da terminologia empregada – “contrair obrigação de despesa” – deve ser considerado o montante
total a ser despendido com a obra ou serviço durante os
vários exercícios, independentemente do eventual parcelamento dos empenhos.
Entretanto, deve-se lembrar, já haver sido ressalvado no
Parecer em Consulta n. 025/2004 que nos casos em que
vislumbrada a essencialidade, a emergência e a necessidade de continuidade do serviço público não é razoável
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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a interpretação literal do art. 42. (...) CONCLUSÃO. Deste
modo, considerando o ordenamento pátrio aplicável ao
presente caso e a fundamentação exposta, opinamos para, no mérito, responder que a vedação contida no art.
42 da LRF possui amplo alcance, de forma que, em vista
da terminologia empregada naquela prescrição – “contrair obrigação de despesa” –, deve ser considerado o
montante total a ser despendido com a obra ou serviço durante os vários exercícios, independentemente do
eventual parcelamento dos empenhos. Não obstante,
cumpre atentar para as conclusões contidas no Parecer
em Consulta n. º 25/2004, segundo o qual os contratos
de caráter essencial, emergencial e que dizem respeito a
serviços de caráter contínuo, não se incluem na literalidade da vedação daquele dispositivo da LRF, desde que
preenchidos determinados requisitos especificados naquele mesmo precedente. Esse é o nosso entendimento.
O Parecer Consulta TC 12/07, traz as situações de contratação de despesas amparadas no processo integrado de
planejamento e orçamentos (PPA, LDO e LOA):
Feitos esses esclarecimentos, nossa posição conclusiva é
pela inexistência de restrições de contratação, com base no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para despesas não liquidadas, ou seja, de obrigações a serem verificadas e exigíveis em exercícios financeiros posteriores, desde que amparadas em processo integrado de planejamento e orçamentários (PPA, LDO e LOA), além de
atendidas as demais condicionantes para a geração de
despesas e contratos com duração de mais de um exercício financeiro, a exemplo dos arts. 15, 16 e 17 da Lei
Complementar n° 101/00, elaborando-se um adequado
fluxo financeiro, e mediante adequado controle de execução orçamentária. Portanto, em se tratando de obra
Diário Oficial de Contas

plurianual contemplada no PPA e LDO, sendo discriminada a porção orçamentária a ela destinada, ao administrador em final de gestão cumpre pagar, apenas, as parcelas da obrigação liquidadas até o dia 31 de dezembro
do exercício.
Feita essas considerações, pode-se, portanto, inferir que
quando encontrada a insuficiência de caixa deve ser observado se elas sobrevêm de despesas contratadas de
caráter essencial, emergencial e que dizem respeito
a serviços de caráter contínuo, logo, se sim, não se incluem na literalidade da vedação do art. 42 da LRF; também, deverá ser observado que tratando de obra plurianual contemplada no PPA e LDO, sendo discriminada a
porção orçamentária a ela destinada, ao administrador
em final de gestão cumpre pagar, apenas, as parcelas da
obrigação liquidadas até o dia 31 de dezembro do exercício, de modo que, as despesas do contrato nesta hipótese, não devem ser consideradas em sua totalidade para o cômputo da aferição da irregularidade disposta no
artigo 42 da LRF, e sim, apenas, aquelas liquidadas no
exercício.
São esses os casos dispostos nos Pareceres Consultas
acima revelados.
Sabemos que tais consultas, possuem conteúdo normativo e eficácia erga ommes, portanto, devendo ser consideradas até que, porventura, tenha sua eficácia revogada.
Para tanto é importante verificar a disponibilidade de
caixa.
O Parágrafo Único do artigo 42 da LRF impõe a obrigatoriedade de se considerar para a disponibilidade de caixa,
os encargos e despesas compromissadas a pagar até o fiwww.tce.es.gov.br

nal do exercício.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de
caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.
Assim, para o entendimento desses dois conceitos: disponibilidade de caixa e despesas compromissadas. Trago
a LDO da União - Lei nº 13.408/2016, que cuidou de trazer no Parágrafo Único do art. 147, o alcance das despesas compromissadas para fins do cálculo das disponibilidades de caixa do artigo 42 da Lei fiscal. Embora a LDO
da União só vincula a própria União, nos traz uma referência importante, Vejamos:
Art. 147. Para efeito do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou
instrumento congênere.
Parágrafo único. No caso de despesas relativas à prestação de serviços já existentes e destinados à manutenção
da administração pública federal, consideram-se compromissadas apenas as prestações cujos pagamentos devam ser realizados no exercício financeiro, observado o
cronograma pactuado. (grifei)
Vê-se que a União traz uma temporalidade das despesas compromissadas para efeito do artigo 42 da LRF. Todas as despesas assumidas no exercício financeiro serão
consideradas compromissadas, mas quando se tratar de
despesas já existentes destinadas à manutenção da administração pública federal, apenas às prestações cujos
pagamentos devam ser realizados no exercício financeiro é que deverão ser consideradas compromissadas para efeito do art. 42.
Para determinar a disponibilidade de caixa, temos que
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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deduzir do saldo financeiro ao final do exercício (por fonte de recurso) todos os empenhos processados, ou seja,
todos os processados entram no cálculo, excluindo-se os
não processados, pois, os empenhos processados atendem a finalidade de apurar a disponibilidade de caixa ao
final do mandato e assim permitir a análise do cumprimento do artigo 42 da LRF. Ou seja, tal procedimento visa verificar ao final do exercício a disponibilidade financeira de caixa e depois analisar se houve afronta ao artigo 42 da LRF.
Se o saldo final do exercício for positivo, sinaliza o cumprimento do artigo 42 da LRF, no entanto, deverá ser verificado se houve contratação nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato, sem lastro financeiro, ou seja, se fora firmado contrato, ainda que não tenha empenho processado, pois uma vez contraída obrigação nos dois últimos quadrimestres, fora das exceções
já expostas neste voto, é vedado deixar despesas sem o
devido recurso financeiro em caixa.
Se o saldo ao final do exercício for negativo – presume-se infração ao artigo 42 LRF, entretanto, para constatar
a referida violação, deverá ser observado se o saldo negativo se derivou de serviços essenciais, de continuidade
do serviço público, emergências e se, previsto em obras
plurianual, de modo que só terá cometido a irregularidade do artigo 42 se decorrer de contratações nos 2 últimos quadrimestres de obrigações fora dessas situações.

Como está sendo depois da ocorrência dos fatos não é
possível mais alguma orientação aos gestores, que na
época tiveram que se basear no que existia e que não
era algo conclusivo.
Diante disso, a melhor opção é somente dar parecer contrário às contas nos casos em que houver transgressão
mais grave e tenha deixado uma situação fiscal ruim para
o sucessor. Isso é respeitar a segurança jurídica.
De se considerar, preferencialmente, o contrato e também outros instrumentos capazes de gerar obrigações
de despesa. Também, observar que as despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres deverão ser excetuadas as de natureza essencial, contínua e as de caráter
emergencial, ou seja, estas despesas sobreporão a interpretação literal do artigo 42 da LRF, nos termos dos pareceres consultas desta Corte: TC 025/2004 e TC 003/2005.
Também no caso das obras e serviços previstos no Plano
Plurianual (PPA), há de se haver como exceção, devendo
neste caso ser pagas as que forem liquidadas até 31/12,
desonerando ao gestor deixar recursos em caixa para as
prestações futuras, é o que se extrai do Parecer Consulta TC 012/2007.
Como isso temos uma abordagem mais razoável do que
poderia ser feito nos últimos oito meses de mandato.

Já há algum tempo esta Corte de Contas vem debatendo a melhor interpretação para o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Vale registrar que as referidas consultas estavam em vigor em 2012 e estão até hoje. Admito, e entendo que seja necessário serem revistas, mas um novo entendimento, caso seja diferente do atual, deverá ter efeitos prospectivos.

Inclusive há de se registrar que esse debate é para a
emissão de parecer Prévio para Prestação de Contas
Anual (PCA) de prefeitos relativo ao exercício de 2012.

Há outro ponto também que é crucial para aferir se o art.
42 da LRF foi ou não cumprido – a fórmula de se calcular as disponibilidades de caixa ao final do mandato – o
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caminho é subtrair dos valores deixados em caixa os restos a pagar.
Com isso, deparamo-nos com mais um problema para
equacionar a questão da disponibilidade de caixa, pois
nos termos da Lei 4.320/64 existem os Restos a Pagar
Processados (RPP) e os Restos a Pagar Não Processados
(RPNP).
Temos que, os RPP decorrem de despesas já empenhadas e liquidadas, com compras, serviços e obras já realizadas e apenas aguardando o pagamento para completar o ciclo da despesa. Não há dúvida que são despesas
efetivamente ocorridas e devem ser subtraídas do caixa
para fins de cálculo da disponibilidade.
Já os RPNP são despesas empenhadas, que podem ou
não ter sido iniciada (fornecimento de mercadoria, prestação de serviços ou obras). Não havendo início efetivo
da despesa podem ser inclusive cancelados.
Mesmo havendo diferenciação entre um tipo e outro de
despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados,
elas são registradas em conjunto e, somente uma auditoria teria o condão de estabelecer quais representam
despesas efetivadas.
Inclusive o próprio art. 5 da LRF não apresenta uma linguagem clara sobre as inscrições dos restos a pagar não
processados.
Como resta esta dúvida no tocante ao RPNP e não haveria neste momento condições de auditar as condições
fáticas e documentais do que ocorreu ao final de 2012,
o melhor caminho é não considerar os RPNP para subtrair do valor das contas para fins de cálculo das disponibilidades líquida de caixa ao final do mandato. Isso para
o exercício de 2012, pelas peculiaridades que trato nesSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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te voto.

[...]

Também registro que não será possível que os saldos nas
contas vinculadas, em respeito ao parágrafo único do
art. 8º da LRF, principalmente, os de valores capitalizados da Previdência do RPPS, sejam utilizadas para socorrer eventual saldo negativo de contas.

Nesse sentido, foram confrontados todos os empenhos
realizados no exercício de 2012, considerados pela área
técnica, cujas fontes de recursos apresentaram insuficiência de disponibilidade financeira para pagamento(artigo 42 da Lei Complementar 101/2000), com os demonstrativos de contratação de obrigações.

Para o futuro é importante que nosso sistema de análise de Prestação de Contas Anual se aperfeiçoe para detectar infrações como a do art. 5º da Lei 8.666/93, para
evitar descumprimento na ordem cronológica dos pagamentos, pois pode também se transformar em burla ao
art. 42 da LRF.
Com essas premissas, vejamos então a situação do Município.
A Área Técnica ao fazer a apuração do art. 42 da LRF,
por meio de diligência, conforme Manifestação Técnica
01311/2017, retoma a informação da Manifestação Técnica 890/2017 que evidencia a insuficiência de disponibilidade de caixa nas fontes de recursos próprios destinados à saúde(R$ -167.105,80), e recursos próprios destinados a educação (R$ -801.699,59), tomando estas informações por base para realizar a diligência requerida
pelo Relator.
Apresenta tabelas – anexos 1 e 2, que relaciona todos
os valores inscritos em restos a pagar nas fontes de recursos apontados com insuficiência financeira, indicando aqueles que possuem contratos assinados e a seguinte proposta de encaminhamento:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A presente análise pautou-se nos termos propostos pelo
relator, conforme relatório de voto 40/2017, e acompanhado pelos demais Conselheiros, como segue:
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Dessa forma, sugere-se o encaminhamento ao relator,
para prosseguimento do feito, mantendo-se a propositura pela irregularidade do item “Infringência do artigo 42
da LRF”(item 2.4 da MT 890/2017).
Numa análise simples da Manifestação Técnica apresentada pela Área Técnica, não há como concluir a correta
aferição do artigo 42. O fato de existir a insuficiência de
caixa ao final do exercício, não aponta indistintamente
para a afronta ao artigo. Podemos sim, concluir que houve uma má gestão fiscal do gestor, ou que poderia ter
ocorrido infração a outros dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não há como afirmar, com base na
insuficiência de caixa a infração ao artigo 42.
Pois, para tanto, requer averiguar se a insuficiência de
caixa foi decorrente de contratações nos dois últimos
quadrimestres do seu mandato, e fora das situações excepcionais relacionadas nos pareceres consultas, acima
apresentados.
No entanto, analisando as tabelas apresentadas pela
Área Técnica (Anexos 1 e 2 da MT 01311/2017),observo que as despesas levantadas, em sua maioria, são referentes a gastos com pagamento de servidores e pagamentos ao INSS. Despesas estas que não geram dúvidas
quanto à sua natureza de essencialidade ao serviço público.
www.tce.es.gov.br

Observo também que há despesas de caráter contínuo,
que não podem ensejar infringência ao artigo 42 da LRF,
pelas razões já expostas no presente voto.
Nesse sentido, considerando que não havia recursos financeiros suficientes para cobrir tais despesas, há de se
concluir que fora evidenciado a insuficiência de disponibilidade de caixa nas fontes de recursos próprios destinados à saúde e recursos próprios destinados a educação. Todavia, entendo que não houve cometimento da
infração disposta no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois as despesas descritas são abarcadas pelas
exceções apontadas nas consultas que embasam o entendimento dessa Corte, ou mesmo por não serem despesas novas contraídas no período vedado, mas despesas já existentes e de caráter contínuo.
Diante disso, divergindo da Área Técnica, Ministério Público de Contas e do Relator, afasto a presente irregularidade, uma vez que não vislumbro o cometimento da
infração prevista no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ressalto, antes de deliberar o voto, a importância de este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, constituir uma comissão de técnicos para estudar e traçar o
regramento e a metodologia de apuração do artigo 42
da LRF, de modo a estabelecer uma resolução normativa
deste Tribunal sobre essa temática, a ser posteriormente
submetida ao Plenário desta Corte para a sua aprovação.
Ante todo o exposto, divergindo, parcialmente, do entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas e do Relator, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas, em:
Conhecer do presente Recurso de Reconsideração, com
fulcro no artigo 162, 2º da Lei Orgânica deste Tribunal c/c
artigo 397, IV do Regimento Interno desta Corte;
Dar provimento ao Recurso de Reconsideração, a fim de
recomendar ao legislativo municipal a APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS, reformando o PARECER PRÉVIO Nº 046/2016;
Determinar 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 Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº.
101/00)
Dar ciência aos interessados;
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
senhor Lastênio Luiz Cardoso, Prefeito Municipal de Baixo Guandu no exercício de 2012, em face do Parecer Prévio TC 046/2016 - Primeira Câmara, constante do Processo TC 2967/2013 em anexo, que decidiu nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2967/2013, RESOLVEM os Srs. Conselheiros da PrimeiDiário Oficial de Contas

ra Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sessão realizada no dia vinte e cinco de maio
de dois mil e dezesseis, por maioria, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:

ciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do
RITCEES, com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n.
10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF;

1. Preliminarmente, não acolher a preliminar de litispendência, nos termos do item 2 da ITC 5648/2015;

4. Remeter ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC
1832/2015, do Parecer Ministerial, do voto do Relator e
da decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo 163, §8º[6], da Resolução TC 261/2013 (Regimento
Interno do TCEES);

2. Recomendar à Câmara Municipal de Baixo Guandu a
rejeição das contas do senhor Lastênio Luiz Cardoso, Prefeito Municipal frente à Prefeitura de Baixo Guandu no
exercício de 2012, na forma prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, tendo em vista a manutenção das seguintes irregularidades, conforme ITC 5648/2015:
2.1 Montante de “Precatórios a Pagar” registrado no Balanço Patrimonial diverge da relação de precatórios encaminhada com a Lei Orçamentária Anual (Item 2.15 da
ICC 102/2015)
Base legal: artigos 85, 98, 100, 101, 104 e 105, § 4º, da
Lei Federal 4.320/1964.
2.2 Ativo Real Líquido apurado diverge do apresentado
no Balanço Patrimonial (item 2.16 da ICC 102/2015) Base legal: artigos 85, 98, 100, 101 e 105 da Lei Federal
4.320/1964.
2.3 Repasse de duodécimos à Câmara excede limite
constitucional (item 2.17 da ICC 102/2015) Base Legal:
Artigo 29-A da Constituição Federal – redação dada pela EC 58/2009.
2.4 Infringência ao artigo 42 da LRF (item 1 da ICC
294/2015) Base Legal: Artigo 42 da Lei Complementar
101/2000.
3. Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38, inwww.tce.es.gov.br

5. Determinar 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 Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº. 101/00);
6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Mediante a Instrução Técnica de Recurso 75/2017 (fls.
58/68), a Secex Recursos opinou pelo conhecimento do
presente recurso, rejeição das preliminares arguidas e
pela remessa dos autos à Secex Contas, considerando
que o mérito recursal diz respeito a aspectos contábeis.
A Secex Contas elaborou a Manifestação Técnica
890/2017 (fls. 73/134), encaminhando a seguinte Proposta de Encaminhamento:
Considerando as argumentações e a documentação
apresentadas pelo recorrente, juntadas ao Proc. TC
6.670/2016 (Recurso de Reconsideração), sugere-se
a reforma parcial do Parecer Prévio TC nº 04 6/2016 –
Primeira Câmara, exarado no Processo de Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de BAIXO GUANDU
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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(TC 2.967/2013), relativo ao exercício de 2012, em razão
do saneamento das irregularidades dos seguintes itens:
III.1. Montante de “Precatórios a Pagar” registrado
no Balanço Patrimonial diverge da relação de precatórios encaminhada com a Lei Orçamentária Anual (item
3.3.2.1 do RTC 384/2014., item 2.15 da ICC 102/2015 e
item 4.1.2.1 da ITC 5648/2015)
III.2 Repasse de duodécimos à Câmara excede limite
constitucional (item 5.3.1 do RTC 384/2014, item 2.17
da ICC 102/2015 e item 4.1.2.3 da ITC 5648/2015).
Face ao exposto, concluiu-se sob o aspecto técnico-contábil, que as razões de recurso e os documentos que
acompanham não tem o condão de afastar todas as irregularidades manifestadas na Instrução Técnica Conclusiva ITC 5648/2015, restando assim, mantidas as irregularidades constantes do Parecer Prévio TC nº 046/2016
a seguir:
II.1 Ativo Real Líquido apurado diverge do apresentado
no Balanço Patrimonial (item 2.16 da ICC 102/2015 e
item 4.1.2.2 da ITC 5648/2015)
III.2 Infringência ao artigo 42 da LRF (item 1 da ICC
294/2015 e item 4.1.2.4 da ITC 5648/2015)

sede de sustentação oral, requerimento para que os autos fossem baixados em diligência para realização de verificação se os empenhos levantados pela área técnica
se referem a contratos celebrados nos dois últimos quadrimestres do exercício de 2012, conforme Notas Taquigráficas (fls. 150/152) e Documentos de Defesa Oral (fls.
157/339).
Foram, então, os autos encaminhados à Secex Contas
para realização da diligência em tela, a qual concluiu
que foram confrontados todos os empenhos realizados no exercício de 2012, considerados pela área técnica, cujas fontes de recursos apresentaram insuficiência
de disponibilidade financeira para pagamento (artigo 42
da Lei Complementar 101/2000), com os demonstrativos de contratação de obrigações (Manifestação Técnica
1311/2017- fls. 343/353).
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em nova manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira
(Parecer do Ministério Público de Contas 4891/2017- fls.
357/358).

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 3341/2017 - fl. 143).

Na 44ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia
12/12/2017, proferi o VOTO 07000/2017-9, acompanhando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas no sentido de conhecer
e no mérito dar provimento parcial ao presente Recurso, nos termos da ITR 75/2017, reformulando-se o Parecer Prévio TC 046/2016 - Primeira Câmara, pelo saneamento das seguintes irregularidades: item 2.15 da ICC
102/2015 (item 4.1.2.1 da ITC 5648/2015) e item 2.17 da
ICC 102/2015 (item 4.1.2.3 da ITR 5648/2015).

Tendo os autos integrado a pauta da 29ª Sessão Plenária, em 29 de agosto de 2017, a defesa apresentou, em

Na mesma sessão o eminente Conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER solicitou vista para melhor conhe-

Os autos retornaram à Secex Recursos, a qual elaborou
a Instrução Técnica de Recurso 108/2017 (fls. 136/139),
corroborando os termos da Manifestação Técnica
890/2017
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cer o assunto objeto dos autos, apresentando seu voto
divergente, sobre o qual faço a complementação que se
segue.
É o relatório.
2 Fundamentação
Em seu voto vista o eminente Conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER, divergindo da Área Técnica e Ministério Público de Contas, tece argumentos para confrontar
o entendimento exarado no voto que proferi na 44ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia 12/12/2017,
para, ao final, propor pelo provimento ao Recurso de Reconsideração, a fim de recomendar ao legislativo municipal a APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS, reformando o PARECER PRÉVIO Nº 046/2016, conforme
transcrição a seguir:
(...)
ATIVO REAL LÍQUIDO APURADO DIVERGE DO APRESENTADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Foi mantida no parecer prévio ora recorrido a irregularidade apontada no RTC 384/2014, referente ao Ativo Real Líquido evidenciado no Balanço Patrimonial –Exercício
2012 que divergiu em R$ 485.894,79 do Ativo Real Líquido apurado pelo corpo técnico desta Corte.
O recorrente aduz que a divergência de R$ 485.894,79
apontada por este Tribunal de Contas no Ativo Real Líquido decorre do fato do Balanço Patrimonial inserido
às fls. 144 do Proc. TC 2.967/2013, registrado incorretamente o montante de R$ 32.900.432,33 como Ativo Real Líquido na coluna “Exercício Anterior” (2011), ao invés
do valor de R$ 33.386.327,12, que efetivamente corresponde ao Ativo Real Líquido conforme consta na prestação de contas referente ao Exercício de 2011 (Proc. TC
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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2.283/2012).
Conforme a Manifestação Técnica 00890/2017-1, a área
técnica não constatou documentos comprobatórios das
alegações do recorrente, como por exemplo, notas de
lançamentos contábeis porventura realizados em exercício (os) posteriores a 2012, visando à retificação do superávit patrimonial do exercício 2012.
Nota-se que, a área técnica não aceitou os novos demonstrativos contábeis em substituição das peças já protocoladas, pois os novos demonstrativos alteraram o resultado patrimonial do exercício, em discordância às normas brasileiras de contabilidade a ao Regimento Interno
desta Corte.
Assiste razão a área técnica, pois os erros de registros
contábeis devem ser ajustados no momento de seu reconhecimento, como bem apresentados na NBCASP –
NBC T 16.5, conforme já bem explanado.
Portanto, entendo por bem, a manutenção desta irregularidade, contudo, não vislumbro que tenha condão para
macular as contas, pelas razões que seguem.
As Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas especificamente ao Setor Público, denominadas de NBCASP
(NBC T 16.1 a NBC T 16.10), foram editadas em dezembro de 2008 pelo Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), figurando na norma NBC T 16.5, que trata do Registro Contábil (Resolução CFC Nº. 1.132/08), a forma de
se proceder ao reconhecimento de ajustes decorrentes
de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08
Aprova a NBC T 16.5 — Registro Contábil
[...]
Diário Oficial de Contas

24. O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores
ou de mudanças de critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e evidenciado em notas
explicativas. [grifo nosso]
Depreende-se que os ajustes contábeis, decorrentes de
erros e omissões ocorridos em exercícios anteriores, deverão ser realizados no exercício corrente, à conta do patrimônio líquido deste exercício, de forma a não afetarem os resultados do exercício corrente. Lembrando, que
tais ajustes deverão constar detalhadamente em notas
explicativas, a fim de esclarecer a origem dos registros
extemporâneos.
Desta forma, verifiquei que no processo de prestação de contas anual do exercício de 2013 (Processo TC
2800/2014) a área técnica aceitou o Balanço Patrimonial
do exercício de 2012, com o saldo inicial para a análise da composição patrimonial, com as alterações realizadas após o correto encerramento do exercício, ou seja, os lançamentos de ajustes contábeis que deveriam
ser procedidos no exercício de 2013 foram realizados no
exercício de 2012 após o devido encerramento das contas contábeis no sistema de contabilidade e aceito por
esta corte contas.
E que, após a completa instrução, houve o julgamento
do mérito pela regularidade, conforme Parecer Prévio
TC-090/2015, demonstrando que os erros e ajustes contábeis foram saneados.
Diante dos fatos, mantenho esta irregularidade, mas entendo que não tem o condão de macular as contas, visto
que caberia determinação para as correções contábeis
no exercício atual, contudo, a área técnica já aceitou o
ajuste no processo TC 2800/2014 – exercício de 2013,
www.tce.es.gov.br

portanto deixo de expedir as determinações.
INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 42 DA LRF.
Quanto a esta irregularidade, é objeto de estudo que venho realizando sobre esse tema, a fim de contribuir e
avaliar de forma mais coerente essa questão, com a devida segurança jurídica para os gestores e também para
esta Corte.
Pois bem.
Inicialmente, é importante ressaltar as definições já firmadas por este Tribunal.
O Pleno deste Tribunal de Contas, em recente Decisão
2230/2017, no voto do relator nº 02661/2017, nos autos processo TC 4003/2013, consolidou, por maioria,
que “contrair obrigação de despesa”, expressão inserta
no artigo 42 da LRF refere-se ao momento da celebração
do contrato administrativo ou instrumento congênere e
não automaticamente pelo empenho.
Nesse sentido, temos decidido que é o contrato e não o
empenho que define o momento em que se contraiu a
obrigação de despesas.
Encontra-se em vigor neste Tribunal de Contas três pareceres consultas – TC 25/04 e 03/05 e TC 012/2007, que
aborda este tema.
Vejamos:
No parecer consulta TC 25/04, o Procurador-Geral de
Justiça formulou o seguinte questionamento:
(...) b) se as despesas de caráter continuado, tais como
luz, água, telefone, Embratel, correios e outros, essenciais para a não interrupção dos serviços públicos e, que
possuem prazo contratual que podem chegar até cinco
anos, devem ser rescindidos ou não se computam paSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ra efeito de cumprimento do art. 42 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, com o fim de resguardar o administrador? ”
Resposta deste Tribunal de Contas à consulta formulada:
ITEM “B”: Nesse item o Consulente questiona se os contratos de despesas de caráter continuado e essencial para a continuidade do serviço público devem ser rescindidos ou não se computam para efeito de cumprimento do
art. 42 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. De se
ver que é regra que os contratos firmados nos dois últimos quadrimestres do mandato (não importando quando terminem) devem ter lastro financeiro para suportar
toda a despesa, seja ela corrente ou de capital, conforme
o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, já transcrito. Pelo exemplo de contratos que menciona o Consulente, sobressaem a essencialidade, a emergência e o
princípio da continuidade do serviço público, que devem
se sobrepor à interpretação literal do dispositivo legal
mencionado (art. 42, lei 101/2000), não se computando,
nestes casos, naquela previsão. Esta também a orientação de Edson Renaldo Nascimento e Iluo Debus, ao comentar o artigo 42, da Lei 101/2000: No cálculo das disponibilidades deverão ser abatidos todos os encargos e
demais compromissos a vencer até o final do exercício.
Aparentemente, a interpretação dos Tribunais de Contas
tem sido ponderada e, de alguma forma, favorável aos
administradores municipais. Entendem os Tribunais que
a interpretação da LRF nem sempre poderá ser feita literalmente, sendo necessário ainda, a verificação dos seus
efeitos, no sentido de não prejudicar o bem funcionamento dos serviços públicos. ” (Em ‘Entendendo a Lei de
Responsabilidade Fiscal’.)
Já no Parecer Consulta TC 03/05, temos o seguinte:
Diário Oficial de Contas

(...) Em face da terminologia empregada – “contrair obrigação de despesa” – deve ser considerado o montante
total a ser despendido com a obra ou serviço durante os
vários exercícios, independentemente do eventual parcelamento dos empenhos.
Entretanto, deve-se lembrar, já haver sido ressalvado no
Parecer em Consulta n. 025/2004 que nos casos em que
vislumbrada a essencialidade, a emergência e a necessidade de continuidade do serviço público não é razoável
a interpretação literal do art. 42. (...) CONCLUSÃO. Deste
modo, considerando o ordenamento pátrio aplicável ao
presente caso e a fundamentação exposta, opinamos para, no mérito, responder que a vedação contida no art.
42 da LRF possui amplo alcance, de forma que, em vista
da terminologia empregada naquela prescrição – “contrair obrigação de despesa” –, deve ser considerado o
montante total a ser despendido com a obra ou serviço durante os vários exercícios, independentemente do
eventual parcelamento dos empenhos. Não obstante,
cumpre atentar para as conclusões contidas no Parecer
em Consulta n. º 25/2004, segundo o qual os contratos
de caráter essencial, emergencial e que dizem respeito a
serviços de caráter contínuo, não se incluem na literalidade da vedação daquele dispositivo da LRF, desde que
preenchidos determinados requisitos especificados naquele mesmo precedente. Esse é o nosso entendimento.
O Parecer Consulta TC 12/07, traz as situações de contratação de despesas amparadas no processo integrado de
planejamento e orçamentos (PPA, LDO e LOA):
Feitos esses esclarecimentos, nossa posição conclusiva é
pela inexistência de restrições de contratação, com base no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para despesas não liquidadas, ou seja, de obrigações a serem vewww.tce.es.gov.br

rificadas e exigíveis em exercícios financeiros posteriores, desde que amparadas em processo integrado de planejamento e orçamentários (PPA, LDO e LOA), além de
atendidas as demais condicionantes para a geração de
despesas e contratos com duração de mais de um exercício financeiro, a exemplo dos arts. 15, 16 e 17 da Lei
Complementar n° 101/00, elaborando-se um adequado
fluxo financeiro, e mediante adequado controle de execução orçamentária. Portanto, em se tratando de obra
plurianual contemplada no PPA e LDO, sendo discriminada a porção orçamentária a ela destinada, ao administrador em final de gestão cumpre pagar, apenas, as parcelas da obrigação liquidadas até o dia 31 de dezembro
do exercício.
Feita essas considerações, pode-se, portanto, inferir que
quando encontrada a insuficiência de caixa deve ser observado se elas sobrevêm de despesas contratadas de
caráter essencial, emergencial e que dizem respeito
a serviços de caráter contínuo, logo, se sim, não se incluem na literalidade da vedação do art. 42 da LRF; também, deverá ser observado que tratando de obra plurianual contemplada no PPA e LDO, sendo discriminada a
porção orçamentária a ela destinada, ao administrador
em final de gestão cumpre pagar, apenas, as parcelas da
obrigação liquidadas até o dia 31 de dezembro do exercício, de modo que, as despesas do contrato nesta hipótese, não devem ser consideradas em sua totalidade para o cômputo da aferição da irregularidade disposta no
artigo 42 da LRF, e sim, apenas, aquelas liquidadas no
exercício.
São esses os casos dispostos nos Pareceres Consultas
acima revelados.
Sabemos que tais consultas, possuem conteúdo normaSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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tivo e eficácia erga ommes, portanto, devendo ser consideradas até que, porventura, tenha sua eficácia revogada.
Para tanto é importante verificar a disponibilidade de
caixa.
O Parágrafo Único do artigo 42 da LRF impõe a obrigatoriedade de se considerar para a disponibilidade de caixa,
os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de
caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.
Assim, para o entendimento desses dois conceitos: disponibilidade de caixa e despesas compromissadas. Trago
a LDO da União - Lei nº 13.408/2016, que cuidou de trazer no Parágrafo Único do art. 147, o alcance das despesas compromissadas para fins do cálculo das disponibilidades de caixa do artigo 42 da Lei fiscal. Embora a LDO
da União só vincula a própria União, nos traz uma referência importante, Vejamos:
Art. 147. Para efeito do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou
instrumento congênere.
Parágrafo único. No caso de despesas relativas à prestação de serviços já existentes e destinados à manutenção
da administração pública federal, consideram-se compromissadas apenas as prestações cujos pagamentos devam ser realizados no exercício financeiro, observado o
cronograma pactuado. (grifei)
Vê-se que a União traz uma temporalidade das despesas compromissadas para efeito do artigo 42 da LRF. ToDiário Oficial de Contas

das as despesas assumidas no exercício financeiro serão
consideradas compromissadas, mas quando se tratar de
despesas já existentes destinadas à manutenção da administração pública federal, apenas às prestações cujos
pagamentos devam ser realizados no exercício financeiro é que deverão ser consideradas compromissadas para efeito do art. 42.
Para determinar a disponibilidade de caixa, temos que
deduzir do saldo financeiro ao final do exercício (por fonte de recurso) todos os empenhos processados, ou seja,
todos os processados entram no cálculo, excluindo-se os
não processados, pois, os empenhos processados atendem a finalidade de apurar a disponibilidade de caixa ao
final do mandato e assim permitir a análise do cumprimento do artigo 42 da LRF. Ou seja, tal procedimento visa verificar ao final do exercício a disponibilidade financeira de caixa e depois analisar se houve afronta ao artigo 42 da LRF.
Se o saldo final do exercício for positivo, sinaliza o cumprimento do artigo 42 da LRF, no entanto, deverá ser verificado se houve contratação nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato, sem lastro financeiro, ou seja, se fora firmado contrato, ainda que não tenha empenho processado, pois uma vez contraída obrigação nos dois últimos quadrimestres, fora das exceções
já expostas neste voto, é vedado deixar despesas sem o
devido recurso financeiro em caixa.
Se o saldo ao final do exercício for negativo – presume-se infração ao artigo 42 LRF, entretanto, para constatar
a referida violação, deverá ser observado se o saldo negativo se derivou de serviços essenciais, de continuidade
do serviço público, emergências e se, previsto em obras
plurianual, de modo que só terá cometido a irregularidawww.tce.es.gov.br

de do artigo 42 se decorrer de contratações nos 2 últimos quadrimestres de obrigações fora dessas situações.
Já há algum tempo esta Corte de Contas vem debatendo a melhor interpretação para o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Inclusive há de se registrar que esse debate é para a
emissão de parecer Prévio para Prestação de Contas
Anual (PCA) de prefeitos relativo ao exercício de 2012.
Como está sendo depois da ocorrência dos fatos não é
possível mais alguma orientação aos gestores, que na
época tiveram que se basear no que existia e que não
era algo conclusivo.
Diante disso, a melhor opção é somente dar parecer contrário às contas nos casos em que houver transgressão
mais grave e tenha deixado uma situação fiscal ruim para
o sucessor. Isso é respeitar a segurança jurídica.
De se considerar, preferencialmente, o contrato e também outros instrumentos capazes de gerar obrigações
de despesa. Também, observar que as despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres deverão ser excetuadas as de natureza essencial, contínua e as de caráter
emergencial, ou seja, estas despesas sobreporão a interpretação literal do artigo 42 da LRF, nos termos dos pareceres consultas desta Corte: TC 025/2004 e TC 003/2005.
Também no caso das obras e serviços previstos no Plano
Plurianual (PPA), há de se haver como exceção, devendo
neste caso ser pagas as que forem liquidadas até 31/12,
desonerando ao gestor deixar recursos em caixa para as
prestações futuras, é o que se extrai do Parecer Consulta TC 012/2007.
Como isso temos uma abordagem mais razoável do que
poderia ser feito nos últimos oito meses de mandato.
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Vale registrar que as referidas consultas estavam em vigor em 2012 e estão até hoje. Admito, e entendo que seja necessário serem revistas, mas um novo entendimento, caso seja diferente do atual, deverá ter efeitos prospectivos.
Há outro ponto também que é crucial para aferir se o art.
42 da LRF foi ou não cumprido – a fórmula de se calcular as disponibilidades de caixa ao final do mandato – o
caminho é subtrair dos valores deixados em caixa os restos a pagar.
Com isso, deparamo-nos com mais um problema para
equacionar a questão da disponibilidade de caixa, pois
nos termos da Lei 4.320/64 existem os Restos a Pagar
Processados (RPP) e os Restos a Pagar Não Processados
(RPNP).
Temos que, os RPP decorrem de despesas já empenhadas e liquidadas, com compras, serviços e obras já realizadas e apenas aguardando o pagamento para completar o ciclo da despesa. Não há dúvida que são despesas
efetivamente ocorridas e devem ser subtraídas do caixa
para fins de cálculo da disponibilidade.
Já os RPNP são despesas empenhadas, que podem ou
não ter sido iniciada (fornecimento de mercadoria, prestação de serviços ou obras). Não havendo início efetivo
da despesa podem ser inclusive cancelados.
Mesmo havendo diferenciação entre um tipo e outro de
despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados,
elas são registradas em conjunto e, somente uma auditoria teria o condão de estabelecer quais representam
despesas efetivadas.
Inclusive o próprio art. 5 da LRF não apresenta uma linguagem clara sobre as inscrições dos restos a pagar não
Diário Oficial de Contas

processados.
Como resta esta dúvida no tocante ao RPNP e não haveria neste momento condições de auditar as condições
fáticas e documentais do que ocorreu ao final de 2012,
o melhor caminho é não considerar os RPNP para subtrair do valor das contas para fins de cálculo das disponibilidades líquida de caixa ao final do mandato. Isso para
o exercício de 2012, pelas peculiaridades que trato neste voto.
Também registro que não será possível que os saldos nas
contas vinculadas, em respeito ao parágrafo único do
art. 8º da LRF, principalmente, os de valores capitalizados da Previdência do RPPS, sejam utilizadas para socorrer eventual saldo negativo de contas.
Para o futuro é importante que nosso sistema de análise de Prestação de Contas Anual se aperfeiçoe para detectar infrações como a do art. 5º da Lei 8.666/93, para
evitar descumprimento na ordem cronológica dos pagamentos, pois pode também se transformar em burla ao
art. 42 da LRF.
Com essas premissas, vejamos então a situação do Município.
A Área Técnica ao fazer a apuração do art. 42 da LRF,
por meio de diligência, conforme Manifestação Técnica
01311/2017, retoma a informação da Manifestação Técnica 890/2017 que evidencia a insuficiência de disponibilidade de caixa nas fontes de recursos próprios destinados à saúde(R$ -167.105,80), e recursos próprios destinados a educação (R$ -801.699,59), tomando estas informações por base para realizar a diligência requerida
pelo Relator.
Apresenta tabelas – anexos 1 e 2, que relaciona todos
www.tce.es.gov.br

os valores inscritos em restos a pagar nas fontes de recursos apontados com insuficiência financeira, indicando aqueles que possuem contratos assinados e a seguinte proposta de encaminhamento:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A presente análise pautou-se nos termos propostos pelo
relator, conforme relatório de voto 40/2017, e acompanhado pelos demais Conselheiros, como segue:
[...]
Nesse sentido, foram confrontados todos os empenhos
realizados no exercício de 2012, considerados pela área
técnica, cujas fontes de recursos apresentaram insuficiência de disponibilidade financeira para pagamento(artigo 42 da Lei Complementar 101/2000), com os demonstrativos de contratação de obrigações.
Dessa forma, sugere-se o encaminhamento ao relator,
para prosseguimento do feito, mantendo-se a propositura pela irregularidade do item “Infringência do artigo 42
da LRF”(item 2.4 da MT 890/2017).
Numa análise simples da Manifestação Técnica apresentada pela Área Técnica, não há como concluir a correta
aferição do artigo 42. O fato de existir a insuficiência de
caixa ao final do exercício, não aponta indistintamente
para a afronta ao artigo. Podemos sim, concluir que houve uma má gestão fiscal do gestor, ou que poderia ter
ocorrido infração a outros dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não há como afirmar, com base na
insuficiência de caixa a infração ao artigo 42.
Pois, para tanto, requer averiguar se a insuficiência de
caixa foi decorrente de contratações nos dois últimos
quadrimestres do seu mandato, e fora das situações excepcionais relacionadas nos pareceres consultas, acima
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apresentados.
No entanto, analisando as tabelas apresentadas pela
Área Técnica (Anexos 1 e 2 da MT 01311/2017),observo que as despesas levantadas, em sua maioria, são referentes a gastos com pagamento de servidores e pagamentos ao INSS. Despesas estas que não geram dúvidas
quanto à sua natureza de essencialidade ao serviço público.
Observo também que há despesas de caráter contínuo,
que não podem ensejar infringência ao artigo 42 da LRF,
pelas razões já expostas no presente voto.
Nesse sentido, considerando que não havia recursos financeiros suficientes para cobrir tais despesas, há de se
concluir que fora evidenciado a insuficiência de disponibilidade de caixa nas fontes de recursos próprios destinados à saúde e recursos próprios destinados a educação. Todavia, entendo que não houve cometimento da
infração disposta no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois as despesas descritas são abarcadas pelas
exceções apontadas nas consultas que embasam o entendimento dessa Corte, ou mesmo por não serem despesas novas contraídas no período vedado, mas despesas já existentes e de caráter contínuo.

da LRF, de modo a estabelecer uma resolução normativa
deste Tribunal sobre essa temática, a ser posteriormente
submetida ao Plenário desta Corte para a sua aprovação.
Ante todo o exposto, divergindo, parcialmente, do entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas e do Relator, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Pois bem.
Ao analisarmos a forma como o TCEES tem tratado o tema “INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 42 DA LRF” que constitui uma das irregularidades apontadas pelo Corpo Técnico nesse processo, nota-se que a nossa Corte de Contas tende adotar entendimento diverso do adotado pela
Secretaria do Tesouro Nacional - STN e da jurisprudência
dominante quanto à aplicação regular dos recursos públicos no último ano de mandato dos gestores.
Não obstante ressalta-se a importância do art. 42 da Lei
Complementar nº 101/2000 (LRF), visto que o Código
Penal, na redação dada pela Lei Federal nº 10.028/2000,
houve por bem tipificar a conduta agressiva ao dispositivo como delito passível de reclusão (art. 359-C)

Diante disso, divergindo da Área Técnica, Ministério Público de Contas e do Relator, afasto a presente irregularidade, uma vez que não vislumbro o cometimento da
infração prevista no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Vale salientar que a LRF pretendeu vedar práticas irresponsáveis dos gestores públicos, principalmente no último ano de gestão. Ao longo do tempo, a atividade de
alguns gestores públicos ofertou à rubrica Restos a Pagar, uma conformação desapegada daquilo que se poderia definir como gestão administrativa responsável, num
verdadeiro desvirtuamento do instituto.

Ressalto, antes de deliberar o voto, a importância de este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, constituir uma comissão de técnicos para estudar e traçar o
regramento e a metodologia de apuração do artigo 42

Esse desvirtuamento na utilização dos Restos a Pagar travestiu-se em instrumento de rolagem da dívida, verdadeira incoerência da prática administrativa. Isso decorrente do incorreto manejo da ferramenta orçamentária
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como instrumento básico do planejamento público.
Um orçamento mal confeccionado, delineado por receitas excessivamente estimadas e despesas previstas a
menor, além de autorizações para assunção de compromissos dissociados de realismo no implemento de receita, determinava uma frequente dissonância com a execução financeira, o que impactava, em regra, o final do
exercício, onde se verificava a existência de pagamentos
que não poderiam ser atendidos no mesmo exercício. A
saída era a inclusão em Restos a Pagar. Prática perniciosa
que a Lei de Responsabilidade Fiscal diretamente coibiu.
Tornava-se comum, antes da edição da LRF, gestores municipais no início de mandato depararem-se com dívidas
de curto prazo descomunais, configurando uma situação
de “terra arrasada” que comprometia a gestão financeira municipal, prejudicando, por conseguinte, toda a sociedade.
Diante do exposto, entendo que os órgãos de controle
tem a obrigação de coibir e desestimular a irresponsabilidade fiscal no último ano de mandato, tendo em vista que os mandatários poderiam optar por não fazer reserva de lastro financeiro para a quitação de suas obrigações, transferindo dívidas de curtíssimo prazo à gestão
seguinte, sem a devida cobertura de caixa, o que colidiria com o princípio do equilíbrio fiscal exposto no § 1º do
art. 1º da LRF.
Entretanto, o debate em nossa Corte de Contas ainda
não se pacificou. A metodologia para o exame do atendimento ao art. 42 aprovada por esse Colegiado implicou no retorno de todos os processos à área técnica para nova análise. Feitas tais diligências, não é razoável p
surgimento de novas argumentações que trazem novos
questionamentos e novas interpretações acerca do teSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ma, mais uma vez, num círculo sem fim. Essa prática, inclusive, contraria o que preconiza a Resolução 300/2016
visto que esses processos estão com análise prioritária.
Neste contexto, o eminente Conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER em seu Voto Vista, sem demonstrar
a metodologia de cálculo conclui “que não houve cometimento da infração disposta no artigo 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, pois as despesas descritas são
abarcadas pelas exceções apontadas nas consultas que
embasam o entendimento dessa Corte, ou mesmo por
não serem despesas novas contraídas no período vedado, mas despesas já existentes e de caráter contínuo”
Vale ressaltar que as análises e o rigor matemático adotado pelo corpo técnico desta Corte são pautados pelas
normas emanadas do nosso ordenamento jurídico.
Ressalta-se que a metodologia empregada por este Tribunal de Contas para avaliação do cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal é a mesma utilizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), conforme se verifica da Nota Técnica da Secretaria Geral de
Controle Externo (Segex) n. º 001/2013.
Nota-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF atribuiu, ao Órgão Central de Contabilidade da União, no §
2º do art. 50, a responsabilidade pela edição de normas
gerais para consolidação das contas públicas:
§ 2º A edição de normas gerais para consolidação das
contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade
da União, enquanto não implantado o conselho de que
trata o art. 67.
Nesse sentido, a Lei nº 10.180/ 2001, no seu art. 17, inciso I define que a Secretaria do Tesouro Nacional – STN é
o órgão central de contabilidade da União:
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Art. 17. Integram o Sistema de Contabilidade Federal:
I - a Secretaria do Tesouro Nacional, como órgão central;
Tal competência, no que se refere à padronização de
critérios orçamentários, contábeis e fiscais, vem sendo
exercida por meio da edição do Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público – MCASP e do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF.
No manual de demonstrativos fiscais, aprovado em meados de 2011, é expressa sua aplicação para o exercício
de 2012 e a competência para ditar tais normas decorre,
como exposto no preâmbulo, das seguintes legislações:
Assim, considerando o disposto no inciso I do art. 17 da
Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e no inciso I do
art. 6º do Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009,
que conferem à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do
Ministério da Fazenda (MF) a condição de órgão central
do Sistema de Contabilidade Federal;
Considerando as competências do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, estabelecidas no art. 18
da Lei nº 10.180, de 2001, complementadas pelas atribuições definidas no art. 7º do Decreto nº 6.976, de
2009, e nos incisos XIV, XXI, XXII e XXIII do art. 21 do Anexo I do Decreto nº 7.482, de 16 de maio de 2011;
Considerando a necessidade de padronização dos demonstrativos fiscais nos três níveis de governo, de forma a garantir a consolidação das contas públicas na forma estabelecida na Lei Complementar nº 101, de 2000,
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), resolve:
É certo que o método utilizado nas instruções técnicas
deste Tribunal de Contas tem por base normativa o próprio dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, qual
seja, o artigo 42 e seu parágrafo único, interpretação eswww.tce.es.gov.br

sa baseada nos conceitos trazidos pelo Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional,
vigente à época da prestação de contas. Destarte, as instruções técnicas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo adotam, e não poderia ser de forma contrária, tal metodologia.
Destaca-se, que encampamos a conclusão das diligências realizadas determinadas por este Colendo Plenário
para reanálise da verificação do cumprimento do artigo
42 da LC 101/2000.
Portanto, à luz do exposto, na situação concreta relatada nos autos, pedindo vênia ao Conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER, Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas e do meu VOTO anterior, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica de Recurso 75/2017 quanto às preliminares,
na Manifestação Técnica 890/2017 no tocante ao mérito,
complementada pela Manifestação Técnica 1311/2017
(fls. 343/353).
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
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 o presente Recurso;
2 Rejeitar as preliminares suscitadas pelo Recorrente;
3 Provimento parcial ao presente Recurso, nos termos
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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da ITR 75/2017, reformulando-se o Parecer Prévio TC
046/2016 - Primeira Câmara, pelo saneamento das seguintes irregularidades: item 2.15 da ICC 102/2015 (item
4.1.2.1 da ITC 5648/2015) e item 2.17 da ICC 102/2015
(item 4.1.2.3 da ITR 5648/2015).
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal, em face do Parecer Prévio TC 046/2016 Primeira Câmara, constante do Processo TC 2967/2013,
em razão da REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, relativas ao exercício de 2012, que
manteve as irregularidades descridas na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 5648/2015.
Na sequência dos atos e fatos, instruções e manifestações técnicas, parecer do Ministério Público Especial de
Contas, realização de defesa oral com juntada de notas
taquigráficas, a área técnica, nos termos da Manifestação Técnica 01311/2017-4, após análise, sugeriu o encaminhamento dos autos ao Relator para prosseguimento
do feito, mantendo a propositura pela irregularidade do
item “Infringência do artigo 42 da LRF” (item 2.4 da MT
890/2017).
O douto representante do Ministério Público Especial de
Contas, conforme Parecer 04891/2017-2, anuindo aos
termos da Manifestação Técnica – MT 1311/2017, pugnou no mesmo sentido.
O Eminente Conselheiro Relator, o Sr. Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, nos termos do Voto 7000/2017-9, coDiário Oficial de Contas

nheceu do presente recurso, rejeitando as preliminares
suscitadas pelo recorrente, negando provimento, mantendo in totum o Parecer Prévio TC 046/2016 - Primeira Câmara.

Câmara, recomenda ao Legislativo Municipal de Baixo
Guandu a rejeição das Contas do exercício de 2012, em
razão das seguintes irregularidades, verbis:

O Conselheiro Domingos Augusto Taufner, nos termos
do Voto Vista 00027/2018-3, divergiu parcialmente da
Área Técnica, do Ministério Público de Contas e do Relator, conheceu do recurso, deu-lhe provimento, recomendando aprovação das contas com ressalvas, bem como
pela reforma do Parecer Prévio 046/2016, expedição de
determinações, ciência e arquivamento.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2967/2013, RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sessão realizada no dia vinte e cinco de maio
de dois mil e dezesseis, por maioria, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:

Na sequência, após o pedido de vista, visando formar
convicção acerca do votos proferidos pelo Eminente Relator destes autos e do voto de vista do Conselheiro Domingos Augusto Taufner, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto de vista, para efeito de julgamento pelo Plenário desta Corte
de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Trata, pois, os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal, em face do Parecer Prévio TC 046/2016 Primeira Câmara, constante do Processo TC 2967/2013,
que decidiu por emitir Parecer Prévio pela REJEIÇÃO das
contas do exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de
Baixo Guandu, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que
lhe deu suporte, tendo em vista os votos de vista apresentados.

[...]

1. Preliminarmente, não acolher a preliminar de litispendência, nos termos do item 2 da ITC 5648/2015;
2. Recomendar à Câmara Municipal de Baixo Guandu a
rejeição das contas do senhor Lastênio Luiz Cardoso, Prefeito Municipal frente à Prefeitura de Baixo Guandu no
exercício de 2012, na forma prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, tendo em vista a manutenção das seguintes irregularidades, conforme ITC 5648/2015:
2.1 Montante de “Precatórios a Pagar” registrado no Balanço Patrimonial diverge da relação de precatórios encaminhada com a Lei Orçamentária Anual (Item 2.15 da
ICC 102/2015)
Base legal: artigos 85, 98, 100, 101, 104 e 105, § 4º, da
Lei Federal 4.320/1964.
2.2 Ativo Real Líquido apurado diverge do apresentado
no Balanço Patrimonial (item 2.16 da ICC 102/2015)

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Base legal: artigos 85, 98, 100, 101 e 105 da Lei Federal
4.320/1964.

Frisa-se que o Parecer Prévio nº 046/2016 - Primeira

2.3 Repasse de duodécimos à Câmara excede limite
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constitucional (item 2.17 da ICC 102/2015)
Base Legal: Artigo 29-A da Constituição Federal – redação dada pela EC 58/2009.
2.4 Infringência ao artigo 42 da LRF (item 1 da ICC
294/2015)
Base Legal: Artigo 42 da Lei Complementar 101/2000.
3. Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do
RITCEES, com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n.
10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF;
4. Remeter ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC
1832/2015, do Parecer Ministerial, do voto do Relator e
da decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo 163, § 8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES);
5. Determinar 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 Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº. 101/00);
6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. (...) –
g.n.

A presente análise pautou-se nos termos propostos pelo
relator, conforme relatório de voto 40/2017, e acompanhado pelos demais Conselheiros, como segue:
(...)Tendo em vista a necessidade de análise do atendimento do disposto no art. 42 da LRF, deferir a diligência
à área técnica, no prazo de dias 30 dias, conforme vem
decidindo o Plenário desta Corte.

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 o presente Recurso;
2 Rejeitar as preliminares suscitadas pelo Recorrente;

Nesse sentido, foram confrontados todos os empenhos
realizados no exercício de 2012, considerados pela área
técnica, cujas fontes de recursos apresentaram insuficiência de disponibilidade financeira para pagamento
(artigo 42 da Lei Complementar 101/2000), com os demonstrativos de contratação de obrigações.

3 Negar provimento ao presente Recurso, mantendo-se
in totum o Parecer Prévio TC 046/2016 - Primeira Câmara. – g.n.

Dessa forma, sugere-se o encaminhamento ao relator,
para prosseguimento do feito, mantendo-se a propositura pela irregularidade do item “Infringência do artigo 42
da LRF” (item 2.4 da MT 890/2017). - g.n.

[...]

Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, no termos do Parecer nº 04891/2017-2, acompanhando o posicionamento da área técnica, pugnou no
mesmo sentido.
O Eminente Conselheiro Relator, nos termos do voto
7000/2017-9, votou nos seguintes termos, verbis:
[...]

Compulsando os autos, verifico que a área técnica, através da Manifestação Técnica 01311/2017-4, manifestou-se nos seguintes termos, verbis:

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

[...]

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Relator
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Verifico, ainda, que Eminente Conselheiro Domingos Augusto Taufner, divergindo do Relator, nos termos do voto
vista 00027/2018-3, assim concluiu, verbis:
Ante todo o exposto, divergindo, parcialmente, do entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas e do Relator, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas, em:
1 - Conhecer do presente Recurso de Reconsideração,
com fulcro no artigo 162, 2º da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 397, IV do Regimento Interno desta Corte;
2 - Dar provimento ao Recurso de Reconsideração, a fim
de recomendar ao legislativo municipal a APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS, reformando o PARECER
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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PRÉVIO Nº 046/2016;

Relator

3 - Determinar 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 Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº. 101/00);

ACÓRDÃO

4 - Dar ciência aos interessados;

2 - Rejeitar as preliminares suscitadas pelo Recorrente;

5 - Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. –
g.n.
Verifico, por derradeiro, que Conselheiro Relator, em novo voto prolatado, Voto 01056/2018-1, subscrevendo
em todos os seus termos, o entendimento técnico e do
Ministério Público de Contas, assim concluiu, verbis:

3 - Provimento parcial ao presente Recurso, nos termos
da ITR 75/2017, reformulando-se o Parecer Prévio TC
046/2016 - Primeira Câmara, pelo saneamento das seguintes irregularidades: item 2.15 da ICC 102/2015 (item
4.1.2.1 da ITC 5648/2015) e item 2.17 da ICC 102/2015
(item 4.1.2.3 da ITR 5648/2015). – g.n.

[...]

2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

Portanto, à luz do exposto, na situação concreta relatada nos autos, pedindo vênia ao Conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER, Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas e do meu VOTO anterior, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica de Recurso 75/2017 quanto às preliminares,
na Manifestação Técnica 890/2017 no tocante ao mérito,
complementada pela Manifestação Técnica 1311/2017
(fls. 343/353).

Cabe informar que o presente Recurso de Reconsideração foi conhecido pelo Eminente Relator dos autos.

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 o presente Recurso;

Verifica-se, assim que, de fato, presentes estão os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser mantido conhecimento do recurso intentado, nos termos em
que fora decidido.
3. DAS PRELIMINARES:

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

No que se referem às preliminares de “cerceamento de
defesa por não ser oportunizada a realização de sustentação oral” e “nulidade por ausência de fundamentação
do Parecer Prévio oportunizada a realização de sustentação oral”, suscitadas pelo recorrente, verifico que a área
técnica nos termos da Instrução Técnica de Recurso nº
00075/2017-4, as rejeitou, sendo acompanhada pelo
Eminente Relator.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Assim sendo, verifico que assiste razão a área técnica e
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ao Eminente Relator dos autos, quanto à rejeição das
preliminares suscitadas, nos termos em que motivda a
decisão, razão pela qual coaduno com o entendimento
externado.
4. DO MÉRITO RECURSAL:
No que se referem às irregularidades dispostas no item
2.1 (Montante de “Precatórios a Pagar” registrado no Balanço Patrimonial diverge da relação de precatórios encaminhada com a Lei Orçamentária Anual - Item 2.15 da
ICC 102/2015) e no item 2.3 (Repasse de duodécimos à
Câmara excede limite constitucional - item 2.17 da ICC
102/2015), ambas do Parecer Prévio nº 046/2016, verifico que o Eminente Relator e o Conselheiro Domingos
Augusto Taufner as afastaram, alinhando-me aos termos
da motivação externada, razão pela qual coaduno com
tais posicionamentos.
Quanto às irregularidades constantes dos itens: 2.2 (Ativo Real Líquido apurado diverge do apresentado no Balanço Patrimonial - item 2.16 da ICC 102/2015) e 2.4 (Infringência ao artigo 42 da LRF - item 1 da ICC 294/2015),
do Parecer Prévio nº 046/2016, constato que o Eminente Relator as manteve.
Entretanto, o Eminente Conselheiro Domingos Augusto
Taufner, em seu voto de vista manteve a irregularidade
disposta no item 2.2, entendendo que a mesma não tem
o condão de macular as contas do gestor, e, afastou a irregularidade inserta no item 2.4, por não vislumbrar violação ao artigo 42 da LRF.
Com relação ao indicativo de irregularidade constante do item 2.2 (Ativo Real Líquido apurado diverge do
apresentado no Balanço Patrimonial - item 2.16 da ICC
102/2015), com a devida vênia, divirjo parcialmente do
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posicionamento do Eminente Conselheiro Domingos Augusto Taufner e acompanho in totum o entendimento do
Eminente Conselheiro Relator.
Cabe ressaltar que, em que pese o posicionamento do
Eminente Relator e do Conselheiro Domingos Augusto
Taufner, no que se refere ao seu voto de vista, bem como da área técnica e do Parquet de Contas, com a devida vênia, tenho entendimento diverso quanto à irregularidade indicada no item 2.4 da Manifestação Técnica nº
890/2017, motivo pelo qual passo ao enfrentamento de
mérito da referida irregularidade, à luz da documentação contida nos autos, das razões de defesa, bem como
da legislação aplicável, a saber:
4.1 INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 42 DA LEI Nº 101/2000 –
LRF (ITEM 1 DA ICC 294/2015, 2.4 da MT 890/2017 e 2.4
DO PARECER PRÉVIO Nº 046/2016).
Base Legal: Artigo 42 da Lei Complementar 101/2000.
Quanto à questão de fundo constante destes autos, a
controvérsia de posicionamentos refere-se ao entendimento que deve ser atribuído a expressão “contrair obrigação de despesa” para fins de apuração de disponibilidade de caixa nos dois últimos quadrimestres do mandato do gestor, nos termos preceituados pelo artigo 42 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, verbis:

caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. – (g. n.).
O termo “contrair obrigação de despesa”, conforme
prescrito na redação do artigo 42 da LRF deve ser entendido como o momento em que a obrigação de despesa é contratada, ou seja, deve ser considerado contraída
a obrigação de despesa no momento da assinatura do
ajuste e, por consequência, não se verifica tecnicamente
correto afirmar que a contração da obrigação de despesa se dá com o momento em que é realizado o empenho.
O empenho, como se sabe, é definido como ato da autoridade competente que determina o valor da despesa a
ser executada da dotação consignada no orçamento para atender a obrigação assumida.
Desse modo, o empenho se reveste de uma garantia de
adimplemento do objeto contratado na medida em que
vincula dotação de créditos orçamentários para pagamento das obrigações assumidas na assinatura do ajuste, acordo ou contrato.

ta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos
de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições
de direito privado.
§ 1o  Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em
cláusulas que definam OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, em conformidade com os
termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
(...)
Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as
que estabeleçam:
(...)
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios,
data-base e periodicidade do reajustamento de preços,
os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Por consequência, não se contrai obrigação de despesa
pelo empenho, vez que empenhar é ato de vincular dotação orçamentária, garantia a mais concedida ao fornecedor ou prestador de serviço de que cumprido o objeto
contratado a administração efetuara o pagamento respectivo.

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja
suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Diante disso, não resta dúvidas que o ato administrativo
que assume a obrigação da despesa é o contrato administrativo ou instrumento congênere, conforme se assevera do disposto no § 1º do artigo 54 e incisos do artigo
55 da Lei nº 8.666/93, verbis:

(...)

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de

Art. 54.   Os contratos administrativos de que trata es-

[...]
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V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas; - (g. n.).
Assim, a análise dos dispositivos citados permite a conclusão de que a obrigação é assumida diante da assinatura dos contratos administrativos, instrumento que dispõe das obrigações e responsabilidades contratadas.
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De outro modo, considerar o empenho como o ato administrativo responsável pela contração de obrigação de
despesa seria considerar que uma vez não empenhada
uma obrigação, a administração pública não estaria mais
obrigada a cumpri-la, o que se rechaça prima facie.
Logo, a obrigação assumida deixaria apenas de existir
por meio da rescisão do contrato ou instrumento congênere, o que demonstra de forma clara que é por meio
deste instrumento que ocorre a contração da obrigação
de despesa.
Nesse sentido, a apuração de disponibilidade de caixa
para fins do artigo 42 da LRF deve ser analisada com base na data em que contraída a obrigação, sob pena de
se considerar apenas a análise dos empenhos, inscrições
em restos a pagar e saldos nas contas bancárias, elementos que não são capazes de afirmar se a obrigação foi
efetivamente contraída entre 1º de maio e 31 de dezembro do exercício em análise, restando impossível apontar com segurança a ocorrência de violação ao artigo 42
da LRF.
Ocorre que a análise perpetrada pelo corpo técnico não
apura com eficácia o real momento em que a obrigação foi contraída, ignorando o dispositivo do art. 42 da
LRF, considerando a simples ocorrência de restos a pagar
sem disponibilidade de caixa uma infringência ao dispositivo, imputando uma responsabilidade sem oportunizar ao gestor responsável o devido contraditório e ampla defesa.
Nessa linha, vale destacar que o Tribunal de Contas de
Minas Gerais possui julgado no sentido aqui defendido,
qual seja, o de que a verificação do cumprimento ao artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 não pode abster do exame do correto momento em que a obrigação
Diário Oficial de Contas

foi efetivamente contraída, conforme atesta o julgado
TCE-MG AUDITORIA 898684, verbis:
[...]
“Primeiramente, cumpre apresentar alguns esclarecimentos acerca dos critérios adotados pela equipe técnica do Tribunal para chegar à conclusão de que foram
contraídas despesas, inscritas em restos a pagar, sem
disponibilidade financeira nos dois últimos quadrimestres do exercício de 2012. O ponto de partida foi a informação, constante no SIACE/PCA, de que o Município
procedera, no exercício de 2012, à inscrição em restos
a pagar da quantia de R$14.403.804,60 (quatorze milhões quatrocentos e três mil oitocentos e quatro reais
e sessenta centavos). Desse montante, apenas o valor
de R$3.244.111,22 (três milhões duzentos e quarenta e
quatro mil cento e onze reais e vinte e dois centavos)
refere-se a empenhos realizados a partir de 1º/05/12.
Ocorre que R$1.137.999,59 (um milhão cento e trinta e
sete mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e
nove centavos) decorreram de contratos ou ajustes pactuados anteriormente ao período de vedação da LRF, de
modo que somente a quantia de R$2.106.111,63 (dois
milhões cento e seis mil cento e onze reais e sessenta
e três centavos) refere-se a despesas que foram efetivamente contraídas nos dois últimos quadrimestres do
mandato. Por fim, deduziu-se do sobredito valor o montante de R$399.172,55 (trezentos e noventa e nove mil
cento e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)
relativo a despesas de 2012 quitadas em 2013, com recursos oriundos de disponibilidade de caixa do exercício
anterior, obtendo-se o valor final de R$1.706.939,08 (um
milhão setecentos e seis mil novecentos e trinta e nove
reais e oito centavos).” – (g. n.).
www.tce.es.gov.br

Aliás, cabe ressaltar, que o Egrégio Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais – TCEMG, no Relatório de Auditoria de Conformidade, relativo à auditoria realizada em
campo, na Prefeitura Municipal de Três Marias, assim se
posicionou, verbis:
[...]
A presente auditoria, realizada na Prefeitura Municipal
de Três Marias, no período compreendido entre os dias
01 a 05/07/2013 e os dias 05 a 16/08/2013, teve por objetivo verificar se o titular do Poder Executivo Municipal evitou a assunção de obrigações no final do mandato
(2009/2012), de forma a onerar a administração da gestão seguinte, sem que houvesse recurso suficiente para que o novo Prefeito pudesse honrar os compromissos
assumidos, em observância à vedação imposta pelo artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.
A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar em
que medida o Executivo obedeceu à referida legislação,
foi formulada a seguinte questão de auditoria: o Chefe
do Poder Executivo Municipal contraiu, nos últimos dois
quadrimestres do seu mandato (2009/2012), obrigações
de despesas que não foram cumpridas integralmente
dentro deles, ou que tiveram parcelas a serem pagas no
exercício seguinte, sem que houvesse suficiente disponibilidade de caixa para este efeito, com a inobservância
ao disposto no caput do artigo 42 da Lei Complementar
n. 101/2000 (RLF)?
Para a realização deste trabalho foram observados os
procedimentos, métodos e técnicas previstas no Projeto
de Manual de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais.
A execução dos trabalhos foi norteada para verificação
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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da questão de auditoria proposta na Matriz de Planejamento.
Considerando os aspectos entendidos relevantes, mencionados no Memorando de Planejamento, foram aplicados, EM CAMPO, os métodos e técnicas de análise documental nos registros contábeis do órgão auditado (balanços e balancetes financeiros mensais de receitas e
despesas) e nos documentos financeiros (demonstrativos de movimentos de numerários, extratos e conciliações bancárias, notas de empenho e respectivos comprovantes de despesas, entre outros), com o cotejo entre as informações prestadas a este Tribunal via SIACE/
PCA/2012, tendo sido realizadas entrevistas com os responsáveis pelas áreas pertinentes da Prefeitura e efetuada a análise de outros instrumentos de controle. – (g. n.).
Ressalvo que coaduno com o entendimento do TCEMG,
quanto à adoção de procedimento de cotejo entre a despesa contraída entre 1 de maio a 31 de dezembro do último ano do mandato, com metodologia e técnicas para
apuração e verificações da documentação necessária a
fim de constatar ou não se o Legislativo Municipal contraiu, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato,
obrigações de despesas que não foram cumpridas integralmente dentro deles, ou que tiveram parcelas a serem pagas no exercício seguinte, afrontando o disposto
no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O correto exame do artigo 42 exige que o empenho apresentado seja cotejado com a lista de compromissos assumidos para a verificação correta de quais as obrigações
foram assumidas nos períodos vedados.
Dessa forma, exige-se a elaboração da lista de compromissos novos assumidos a partir do dia 01 de maio a
31/12 do exercício em análise, demonstrativo este que,
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in casu, se revela através da tabela trazida aos autos pelo corpo técnico, visto que esta possibilita a comparação
da disponibilidade de caixa existente no dia 30 de abril
do exercício em análise, adicionado dos compromissos
novos assumidos a partir de 01 de maio do exercício em
análise, e, assim, compara-se o saldo de obrigações existentes ao final do exercício com a disponibilidade de caixa transferida para o exercício seguinte.

assinatura é anterior a 01/05/2012, adicionado de empenhos relativos a contratos cuja data de assinatura não
se indicou, no valor de R$ 543.465,72, relativo a despesas que não foram contraídas no período de 01/05/2012
a 31/12/2012, de maneira que valor indicado como de
insuficiência financeira, no valor de R$ 801.699,59, é
maior que tais valores que devem ser descontados, de
maneira que a insuficiência financeira subsiste.

Feito isto, se a disponibilidade de caixa não for suficiente
para cobrir a despesa nova assumida, é de se reconhecer
a violação do art. 42 da LRF, em face da falta de planejamento por parte do gestor responsável.

Em sendo assim, exige-se a elaboração da lista de compromissos novos assumidos a partir do dia 01 de maio a
31/12 do exercício em análise, demonstrativo este que,
in casu, se revela através da tabela trazida aos autos pelo corpo técnico, visto que ela possibilita a comparação
da disponibilidade de caixa existente no dia 30 de abril
do exercício em análise, adicionado dos compromissos
novos assumidos a partir de 01 de maio do exercício em
análise, e, assim, compara-se o saldo de obrigações existentes ao final do exercício com a disponibilidade de caixa transferida para o exercício seguinte.

No caso destes autos, após a análise técnica, verifica-se
que esta indicou que o presente indicativo de irregularidade consiste no descumprimento ao disposto no artigo
42 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, o titular do Poder Executivo do Município de Baixo Guandu
teria contraído obrigação de despesas nos dois últimos
quadrimestres do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento.
Neste caso, do confronto da tabela abaixo transcrita com
os argumentos do Eminente Relator, tem-se o seguinte:

Feito isto, se a disponibilidade de caixa não for suficiente
para cobrir a despesa nova assumida, é de se reconhecer
a violação do art. 42 da LRF, em face da falta de planejamento por parte do gestor responsável.

1. No que se refere à rubrica Saúde – Recursos Próprios,
verifica-se que não houve insuficiência financeira, vez
que o valor de empenhos relativos a contratos com data
de assinatura anterior a 01/05/2012 que devem ser excluídos, monta o valor de R$ 170.682,06, portanto, tal
valor é superior ao valor indicado como de insuficiência
financeira, no valor de R$ 167.105,80, razão pela qual a
insuficiência financeira não subsiste neste caso.

No caso destes autos, após a análise técnica, verifica-se
que esta indicou que o presente indicativo de irregularidade consiste no descumprimento ao disposto no artigo
42 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, a titular do Poder Executivo do Município de Baixo Guandu
teria contraído obrigação de despesas nos dois últimos
quadrimestres do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento.

2. Quanto à fonte Educação - Recursos Próprios, houve
um valor de empenhos relativos a contratos cuja data da

Por fim, o Relator destes autos entendeu que recai ao
gestor o descumprimento do artigo 42 da Lei de Respon-
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sabilidade Fiscal, divergindo da Área Técnica, do Ministério Público Especial de Contas e do Eminente Conselheiro Domingos Augusto Taufner, mantendo a irregularidade apontada neste item.

ta do legislativo, o que afasta de forma definitiva a ocorrência de qualquer infração ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedentes do TJRS. (Apelação Cível nº 70046635199/2011) – (g. n.).

do caso concreto, visto que o objetivo do art. 42 da LRF
foi exatamente criar regra de transição em final de mandato, de maneira que o gestor mantenha as contas em
equilíbrio não penalizando a gestão seguinte.

Neste contexto, cabe informar que a tabela abaixo demonstra os números antes indicados, vejamos: anexos
1e2

Aliás, como bem se posicionou o Poder Judiciário, no
texto do voto que ensejou referido acórdão, esta é a situação dos autos, litteris:

Acerca do assunto, verifica-se que o Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul, assim decidiu, verbis:

[...]

Em assim sendo, no caso em apreço, houve violação ao
art. 42 da LRF, razão pela qual divirjo do posicionamento
do Eminente Conselheiro Domingos Augusto Taufner e,
acompanho o entendimento da área técnica, do Ministério Público Especial de Contas e do Eminente Relator,
mantenho a presente irregularidade.

[...]
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE. EX-PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BARÃO/RS. RESTOS A PAGAR.
INFRAÇÃO AO ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL. NÃO CARACTERIZADA. O Poder Judiciário pode
apreciar eventual ilegalidade na decisão do Tribunal de
Contas. A responsabilidade do Vereador pelo dano causado por despesa ilegal não decorre da mera qualidade
de Presidente da Câmara de Vereadores. Trata-se de responsabilidade subjetiva que exige sua participação por
ação ou omissão. Havendo demonstração de que não
houve o devido repasse de verbas pelo Poder Executivo à Câmara Municipal no final do exercício de 2004, restando restos a pagar, ocorrendo o desequilíbrio financeiro nas contas do Legislativo em face disto, não resta caracterizada infração ao art. 42 da Lei Complementar nº
101/00, mormente porque houve o pagamento das contas em 2005, tratando-se de despesas com telefone e
INSS, inerente à própria máquina administrativa, considerando-se ainda, que as despesas totais apresentadas
pelo legislativo somaram valor inferior ao limite da receiDiário Oficial de Contas

Logo, A SIMPLES EXISTÊNCIA DE RESTOS A PAGAR, POR
SI SÓ, NÃO CONFIGURA A INFRAÇÃO AO ART. 42 DA LEI
DE RESPONSABILIDADE FISCAL PORQUE OS GASTOS TÊM
DE SER ANALISADOS SE SÃO OU NÃO NECESSÁRIOS AO
FUNCIONAMENTO DA PRÓPRIA MÁQUINA ADMINISTRATIVA, QUE, REPITO, NÃO PODE SOFRER SOLUÇÃO DE
CONTINUIDADE.
Sendo assim, havendo demonstração de que não houve
o devido repasse de verbas pelo Poder Executivo ao Legislativo municipal, restando restos a pagar, ocorrendo o
desequilíbrio financeiro nas contas da Câmara Municipal
em face disto, não resta configurada a hipótese de infração ao art. 42 da Lei Complementar nº 101/00, lembrando-se, convém repetir, que o demandado, no exercício
de seu mandato, foi surpreendido com a falta de repasse
de verbas pelo Poder Executivo no final do ano de 2004,
tendo providenciado o pagamento no exercício de 2005,
sanando a falha apontada. – (g. n.).
Desta forma, entendo que a simples ocorrência de restos a pagar, sem disponibilidade de caixa, não configura violação ao art. 42 da LRF, devendo haver demonstração de ter sido ou não contraída obrigação nova a partir
de 1º de maio até 31 de dezembro do exercício em análise, além disso, devem ser sopesadas as particularidades
www.tce.es.gov.br

5. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divirjo parcialmente do posicionamento
da área técnica, do Ministério Público Especial de Contas, do Conselheiro Domingos Augusto Taufner e acompanho o Relator dos autos, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário desta Egrégia
Corte de Contas, ante as razões expostas, em:
1. REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas nos itens 2.1
(Montante de “Precatórios a Pagar” registrado no Balanço Patrimonial diverge da relação de precatórios encaminhada com a Lei Orçamentária Anual - Item 2.15 da
ICC 102/2015) e no item 2.3 (Repasse de duodécimos à
Câmara excede limite constitucional - item 2.17 da ICC
102/2015), do Parecer Prévio nº 046/2016;
2. AFASTAR as irregularidades relativas aos itens 2.1 e 2.3
do Parecer Prévio nº 046/2016 e MANTER as irregularidades constantes dos itens 2.2 do referido Parecer Prévio e 4.1 desta decisão (item 2.4 do Parecer Prévio nº
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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046/2016), pelas razões antes expendidas;
3. CONHECER do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal
de Baixo Guandu, no exercício de 2012, para no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reformando-se os termos do Parecer Prévio atacado;
4. EMITIR Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de
Baixo Guandu, recomendando a REJEIÇÃO das contas do
Município, relativas ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Lastênio Luiz Cardoso, com fundamento no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;

1.3. Provimento parcial ao presente Recurso, nos termos
da ITR 75/2017, reformulando-se o Parecer Prévio TC
046/2016 - Primeira Câmara, pelo saneamento das seguintes irregularidades: item 2.15 da ICC 102/2015 (item
4.1.2.1 da ITC 5648/2015) e item 2.17 da ICC 102/2015
(item 4.1.2.3 da ITR 5648/2015).
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo. Parcialmente vencido conselheiro Domingos Augusto Taufner, que votou
por conhecer, dar provimento, aprovação com ressalva
e determinação.

Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 15/05/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

PARECER PRÉVIO TC-021/2018 – PLENÁRIO
Processo: 10399/2016 (APENSO: TC-3376/2013)

3. Data da Sessão: 27/03/2018 - 8ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

4. Especificação do quórum:

Exercício: 2012

6.1 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;

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.

Recorrente: Elieser Rabello

6. DAR ciência aos interessados e ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em julgado, bem como as providencias descritas no art. 131 do Regimento Interno desta Corte de Contas.

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

5. EXPEDIR a seguinte DETERMINAÇÃO ao Poder Executivo Municipal:

MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
1. PARECER PRÉVIO TC-015/2018 – 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 o presente Recurso;
1.2. Rejeitar as preliminares suscitadas pelo Recorrente;
Diário Oficial de Contas

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSLHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
www.tce.es.gov.br

Assunto: Recurso de Reconsideração

Advogado: Edimar Augusto Rabello – OAB/ES 5.929
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER
PRÉVIO TC 82/2016 PRIMEIRA CÂMARA – CONHECER –
NEGAR PROVIMENTO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Elieser Rabello, em face do Parecer Prévio TC
82/2016 Primeira Câmara, proferido nos autos do Processo TC 3376/2013 (em anexo), nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3376/2013, RESOLVEM os srs. conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezenove de outubro de
dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:

cal (Lei nº. 101/00);

1. Recomendar a Câmara Municipal a rejeição da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Vargem
Alta, sob a responsabilidade do senhor Elieser Rabello,
relativa ao exercício de 2012, na forma prevista no artigo
80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, tendo
em vista a manutenção da seguinte irregularidade, conforme Manifestação Técnica 00479/2016-5:

A Secex Recursos se manifestou nos autos por meio da
Instrução Técnica de Recurso 180/2017 (fls. 39/42) opinando pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pela
remessa dos autos à Secex Contas, considerando que a
matéria em questão possui natureza contábil.

· Obrigação de despesa contraída no fim do mandato
com insuficiência de caixa no valor de R$ 1.358.852,88.
Base Legal: Base Legal: art. 42 da Lei Complementar
101/2000.
2. Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do
Regimento Interno, com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei
n. 10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF;
3. Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF
constitui provável infração penal, prevista no artigo 359C, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal Brasileiro, remeter ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC
1832/2015, do Parecer Ministerial, do voto do relator e
do presente Parecer Prévio, para as finalidades previstas no artigo 163, §8º, do Regimento Interno do TCEES;
4. 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 Lei de Responsabilidade FisDiário Oficial de Contas

5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado

Mediante a Manifestação Técnica 1229/2017 (fls.
45/68), a Secex Contas concluiu pela manutenção da inconsistência relativa à obrigação de despesa contraída
no fim do mandato com insuficiência de caixa, e, consequentemente, por negar provimento ao recurso.
Tal opinamento foi corroborado pela Secex Recursos
(Instrução Técnica de Recurso 204/2017 – fls. 70/73).
Mediante a Manifestação 375/2017 (fls. 77/78), o Ministério Público de Contas, em peça da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira requereu a baixa dos autos à unidade técnica competente para que:
1 – Faça o devido levantamento das obrigações contraídas no decorrer do ano de 2012, com a identificação dos
períodos abrangidos ou não pelo art. 42 da LRF, considerando nas contratações respaldadas por um dos incisos
do art. 57 da Lei n. 8.666/1993 a disponibilidade de caixa
suficiente para adimplemento das parcelas vincendas no
respectivo exercício, consoante posicionamento exarado
no Prejulgado n. 15 do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná[4] e na Consulta n. 12/00165168 do Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina[5] ; e
2 – Sejam elucidadas as seguintes indagações:
2.1 – Quais os resultados dos levantamentos realizados
acerca da disponibilidade líquida de caixa antes da inscrição dos RPNP, bem como após a inscrição dos RPNP; e
www.tce.es.gov.br

2.2 – Qual o valor apurado da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as obrigações financeiras, confrontando-se, ainda, com os valores encontrados nesta
Prestação de Contas Anual.
Em atendimento à solicitação Ministerial, acolhida no
Despacho 57414/2017, a Secex Contas elaborou a Manifestação Técnica 1529/2017 (fls. 91/134), mantendo
a propositura pela irregularidade do item “obrigação de
despesa contraída nos dois últimos quadrimestres do
mandato sem disponibilidade financeira suficiente para
o seu pagamento” (item 2.3 da ICC 16/2015).
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 6092/2017 - fls. 138/145).
Registra-se, ainda, que o senhor Elieser Rabello requer
que lhe seja oportunizada sustentação oral, nos termos
do art. 327 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de
Contas (Resolução TC 261/2013).
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
na Instrução Técnica de Recurso 180/2017 (fls. 39/42)
quanto ao conhecimento do recurso, e nas Manifestações Técnicas 1229/2017 (fls. 45/68) e 1529/2017 (fls.
91/134), quanto ao mérito, nos seguintes termos:
- Instrução Técnica de Recurso 180/2017
II. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Em sede de admissibilidade, verifica-se que a parte é caSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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paz e possui interesse e legitimidade processual.
Quanto à tempestividade, verifica-se que, de acordo
com o despacho da Secretaria Geral das Sessões – SGS,
de fl. 30, a notificação do Parecer Prévio TC – 082/2016
foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal em 25/10/2016, considerando-se publicada em
26/10/2016, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c
art. 5º da Resolução TC nº 262/2013.

Disponibilidade financeira após inscrição em restos a
pagar não processados:

6.2.4 Educação - recursos próprios (203.939,91)
(207.085,41)

ATÉ 30/04/2012 DE 01/05 A 31/12/12

6.2.5 Educação - recursos federais (1.461,10) (27.011,10)

5.1.1 Não vinculadas (810.735,69) (810.735,69)

6.2.6 Educação - outros recursos (6.618,99) (6.618,99)

5.1.2 Vinculadas saúde recursos próprios (326.704,54)
(326.704,54)

6.2.7 Demais despesas vinculadas

5.1.3 Vinculadas saúde - recursos do SUS 181.627,29
181.627,29

Assim, interposto o Recurso de Reconsideração em
24/11/2016, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO, nos
termos do art. 405, § 2º, do Regimento Interno do TCEES, motivo pelo qual se sugere o seu CONHECIMENTO.

5.1.4 Vinculadas saúde - outros recursos 214.191,30
214.191,30

- Manifestação Técnica 1229/2017

5.1.6 Vinculadas educação - recursos federais (1.461,10)
(27.011,10)

II IRREGULARIDADE MANTIDA NA INSTRUÇÃO CONTÁBIL CONCLUSIVA (ICC) 16/2015 (PROCESSO TC
3.376/2013)
a. Obrigação de despesa contraída no fim do mandato
(item 2.3 da ICC 16/2015).
Base Legal: artigo 42 da Lei Complementar 101/2000.
Nos termos do RTC 315/2014, foi apontado o seguinte
indicativo de irregularidade:
Quanto às despesas inscritas em Restos a Pagar no final de mandato, foi apurado R$ 810.735,69 de insuficiência financeira para a cobertura de restos a pagar não
vinculado, R$ 326.704,54 de insuficiência financeira para a cobertura de restos a pagar vinculados à saúde e R$
240.715,50 de insuficiência financeira para a cobertura
de restos a pagar vinculados à educação, totalizando R$
1.378.155,73 de insuficiência financeira total. Desta forma, conclui-se que não foram cumpridos os limites legal
estabelecidos na Lei 101/00, conforme a seguir:
Diário Oficial de Contas

5.1.5 Vinculadas educação
(203.939,91) (207.085,41)

-

recursos

próprios

5.1.7 Vinculadas educação - outros recursos (6.618,99)
(6.618,99)
5.1.8 Vinculadas recursos do RPPS 10.762.103,43
5.1.9 Demais
4.342.428,06

despesas

vinculadas

4.358.656,66

Compensação de insuficiência financeira de recursos
vinculados com recursos não vinculados:
ATÉ 30/04/2012 DE 01/05 A 31/12/12
6.1 Suficiência financeira de recursos não vinculados
6.2 Insuficiência finan de recursos não vinculados
(810.735,69) (810.735,69)
6.2 Insuficiência financeira de recursos vinculados
6.2.1 Saúde recursos próprios (326.704,54) (326.704,54)

6.3 Necessidade de aporte financeiro (538.724,54)
(567.420,04)
SUPERAVIT FINANCEIRO EM 30/04/2012 E 31/12/2012,
APÓS A COMPENSAÇÃO COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (1.349.460,23) (1.378.155,73)
DÉFICIT FINANCEIRO APÓS RESERVA DE RECURSOS
PARA PAGAMENTO DO PASSIVO FINANCEIRO EM
31/12/2012(1.378.155,73)
Em sede de instrução conclusiva, o gestor apresentou os
seguintes argumentos:
Nesse sentido, assim se manifestou o subscritor da ICC
16/2015:
O gestor encaminhou nova documentação alegando que
a documentação anteriormente encaminhada pela Prefeitura, para verificação de atendimento ao art. 42 da
LRF, era de 2013. Entretanto, após comparação da documentação anterior e da atual, verificou-se que apenas
uma das listagens de empenho era do exercício de 2013
(fls. 430).
Sendo assim, com a revisão dos cálculos, verifica-se que
não foi respeitada a vedação estabelecida no art. 42 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme demonstrado
a seguir:

6.2.2 Saúde - recursos do SUS

Diante do exposto, permanece a inconformidade apontada em análise.

6.2.3 Saúde - outros recursos

Razões do Recurso (fls. 03/28, processo TC 10.399/2016):

www.tce.es.gov.br
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Nesta fase processual – recurso de reconsideração – o
gestor trouxe os seguintes argumentos:

Ativo
Real
38.550.340,82

Ora, Eméritos Julgadores, o voto acima transcrito não
deve prevalecer até mesmo pelo que dele consta, haja
vista que, no geral, o Recorrente deixou saldo em caixa
no valor de R$4.669.428,34 para ser usado pela próxima
administração. É o que consta do voto do Eminente Relator, senão vejamos:

Superávit
Patrimonial10.320.196,37

No Balanço Orçamentário Resumido, as previsões de receita foram suplantadas e as de despesas reduzidas, como se vê na transcrição abaixo:
No exercício de 2012, verifica-se um resultado positivo
na execução orçamentária.
Conforme evidenciado, as receitas totais arrecadadas
totalizaram R$56.454.532,32, enquanto que as despesas realizadas totalizaram R$46.553.772,60 resultando
em SUPERÁVIT na execução orçamentária no valor de
R$9.900.759,72. (Destaques e grifos da MT)
Quanto ao Balanço Financeiro:
A demonstração sob análise revela um resultado financeiro positivo de R$4.539.763,33 representado pela diferença entre as receitas orçamentária e extra orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias e extra
orçamentárias pagas. (Original sem destaques e grifos)
Quanto à Demonstração das Variações Patrimoniais:
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 Líquido do Balanço Patrimonial.
Tabela 4- Resultado Patrimonial
Diário Oficial de Contas

Líquido-

Ativo Real Líquido48.870.537,19”

2011.
2012
2012

.............................
..........................
............................

Quanto ao Balanço Patrimonial Consolidado:
O Balanço Patrimonial Consolidado (Tabela 5) espelha
um Ativo Financeiro no valor de R$ 16.151.481,63 e um
Passivo Financeiro no valor de R$ 2.790.637,15, resultando num superávit financeiro de R$13.360.844,48,
indicando que, para abertura de créditos adicionais no
exercício de 2013, segundo estabelece o artigo 43, § 1
o, inciso I, da Lei 4.320/64, o Município dispões deste
valor como fonte de recursos, desde que observadas as
correspondentes fontes de recursos. (Destaques e grifos da MT)
Quanto ao Demonstrativo das Receitas de Operações de
Crédito e Despesas de Capital “REGRA DE OURO”:
A conferência do demonstrativo evidenciou que não
houve no exercício em referência a contratação de Operações de Créditos, logo, verificou-se o cumprimento da
“Regra de Ouro.
Somente no item Disponibilidade de Caixa, ocorreu desequilíbrio, o que não comprometeu a administração
posterior, vez que, no geral, deixou resultado financeiro
positivo de R$ 4.539.763,33, o que permitiu ao prefeito
que o sucedeu a administrar com tranquilidade e ter suas contas aprovadas no exercício de 2013, como comprovam as cópias que seguem em anexo.
Vale ressaltar que o item disponibilidade de caixa não
tinha interpretação pacífica, vez que alguns entendiam
www.tce.es.gov.br

que empenho não significavam contrair despesas e outros entendiam contrariamente. Da mesma forma que
despesas correntes não deveriam entrar no cômputo.
Bom, visando sanar tais entendimentos divergentes,
conforme alegação do Eminente Relator, esse Tribunal
de Contas, através da “... Escola de Contas do TCEES - Juris 2012, ... ofertou aos jurisdicionados o Workshop sobre “Orientações para encerramento de mandato, onde
foi esclarecido qual tratamento seria dado ao art. 42 da
LRF, conforme previsto no plano de curso.”
Ocorre, Doutos Julgadores, que conforme consta no voto do Eminente Relator, o “workshop” para a região onde
se localiza o município de Vargem Alta foi ministrado no
final do mês de agosto de 2012, mais precisamente no
dia 22/08/2012, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim,
portanto já decorridos quatro meses e com as despesas
já realizadas. Assim, a realização do “workshop” não deve ser entendida como uma agravante, como quer induzir o Sr. Relator, mas sim como uma atenuante, vez que
só foi realizado já tendo decorrido a metade do período
onde não se poderia realizar as despesas, com as consequências do artigo 42 da LRF.
Vale ressaltar que esse Tribunal não tem somente a função de punir, mas, principalmente, orientar os municípios em suas dificuldades, o que, com certeza, não fez
com a realização do “workshop” no dia 22/08/2012, na
cidade de Cachoeira de Itapemirim, do qual participou o
município de Vargem Alta.
Portanto, cai por terra a afirmação do Eminente Relator
de que:
Pelo exposto, considerando que esta Corte ofereceu treinamento adequado aos seus jurisdicionados acerca da
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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matéria ... opina-se no sentido de manter o indicativo de
irregularidade apontado no item 4.7 do RTC 315/2014 e
no item 2.3 da ICC 16/2015.
Vez que, como demonstrado acima, tal treinamento só
aconteceu depois de decorrido a metade do prazo para
que não se pudesse realizar despesas.
O Sr. Relator também se baseia no “Manual de Demonstrativos Fiscais, 53 Edição, da Secretaria do Tesouro Nacional, para a “ ... verificação do cumprimento do ar. 42
da LRF ... “
Ocorre, Ínclitos Julgadores, que o Manual de Demonstrativos Fiscais, 58 Edição, só foi editado em 18 de outubro
de 2012 e em sua capa e na sua ficha catalográfica, abaixo transcrita, consta que sua aplicabilidade só se daria
no exercício de 2013 e não 2012, como fez o Sr. Relator.
Ficha Catalográfica
Brasil. Secretaria do Tesouro Nacional.
Manual de demonstrativos fiscais : aplicado à União e
aos Estados, Distrito Federal e Municípios I Ministério da
Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. - 5. ed. - Brasília : Secretaria do Tesouro Nacional, Subsecretaria de
Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de Normas
de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2012.
711 p.: il.; 28 cm.
Válido para o exercício de 2013 (Portaria STN n.º 637, de
18 de outubro de 2012)
ISBN 978-85-87841-53-7
1. Finanças públicas - Brasil. 2. Execução orçamentária Brasil. 3. Responsabilidade fiscal- Brasil. 4. Contabilidade
pública- Brasil. 5. Responsabilidade administrativa- Brasil. I. Brasil. Ministério da Fazenda. 11. Título.
Diário Oficial de Contas

CDD: 336.81
CDU: 336.1/.5 (81)
(Original sem destaques e grifos)
Além do mais, ad argumentandum tantum, não há como
confundir a mera ilegalidade por inobservância ao disposto no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal com
o dolo na conduta do agente em praticar o ato ímprobo.
Aproveita a oportunidade para requerer seja concedido
o direito de realizar sustentação oral.

futou tal assertiva ao esclarecer que o curso de “orientações para encerramento de mandato” ocorreu em agosto de 2012 e, portanto, seus efeitos seriam inócuos para as despesas contraídas nos quatro meses anteriores
(maio de 2012 até agosto de 2012).
De outra ponta, questiona o gestor a aplicação do Manual de Demonstrativos Fiscais como fonte de orientação
metodológica para apuração do artigo 42, vez que o referido manual só teria seus efeitos produzidos a partir do
exercício financeiro de 2013.

Por todo o exposto, por tudo que dos autos consta e pelos documentos que ora se junta, requer à essa Egrégia
Corte de Contas que acolha este recurso de reconsideração e sugira à Câmara Municipal de Vargem Alta-ES a
aprovação das contas ou, na pior das hipóteses, a aprovação com ressalvas, vez que, não consta no processo
nenhuma prova ou indício de prova que o Recorrente tenha agido com dolo ou má fé.

Incialmente, reproduziremos parte do voto do Conselheiro Relator do processo TC 3.376/2013 – Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun – de onde se extraí
o posicionamento do relator sobre o indicativo de irregularidade contido no item 2.3 da ICC 16/2015 (obrigações
de despesas contraídas no fim de mandato sem disponibilidade de caixa):

Análise técnica:

Pois bem,

Passaremos, nesse momento, ao mérito da defesa sendo que a documentação de suporte para este indicativo
de irregularidade está acostada às fls. 11/28 dos autos.

A Lei de Responsabilidade Fiscal se consolidou como um
dos marcos regulatórios mais austeros do mundo. Com
pouco mais de quinze anos de vida, conseguiu mudar radicalmente a bagunçada tradição fiscal brasileira. Ela,
historicamente, é uma revolução nas finanças públicas e,
procedimentalmente, um rígido código de conduta para
os administradores públicos.

O recorrente alegou, inicialmente, que a gestão orçamentária, financeira e patrimonial no exercício financeiro de 2012 não apresentou nenhum indicativo que pudesse macular as contas do gestor recorrente. À exceção, contudo, foi a inexistência de disponibilidade de caixa para cobrir as despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres daquele exercício.
Aduziu o recorrente, ainda, que um dos argumentos utilizados para apená-lo foi o de que houve orientação técnica deste Tribunal sobre o artigo 42. Nesse sentido, rewww.tce.es.gov.br

...

A quase totalidade de suas normas relaciona-se a viabilização do equilíbrio orçamentário intertemporal, à prevenção de déficits e ao controle da dívida pública, objetivos amplamente contemplados no § 1º de seu art. 1º:
A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação
planejada e transparente, em que se previnem riscos e
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de
garantia e inscrição em Restos a Pagar.

postas na LRF para combater veementemente o déficit
público, o legislador foi além. Em discussão contemporânea, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 10.028/00 e
desse modo, o Código Penal passou a contar com remédios amargos contra o administrador público que ousasse agredir as questões centrais da Lei Complementar nº
101/2000, a saber:

gregando as contas da União, estados, Distrito Federal
e municípios, dedica ao tema. Esse Manual definiu que:

(...)

Nesse contexto, ganha relevo o art. 42, parágrafo único
que veda contrair obrigação no último ano do mandato do governante sem que exista a respectiva cobertura
financeira, eliminando desta forma as heranças fiscais,
conforme disposto:

CAPÍTULO IV

· Despesas Liquidadas

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja
suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de
caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.
De início, percebe-se que o dispositivo em comento, em
harmonia com a concepção lógica da LRF, busca impedir
o déficit fiscal na sua origem, ou seja, no momento em
que está sendo gerada a obrigação que não poderá ser
paga até o final do mandato.
A relação de conduta descrita no art. 42 com a má inscrição em Restos a Pagar está expressa na LRF, quando coloca tal artigo na Seção VI do Capítulo VII (Da dívida e do
endividamento), que é intitulada “Dos Restos a Pagar”.
Como se não bastasse o conjunto de normas rígidas disDiário Oficial de Contas

DOS CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS
(...)
Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do
mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela
a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
(...)
Art. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
(...) (grifo nosso)
De acordo com a 4ª Edição do Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional, no fim do exercício, as despesas empenhadas e
não pagas serão inscritas em restos a pagar e constituirão a dívida flutuante. O texto é taxativo e não deixa dúvidas sobre a interpretação que a STN, órgão responsável pela consolidação nacional das contas públicas, conwww.tce.es.gov.br

· Despesas Empenhadas
Demonstra os valores das despesas empenhadas no
exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada;
Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar
não processados; e
· Despesas Pagas
Demonstra os valores das despesas pagas no exercício
de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.
O Manual acima observa a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas
ao Setor Público (NBCT 16) editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
O raciocínio implícito é de que a receita orçamentária
a ser utilizada para pagamento da despesa empenhada em determinado exercício já foi arrecadada ou ainda será arrecadada no mesmo ano e estará disponível
no caixa do governo ainda neste exercício. Logo, como
a receita orçamentária ampara o empenho pertencente
ao exercício e lhe serve de base dentro do princípio orçamentário do equilíbrio, a despesa que for empenhada com base nesse crédito orçamentário também deverá pertencer àquele exercício.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Supõe-se que determinada receita tenha sido arrecadada e permaneça no caixa, portanto, integrando o ativo
financeiro do ente público no fim do exercício. Existindo, concomitantemente, uma despesa empenhada, deverá ser registrado também um passivo financeiro; caso
contrário o ente público estará apresentando em seu balanço patrimonial, sob a ótica da Lei nº 4.320/1964, ao
fim do exercício, um superávit financeiro indevido, sem
o cômputo da despesa respectiva.
O empenho da despesa é um ato que potencialmente
poderá afetar o patrimônio, criando passivo financeiro
que comprometerá o ativo financeiro, diminuindo o valor do superávit financeiro. Após o implemento de condição e a verificação do direito adquirido pelo credor, o
patrimônio sofrerá alteração qualitativa ou quantitativa.
O reconhecimento da despesa orçamentária ao longo do
exercício deve ser realizado no momento do empenho
com a assunção de um passivo financeiro orçamentário.
A meu ver, essa linha de entendimento atende ao conteúdo do artigo 36 da Lei nº 4.320/64, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal:
(...)
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.
(...)
Conforme o art. 113 da Lei nº 4.320/1964, dentre outras
atribuições, compete ao Conselho Técnico de Economia
e Finanças a atualização dos anexos que contemplam a
referida Lei. Com a extinção deste Conselho, tais funções
Diário Oficial de Contas

são exercidas, na atualidade, pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), dada a afinidade técnica desse órgão
com o assunto.
Assim, a Secretaria do Tesouro Nacional editou o Manual de Demonstrativos Fiscais, 5ª Edição, que apresenta
o Demonstrativo de Restos a Pagar, Anexo 6, do Relatório de Gestão Fiscal, cujo o objetivo básico é possibilitar
a verificação do cumprimento do art. 42 da LRF, pelo
confronto da coluna dos RP empenhados e não liquidados do exercício com a disponibilidade de caixa líquida,
segregados por vinculação. Cujas definições necessárias
ao deslinde da questão seguem abaixo:
· Restos a Pagar
Os Restos a Pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida flutuante e podem
ser caracterizados como as despesas empenhadas, mas
não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro. As despesas empenhadas, não pagas até o dia
31 de dezembro, não canceladas pelo processo de análise e depuração e, que atendam os requisitos previstos
em legislação específica, devem ser inscritas em Restos
a Pagar, pois se referem a encargos incorridos no próprio
exercício. Podem-se distinguir dois tipos de Restos a Pagar: os Processados e os Não Processados;
· Restos a Pagar processados
São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para o
pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi verificado. Os Restos a Pagar Processados não podem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração
não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar;
www.tce.es.gov.br

· Restos a Pagar não processados
São considerados não processados os empenhos de contrato e convênios que se encontram em plena execução,
não existindo o direito líquido e certo do credor. Dessa
forma, no encerramento do exercício a despesa orçamentária que se encontrar empenhada mas ainda não
paga será inscrita em restos a pagar não processados; e
· Restos a Pagar não processados liquidados
Representam as despesas orçamentárias, empenhadas
mas não pagas, inscritas em restos a pagar não processados no final do exercício, que foram liquidadas no exercício seguinte. A natureza dos restos a pagar não processados não se modifica quando ocorre sua liquidação, considerando que ela é definida no momento da inscrição em
31 de dezembro.
A área técnica deste tribunal utilizou-se dos mecanismos acima para atender ao que determina o artigo 42,
conforme Planilha elaborada denominada “Aferição do
Cumprimento do Art. 42 da LC 101/2000 (LRF)”.
Assim, considerando os cálculos expostos pela área técnica, que demonstram insuficiência financeira para a
execução dos pagamentos das obrigações assumidas, totalizando um valor a menor de R$ 1.358.852,88 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), mantenho a irregularidade e recomendo a rejeição das contas
de responsabilidade do Sr. Elieser rabello, Prefeito Municipal à frente da Prefeitura de Vargem Alta, no exercício de 2012.
No tocante ao opinamento da área técnica e do Parquet
de Contas, quanto à formação de autos apartados, nos
termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, inSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a finalidade de se
responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo
descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e
2°, da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF,
acompanho, pelas razões expendidas.
Por fim, em virtude de indícios de enquadramento do
gestor no previsto no artigo 359 – C da Lei nº 10.028/2000
determino o encaminhamento dos autos ao Ministério
Público Estadual para que possam ser tomadas medidas
corretivas em relação a tal atitude do gestor, tendo em
vista tratar-se o artigo 42 da LRF, responsabilidade do titular do Poder.
Feita esta referência, passaremos aos dois pontos nos
quais se arvorou o gestor neste recurso de reconsideração.
Sobre o fato de o curso “orientações para encerramento de mandato” ter ocorrido em agosto de 2012 e, portanto, intempestivo no que tange à função orientadora
deste Tribunal, entendemos que tal assertiva não deva
prosperar.
Os cursos oferecidos pelo Tribunal de Contas não afastam a responsabilidade primária dos gestores quanto ao
fiel cumprimento das leis e dos regulamentos. Ademais,
o fato de servidores municipais participarem ou não destes cursos orientadores, não significa que a presença ou
ausência daqueles será determinante quando da assunção ou não das despesas diárias dos entes públicos. O
poder de decisão de assumir obrigações, com ou sem
orientação, é exclusivo do gestor legitimado pelo voto
popular e pela lei.
Quanto à alegação de que o Manual de Demonstrativos
Fiscais, 5ª edição, só deva ser aplicável às contas do exerDiário Oficial de Contas

cício de 2013, entendemos que assiste razão, em parte, ao gestor. Contudo, a 4ª edição do mesmo documento referencial, aplicável ao exercício financeiro de 2012,
apresenta os mesmos conceitos e base metodológica para apuração do limite de inscrição em restos a pagar nos
dois últimos quadrimestres do mandato (anexado ao final desta manifestação). Portanto, não merece prosperar tal argumento. No Anexo 01 a esta MT, acostamos as
folhas mencionadas neste parágrafo.
Assim sendo, não vislumbramos razão ao recorrente, em
face da ausência de elementos que pudessem afastar a
irregularidade apontada na peça inicial e, nesse sentido,
opinamos no sentido de que seja mantido do indicativo
de irregularidade apontado no item 2.3 da ICC 16/2015.
- Manifestação Técnica 1529/2017
2. ANÁLISE
Inicialmente, cumpre destacar que a metodologia empregada pela área técnica deste Tribunal de Contas para avaliação do cumprimento ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal é a mesma utilizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), conforme se depreende
da Nota Técnica da Secretaria Geral de Controle Externo
(SEGEX) n. º 001/2013.
O método utilizado nas instruções técnicas do TCEES tem
por base normativa o próprio dispositivo da LRF, qual seja, o artigo 42 e seu parágrafo único, interpretação essa
baseada nos conceitos trazidos pelo Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional vigente
à época da prestação de contas.
Destarte, as instruções técnicas do TCEES adotam, e não
poderia ser de forma contrária, tal metodologia. A base
para a aferição do art. 42 da LRF decorre expressamente
www.tce.es.gov.br

das portarias STN nº. 406 e 407/2011 e Portaria Conjunta STN-SOF nº 01/2011, que tratam, em síntese, da aprovação da 4ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado
ao Setor Público (MCASP) e do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF).
Contudo, em outros processos para julgamento das contas que tramitam nesta Corte, antes da emissão do parecer prévio, foi determinada diligência no sentido de que
a área técnica pudesse verificar se aqueles empenhos
que deram origem aos restos a pagar levantados para o
cômputo do art. 42 teriam origem em obrigações contraídas por meio de contratos/congêneres firmados no período de maio a dezembro do exercício de 2012. Como
medida isonômica, esta é a análise a ser realizada para o
caso presente.
Do confronto entre a listagem de despesas empenhadas nos dois últimos quadrimestres de 2012, extraídas
da Relação de Restos a Pagar constantes do Processo TC
3376/2013 (Prefeitura Municipal) e os relatórios de empenhos e contratos emitidos pelo sistema de recebimento de dados municipais SISAUD – Sistema de Suporte à
Auditoria, tem-se as tabelas demonstradas no Anexo 1,
parte integrante desta manifestação.
Por meio da consulta ao SISAUD torna-se possível identificar, a partir dos valores inscritos em restos a pagar, o
objeto que gerou a despesa, bem como se foi realizada
por meio de contrato firmado pela administração pública com os respectivos credores. O resultado da consulta
gerou as referidas tabelas.
Cumpre ressaltar que, à luz do artigo 58 da Lei Federal
4.320/64, mesmo sem contrato, o empenho “cria para o
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Quanto ao momento de se considerar contraída a despesa, reafirmamos, em consonância com a STN, com a
Lei Federal 4.320/1964 e, ainda ao procedimento vigente neste Tribunal de Contas para apuração do limite do
artigo 42, que se reconhecem as despesas com o empenho, observadas as regras para a autorização do mesmo.
Por seu turno, a despesa somente deve ocorrer mediante
empenho, conforme artigo 60 do mesmo diploma legal.
Assim, na ausência do contrato, o marco da contratação
recai sobre a data do empenho.
O item 2.3 da ICC 16/2015 (com os ajustes necessários
ao cálculo inicialmente apresentado no ítem 3.7 do RTC
315/2014) evidencia que houve insuficiência de caixa no
valor de R$ 1.358.852,88 (hum milhão, trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e
oitenta e oito centavos), sendo, respectivamente de R$
791.432,84, R$ 326.704,54, R$ 207.085,41, R$ 27.011,10
e R$ 6.618,89 para saldar obrigações de despesas com
recursos não vinculados, vinculadas à saúde com recursos próprios, educação com recursos próprios, educação
com recursos federais e educação com outros recursos,
inobservando, portanto, o art. 42 da LC 101/2000. Tais
resultados são os que devem ser considerados para esta verificação por compor o cerne do presente levantamento. O resultado da apuração é o que apresentamos
na tabela constante do Anexo 2 (parte integrante desta
manifestação).
Registre-se que a apuração por fonte de recursos guarda conformidade com o parágrafo único do art. 8º da Lei
Complementar 101/2000.
Da análise da tabela constante do Anexo 1, verifica-se
que parte dos valores inscritos em restos a pagar nas
fontes de recursos apontadas com insuficiência finanDiário Oficial de Contas

ceira possuem contratos assinados e outra parcela não
possui. Em relação ao período do exercício em que os
contratos foram firmados, pode-se constatar que parte deles foram assinados no período compreendido entre maio e dezembro de 2012. Em relação aos demais,
ou seja, aqueles cuja data de assinatura esteve nos meses janeiro a abril do exercício analisado, temos valores
que foram empenhados no período compreendido entre
maio a dezembro do exercício de 2012, ou seja, nos dois
últimos quadrimestres do mandato.

dade de caixa líquida antes da inscrição dos restos a pagar não processados, e pode-se constatar insuficiência
de caixa para as disponibilidades não vinculadas (3.1), as
vinculadas à saúde com recursos próprio (3.2.1), as vinculadas à educação com recursos próprios (3.2.4), com
recursos federais (3.2.5) e com outros recursos (3.2.6).

Ainda no que tange aos questionamentos do Ministério
Público, esclarecemos o que segue.

6. COMPENSAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DE
RECURSOS VINCULADOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS

a. quais os resultados dos levantamentos realizados
acerca da disponibilidade líquida de caixa antes da inscrição dos RPNP, bem como após a inscrição dos RPNA?

a. qual o valor apurado da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as obrigações financeiras, confrontando-se, ainda, com os valores encontrados nesta
Prestação de Contas Anual?

ATÉ 30/04/2012
DE 01/05 A 31/12/12

3. DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS)

6.1 Suficiência financeira de recursos não vinculados

3.1 Disponibilidades não vinculadas (791.432,84)

-

3.2 Disponibilidades vinculadas
3.2.1 Saúde - recursos próprios (326.704,54)

6.2 Insuficiência financeira de recursos não vinculados
(791.432,84)

3.2.2 Saúde - recursos do SUS 181.627,29

(791.432,84)

3.2.3 Saúde - outros recursos 214.191,30

6.2 Insuficiência financeira de recursos vinculados

3.2.4 Educação - recursos próprios (203.939,91)

6.2.1 Saúde recursos próprios

3.2.5 Educação - recursos federais (1.461,10)

(326.704,54)

3.2.6 Educação - outros recursos (6.618,99)

(326.704,54)

3.2.7 Recursos do RPPS 10.762.103,43

6.2.2 Saúde - recursos do SUS

-

3.2.8 Demais disponibilidades vinculadas 4.358.656,66

-

O item 3 do demonstrativo “AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 42 DA LC 101/2000 (LRF)” (acima), constante
do Anexo 2 desta manifestação, demonstra a disponibili-

6.2.3 Saúde - outros recursos

www.tce.es.gov.br
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e que está discriminado como “déficit financeiro após reserva de recursos para pagamento do passivo financeiro
em 31/12/2012”. O cálculo desta reserva retornou valor
negativo, ou seja, insuficiente para pagamento das obrigações contraídas no período de maio a dezembro do
exercício de 2012.

1.3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em jul-

Vale lembrar que os dados utilizados para apuração do
cumprimento ao art. 42 da LRF são aqueles apresentados pelo gestor responsável em sede de prestação de
contas.

4. Especificação do quórum:

der Borges.

-

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

6.3 Necessidade de aporte financeiro

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

(538.724,54)

Relator

(567.420,04)

1. PARECER PRÉVIO

Superavit financeiro em 30/04/2012 e 31/12/2012,
após a

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:

6.2.4 Educação - recursos próprios
(203.939,91)
(207.085,41)
6.2.5 Educação - recursos federais
(1.461,10)
(27.011,10)
6.2.6 Educação - outros recursos
(6.618,99)
(6.618,99)
6.2.7 Demais despesas vinculadas
-

compensação com recursos não vinculados
(1.330.157,38)
(1.358.852,88)
DÉFICIT FINANCEIRO APÓS RESERVA DE RECURSOS PARA
PAGAMENTO DO PASSIVO FINANCEIRO EM 31/12/2012
(1.358.852,88)
A insuficiência de recursos financeiros para arcar com as
obrigações assumidas é o montante que temos demonstrado no item 6, extraído do demonstrativo do Anexo 2,
Diário Oficial de Contas

1.1. Conhecer o recurso;
1.2. No mérito, negar provimento ao presente Recurso,
mantendo a irregularidade relativa à obrigação de despesa contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira suficiente para o
seu pagamento, e, consequentemente, manter todos os
efeitos do Parecer Prévio TC 082/2016 pela rejeição das
contas do senhor Elieser Rabello frente à Prefeitura Municipal de Vargem Alta no exercício de 2012;
www.tce.es.gov.br

gado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Na4.2. Conselheiros em substituição: Joao Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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1 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara

PARECER PRÉVIO

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

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-08/2018 - PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 03733/2016-2, 01552/2015-8, 01551/2015-3

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
UG: PMAC - Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Parte: Wilson Berger Costa
Procuradores: Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (OAB:
15786-ES), Gregorio Ribeiro da Silva (OAB: 16046-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – EXERCÍCIO DE 2015 - EMITIR PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS - ENCAMINHAR DETERMINAÇÕES
E RECOMENDAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, referente ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Wilwww.tce.es.gov.br

son Berger Costa - Prefeito Municipal.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 100/2017
onde constam indícios de irregularidades as quais foram
apontadas na Instrução Técnica Inicial 181/2017, com
sugestão de citação do responsável, o que foi acolhido
na Decisão Monocrática 226/2017:
Responsável Itens
Subitens
Achados
Wilson Berger Costa 5.1.1 INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO;
Wilson Berger Costa 7.1 AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO
DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE;
Wilson Berger Costa 7.2 INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
SUFICIENTE PARA PAGAMENTO;
Wilson Berger Costa 7.3 ANEXO 5 DO RGF (RGFRAP) NÃO
DEMONSTRA MOVIMENTAÇÃO NAS FONTES 60% E 40%
DE RECURSOS DO FUNDEB E APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM OS EVIDENCIADOS NO ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL.
Devidamente citado, o responsável apresentou razões
de defesa no prazo legal às fls. 59/109.
A Secex Contas elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 2973/2017 (fls. 114/142) opinando pela rejeição das
contas apresentadas.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do ProcuraSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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dor de Contas Luciano Vieira (Parecer 3788/2017 – fls.
148/152).

“[...]

Tendo os autos integrado a pauta da 34ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, em 27 de setembro de 2017, a defesa
apresentou, em sede de sustentação oral, argumentos
no intuito de suprimir as irregularidades apontadas, conforme Notas Taquigráficas (fls. 159/163) e Documentos
de Defesa Oral (fls. 175/463).

2.1 INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO
NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (ITEM 5.1.1 RT
100/2017)

Foram, então, os autos encaminhados à Secex Contas para análise dos esclarecimentos prestados na sustentação
oral. A Manifestação Técnica 1386/2017 (fls. 465/486)
concluiu opinando que os elementos trazidos se mostraram insuficientes para o afastamento dos indicativos de
irregularidades apontados.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em nova manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério
Público de Contas 5132/2017- fl. 489).
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
na Instrução Técnica Conclusiva 2973/2017, no Parecer
3788/2017 e na Manifestação Técnica 1386/2017, abaixo transcritos:
- Instrução Técnica Conclusiva 2973/2017
Diário Oficial de Contas

2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE

Base normativa: artigo 1º LRF e art. 167, inciso V da
Constituição Federal.
Conforme relatado pelo RT 100/2017 (fls. 12-13):
A receita prevista em igual montante a despesa fixada na
Lei Orçamentária Anual totalizou R$ 75.974.800,00. Assim, inicialmente a proposta orçamentária encaminhada
pelo Poder Executivo e aprovada pelo Poder Legislativo
municipal foi elaborada em observância do princípio do
equilíbrio orçamentário, contemplado na Lei de Responsabilidade Fiscal, onde despesas são condicionadas a arrecadação.
Porém, o princípio do equilíbrio orçamentário não foi observado pelo município no decorrer da execução orçamentária, tendo em vista um déficit de R$ 5.802.205,07
entre a receita prevista e despesa fixada, indicando numa primeira análise ao descumprimento do artigo 1º da
LRF.
Na oportunidade, destaca-se que o Balanço Orçamentário evidencia no campo “saldos de exercícios anteriores”
utilizados para abertura de créditos adicionais, superávit financeiro do exercício anterior de R$ 785.261,92, nas
colunas “previsão atualizada da receita” e “receitas realizadas”.
A inobservância do principio do equilíbrio no planejamento orçamentário pelo município corrobora-se pela
inconsistência contábil indicada pelo sistema CidadES, a
seguir:
www.tce.es.gov.br

Ressalva-se a existência de déficit de arrecadação no
exercício de 2015 no montante de R$ 5.802.205,07, conforme verificou-se pelo Balanço Orçamentário.
Considerando a ausência de Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis, aliada a inconsistência do sistema CIDADES acima reproduzida e a inobservância em primeira análise do principio do equilíbrio no planejamento
orçamentário, propõe-se a citação do prefeito para apresentar justificativas e/ou esclarecimentos cabíveis.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (fls. 62-68):
O Relatório Técnico N.º 00100/2017-9 aponta indícios de
irregularidade quanto à inobservância do princípio do
equilíbrio orçamentário no decorrer da execução orçamentária do Exercício de 2015, apontando déficit de R$
5.802.205,07 entre a receita prevista e a dotação atualizada da despesa.
O Relatório também faz menção do superávit financeiro
no valor de R$ 785.261,92 advindos do Exercício anterior
e evidenciados no balanço orçamentário, e utilizados para abertura de créditos adicionais.
O Relatório destaca ainda, a provável inobservância
ao princípio do equilíbrio orçamentário na inconsistência contábil indicado pelo Sistema CidadES do Tribunal de Contas do Estado, com déficit no valor de R$
5.802.205,07 entre a receita prevista e a dotação atualizada da despesa.
Primeiro, deve-se destacar que a elaboração do orçamento do Exercício 2015 seguiu as normas legais pertinentes, especialmente o que dispõe a Lei Federal N.º
4.320/1964 e a Lei Complementar N.º 101/2000, principalmente quanto ao princípio do equilíbrio orçamentário, conforme reconhecido pelo Relatório Técnico N.º
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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00100/2017-9.

do exercício financeiro em referência.

Segundo, o déficit orçamentário no valor de R$
5.802.205,07, evidenciados no quadro de receitas orçamentárias do balanço orçamentário é resultado da abertura de créditos adicionais utilizando-se as fontes Superávit Financeiro do Exercício Anterior (R$ 785.261,92) e
Convênios (R$ 5.016.943,15). Destaque-se que o Relatório Técnico N.º 00100/2017-9 listou as fontes utilizadas para abertura de créditos adicionais no decorrer do
Exercício de 2015, conforme evidenciado na Tabela 03.
Em sua análise, os auditores consideraram essas movimentações regulares e de acordo com a legislação pertinente.

Esse desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não
pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária do Balanço Orçamentário que integra o cálculo do
resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi em exercício
anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no
exercício de referência. Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do
exercício de referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior. Esse desequilíbrio também ocorre pela reabertura de créditos adicionais porque aumentam a despesa fixada sem necessidade de nova arrecadação. (...)

Quanto ao suposto desequilíbrio orçamentário apontado no Relatório Técnico N.º 00100/2017-9, o Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), 6.a
edição, parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao
Setor Público, item 2 – Balanço Orçamentário, subitem
2.1 – Introdução, páginas 309 e 310, apresenta a seguinte orientação:
(...)
É importante destacar que em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, apurado no Balanço
Patrimonial do exercício anterior ao de referência, o Balanço Orçamentário demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Essa situação também pode ser causada
pela reabertura de créditos adicionais, especificamente
os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato
de autorização promulgado nos últimos quatro meses do
ano anterior, caso em que esses créditos serão reabertos
nos limites de seus saldos e incorporados ao orçamento
Diário Oficial de Contas

Dessa forma, no momento inicial da execução orçamentária, tem-se, em geral, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada. No entanto, iniciada a execução do
orçamento, quando há superávit financeiro de exercícios
anteriores, tem-se um recurso disponível para abertura
de créditos para as despesas não fixadas ou não totalmente contempladas pela lei orçamentária.
FONTE:
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/CPU_MCASP+6%C2%AA%20
edi%C3%A7%C3%A3o_Republ2/fa1ee713-2fd3-4f51-8182-a542ce123773.
O MCASP destaca a normalidade do aparente desequilíbrio orçamentário durante a execução do orçamento,
sempre que utilizada as fontes Superávit Financeiro do
Exercício Anterior e os Saldos dos Créditos Especiais e
Extraordinários Abertos nos Últimos Quatro Meses do
Exercício Anterior na abertura de créditos adicionais. Iswww.tce.es.gov.br

so ocorre devido à elevação de dotação orçamentária na
despesa fixada, gerando aparente déficit quando comparada à receita prevista. O mesmo ocorre na abertura de
créditos adicionais utilizando-se a fonte Convênio.
O MCASP continua suas orientações na página 314, subitem 2.3 – Definições, desmembramento 2.3.1 – Quadro Principal, Receitas Orçamentárias, Na Coluna, conforme segue:
(...)
• Previsão Atualizada
Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente
de, por exemplo:
a. abertura de créditos adicionais, seja mediante excesso
de arrecadação ou contratação de operações de crédito;
b. criação de novas naturezas de receita não previstas
na LOA;
c. remanejamento entre naturezas de receita; ou
d. atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas
após a data da publicação da LOA.
Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa
da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os
mesmos valores da coluna Previsão Inicial. (grifo nosso).
FONTE:
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/CPU_MCASP+6%C2%AA%20
edi%C3%A7%C3%A3o_Republ2/fa1ee713-2fd3-4f51-8182-a542ce123773.
Assim, podemos afirmar e concluir que:
1. Não ocorreram eventos que ocasionassem a reestimativa da receita, conforme orientações do MCASP.
2. O suposto déficit orçamentário são os valores de créSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ditos adicionais oriundos das fontes: Superávit Financeiro e Convênios; valores esses que elevaram a despesa fixada.
3. As fontes Superávit Financeiro e Convênios que elevaram a dotação fixada da despesa não podem ser consideradas como receita do Exercício, visto que já foram escrituradas no Exercício anterior.
4. Devido as suas características e funcionalidades, o balanço orçamentário evidencia a diferença entre a receita
prevista e a dotação atualizada da despesa (supostamente um déficit orçamentário) na coluna Previsão Atualizada da receita, sempre que ocorrem aumentos nas dotações por abertura de créditos adicionais advindo das
fontes: Superávit Financeiro, reabertura de Créditos Especiais e Extraordinários do Exercício anterior (últimos
quatro meses do Exercício anterior), ou Convênios, igualando o resultado da coluna Previsão Atualizada da receita com o total da dotação atualizada, conforme definido pelo MCASP.
5. Com base na normatização dos Demonstrativos Contábeis integrantes do MCASP, e neste caso específico, o
balanço orçamento, as orientações do MCASP definiram
o correto procedimento na elaboração deste demonstrativo contábil, sua correta demonstração e interpretação,
considerando normal o déficit orçamentário evidenciado
na coluna Previsão Atualizada da receita, resultante da
diferença entre receita prevista e dotação atualizada da
despesa, quando esta última tem seu valor elevado pela
abertura de créditos adicionais oriundos das fontes: Superávit Financeiro, reabertura de créditos especiais e extraordinários do Exercício anterior, ou Convênios. Assim,
pode-se afirmar que não houve descumprimento do Artigo 1.º da Lei Complementar N.º 101/2000 (LRF).
Diário Oficial de Contas

6. O princípio do equilíbrio também foi observado na
execução orçamentária, que obteve resultado orçamentário positivo de R$ 85.729,73, conforme evidenciado na
Tabela 09 do Relatório Técnico N.º 00100/2017-9.
7. Os dados contábeis transmitidos pela Prefeitura Municipal ao Tribunal de Contas do Estado via Sistema CidadES são os mesmos evidenciados no balanço orçamentário da Prestação de Contas Anual, gerando o mesmo déficit orçamentário no Relatório Pontos de Controle Consolidado – PCA do Sistema CidadES. Desta forma, o Sistema CidadES considerou como déficit orçamentário o
aumento de dotação da despesa pela abertura de créditos adicionais advindas das fontes: Superávit Financeiro
e Convênios, gerando inconsistência; e desconsiderou a
normativa do MCASP, que permite o registro de déficit
orçamentário na coluna Previsão Atualizada da receita,
conforme dispõe o Manual de Contabilidade Aplicado ao
Setor Público (MCASP), 6.a edição, parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, item 2 – Balanço Orçamentário, subitem 2.1 – Introdução, páginas
309 e 310, subitem 2.3 – Definições, desmembramento
2.3.1 – Quadro Principal, Receitas Orçamentárias, Na Coluna, Previsão Atualizada, página 314.
8. Com base na orientação e normatização do MCASP
apresentada anteriormente, a inconsistência: “O total da
despesa fixada é maior que o total da receita prevista no
Balanço Orçamentário”, evidenciado no Relatório Pontos
de Controle Consolidado – PCA Exercício de 2015, item
12, do Sistema CidadES, pode ser considerada como sanada.
Os créditos adicionais do Exercício de 2015 foram abertos com base no Artigo 43 da Lei Federal N.º 4320/1964
e Parecer Consulta TCE-ES N.º 028/2004. [Sic]
www.tce.es.gov.br

ANÁLISE: Os argumentos apresentados pela defesa encontram respaldo no Manual de Contabilidade Aplicado
ao Setor Público (MCASP), 6.a edição, parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, item 2 –
Balanço Orçamentário, subitem 2.1 – Introdução, páginas 309 – 310 e 314.
No entanto, não foram comprovados o recebimento e
escrituração dos recursos de convênios em exercício anterior conforme alegado pela defesa, tendo em vista que
os Decretos de abertura com a fonte Recursos de Convênio, (Decretos 1, 74, 77, 78, 148, 149, 162, 174, 222,
278 e 311, todos de 2015), não discriminam a qual fonte/convênio está vinculado, indicando apenas “Recursos
de Convênio”; bem como, verifica-se nos balancetes de
receita de 2014 e 2015 as seguintes receitas de convênio: R$ 573.964,81 e R$ 2.306.994,68 respectivamente,
quando foram utilizados R$ 5.016.943,15 para abertura
de créditos adicionais com a fonte “Recursos de Convênios”, sem, contudo, especificá-los.
Recurso de Convênio
Lei Decreto/2015 Valor (R$)
2109/2014 1 418.325,27
2109/2014 74 2.747.253,64
2110/2015 77 690.652,60
2110/2015 78 130.243,08
2109/2014 148 24.507,87
2109/2014 149 70.053,64
2121/2015 162 435.653,47
2125/2015 174 110.142,10
2122/2015 222 15.223,03
2122/2015 278 47.312,46
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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2122/2015 311 327.575,99

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (fls. 68-71):

Restos A Pagar Não Processados – 2012 R$ 97.299,37

Total Recursos de Convênio: 5.016.943,15

O Relatório Técnico N.º 00100/2017-9 aponta irregularidade quanto a não segregação dos restos a pagar em
processados e não processados, no arquivo DEMDFL.

Restos A Pagar Não Processados – 2013 R$ 85.640,62

Esclarecemos que o erro foi involuntário, causado por
configuração equivocada da tela do software de contabilidade no ato da elaboração do demonstrativo e geração do arquivo DEMDFL, o qual listou os valores de restos a pagar por Exercício, sem segregá-los em processados e não processados; não sendo detectado o erro pelo Setor de Contabilidade quando da composição dos arquivos da Prestação de Contas Anual enviados ao Tribunal de Contas do Estado.

Total: R$ 5.926.018,81

Visando sanar esta irregularidade, apresentamos abaixo, os mesmos valores de restos a pagar, segregados em
processados e não processados, conforme segue:

Conforme relatado pelo RT 100/2017 (fls. 21-22):

Superávit Financeiro 2014: 785.261,92
Total: 5.802.205,07
Sendo assim, considera-se mantido este indicativo de irregularidade.
2.2 AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO DEMDFL (Item 7.1 RT 100/2017)
Base Legal: art.85 e art. 92, parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64
Conforme relatado pelo RT 100/2017 (fls. 20):
Observou-se que o Demonstrativo da Dívida Flutuante
não é transparente quanto aos registros de restos a pagar não processados e processados, dificultando análise da presente prestação de contas e contrariando o artigo 92 parágrafo único da Lei Federal Nº 4.320/64 que
dispõe:

Tabela 1

Restos A Pagar Não Processados – 2014 R$ 311.899,88
Restos A Pagar Não Processados – 2015 R$ 3.452.461,05
Sendo assim, considera-se saneado este indicativo de irregularidade.
2.3 INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA
PAGAMENTO (Item 7.2 RT 100/2017)
Base normativa: art. 55 da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF).
Verificou-se do balancete orçamentário da despesa (BALEXO) que houve no exercício de 2015 a inscrição em restos a pagar não processados no valor de R$ 3.452.461,05.

II - os serviços da dívida a pagar;

Restos A Pagar Processados – 2010 R$ 0,00 R$
1.870.917,23

III - os depósitos;

Restos A Pagar Processados – 2011 R$ 45.591,29

Entretanto, de acordo com o anexo 5 do RGF, o município encerrou o exercício com um déficit financeiro de recursos não vinculados de R$ 186.263,10, bem como em
outras rubricas de recursos vinculados, indicando que
não havia disponibilidade financeira para suportar tais
inscrições, infringindo assim o limite previsto no art. 55
da Lei Complementar 101/2000:

IV - os débitos de tesouraria.

Restos A Pagar Processados – 2012 R$ 501.253,50

Art. 55. O relatório conterá:

Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á
por exercício e por credor distinguindo-se as despesas
processadas das não processadas. (grifo nosso)

Restos A Pagar Processados – 2013 R$ 79.870,15

(...)

Restos A Pagar Processados – 2014 R$ 30.222,35

III - demonstrativos, no último quadrimestre:

Restos A Pagar Processados – 2015 R$ 1.213.979,94

(...)

Restos A Pagar Não Processados – 2010 R$ 0,00 R$
4.055.101,58

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:

Restos A Pagar Não Processados – 2011 R$ 107.800,66

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do

Art. 92. A dívida flutuante compreende:
I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;

Diante do exposto, propõe-se a citação do responsável
para apresentar justificativas das inconsistências contábeis indicadas e da falta de transparência contábil no tocante a conta restos a pagar no DEMDFL.
Diário Oficial de Contas

ANÁLISE: A defesa encaminhou relatório segregando os
restos a pagar processados e não processados, conforme abaixo:

www.tce.es.gov.br

(...)
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saldo da disponibilidade de caixa;
A irregularidade pode ser confirmada no próprio relatório de gestão fiscal do 3º quadrimestre de 2015 do município, encaminhado junto a esta PCA (RGFRAP):
Quadro 1
Ressalte-se que o não cumprimento do limite prejudica o
município de Afonso Cláudio, na medida em que é requisito para a concessão de transferências voluntárias, conforme disposições do art. 25, § 1º, IV da LRF.
Diante do exposto, propõe-se a citação do responsável
para apresentar justificativas.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (fls. 71-74):
O Relatório Técnico N.º 00100/2017-9 aponta suposta irregularidade na inscrição de restos a pagar não processados no Exercício de 2015, no valor de R$ 3.452.461,05,
sem disponibilidade financeira suficiente.
Também relata déficit financeiro de Recursos Não Vinculados no valor de R$ 186.263,10, antes da inscrição de
restos a pagar não processados, além do déficit em outras fontes de Recursos Vinculados, como verificado no
Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal (arquivo RGFRAP).
Antes, deve-se corrigir o déficit financeiro de recursos
não vinculados do Relatório Técnico N.º 00100/2017-9
de R$ 186.263,10 para o valor de R$ 186.263,19, conforme evidenciado no arquivo RGFRAP e no Demonstrativo
da Disponibilidade de Caixa do Sistema LRFWEB. Este último pode ser acessado no endereço eletrônico: www.
tce.es.gov.br/sisaudweb, menu: LRF > Relatórios> Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa > UG: Prefeitura
Municipal de Afonso Cláudio > Exercício: 2015 > Período:
2.o Semestre; e é idêntico àquele apresentado na folha
21 do Relatório Técnico N.º 00100/2017-9.
Diário Oficial de Contas

Quando analisamos os saldos de restos a pagar dos
Exercícios de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 no dia
31/12/2015 (arquivo DEMDFL), verificamos valores
que totalizam R$ 1.259.577,82. Deste montante, R$
222.894,82 (restos a pagar do Exercício de 2014) foram
pagos no Exercício de 2016; os restantes R$ 1.035.552,24
foram cancelados, também no Exercício de 2016, sendo
R$ 179,00 pertencentes à Câmara Municipal.
Dos restos a pagar do Exercício de 2015, foram cancelados no Exercício de 2016 o montante de R$ 923.089,06;
sendo R$ 786.416,14 das UGs Prefeitura Municipal e
Fundo Municipal de Saúde, e R$ 136.672,92 da UG Câmara Municipal.
Esses números demonstram que houve grande soma de
valores de restos a pagar contabilizados de Exercícios anteriores, os quais já poderiam ter sido cancelados, o que
não ocorreu.

Gestão Fiscal (arquivo RGFRAP) do 2.o semestre de 2015
por fonte de recursos, verificamos déficit em algumas
fontes antes da inscrição dos restos a pagar não processados do Exercício de 2015, principalmente na fonte Recursos Não Vinculados. O mesmo não ocorre quando confrontamos o saldo total de Disponibilidade de Caixa Líquida Antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados com o total de Restos a Pagar Não Processados
inscritos do Exercício de 2015.
O Anexo 5 – Relatório de Gestão Fiscal do 2.o semestre
de 2016 demonstra que, no encerramento do mandato
(gestão 2013-2016), a Disponibilidade de Caixa Líquida
Antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados é
positiva em todas as fontes de recursos, cobrindo satisfatoriamente as obrigações de restos a pagar de Exercícios anteriores, e as inscrições de restos a pagar do Exercício de 2016, quer processados, quer não processados.

Além disso, quando analisamos a execução do orçamento da receita do Exercício de 2015, verificamos que a expectativa de arrecadação não se cumpriu; quer seja pela
crise que o país atravessava à época, quer seja por algumas receitas previstas que não se confirmaram.

Baseado nos números apresentados, podemos afirmar
que:

Quanto às despesas, sua execução demonstrou-se equilibrada, levando-se em consideração a diminuição da arrecadação frente à receita prevista para o Exercício. Conforme demonstrou o Relatório Técnico N.º 00100/20179 na tabela 09, o resultado orçamentário do Exercício de
2015 foi positivo em R$ 85.729,73; confirmando os esforços da gestão 2013-2016 de manter a contas públicas
municipais equilibradas.

2. O Município manteve as despesas empenhadas abaixo da arrecadação do Exercício de 2015, apesar da queda
de receita quando comparado a sua previsão. O mesmo
ocorreu no Exercício de 2016, gerando resultado orçamentário positivo de R$ 2.649.908,08, conforme balanço
orçamentário do Exercício de 2016 (BALORC).

Por outro lado, quando analisamos a distribuição dos
restos a pagar evidenciados no Anexo 5 – Relatório de
www.tce.es.gov.br

1. Houve falha da Administração à época, não cancelando no Exercício de 2015, os valores de restos a pagar de
Exercícios anteriores cancelados no Exercício de 2016.

3. Mesmo em face do Artigo 55, Inciso III, alínea ́ ́b́ ́, item
3, da Lei Complementar N.º 101/2000, a Administração
pública fez esforços para equilibrar as contas públicas,
tanto no Exercício de 2015 quanto no Exercício de 2016,
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mantendo suficiente provisão financeira ao final da gestão (Exercício de 2016), afim de honrar todos as obrigações assumidas.
4. Não houve prejuízos ao erário, ou efetivação de obrigações acima da capacidade financeira do Município,
conforme demonstrado no Anexo 5 – Relatório de Gestão Fiscal do 2.o semestre de 2016.
Desta forma, e em vista dos esclarecimentos apresentados, esperamos que os mesmos atendam a inconsistência relatada. [Sic]
ANÁLISE: Primeiramente a defesa corrigiu o valor do déficit financeiro de recursos não vinculados citado no Relatório Técnico N.º 00100/2017-9 em R$ 186.263,10 para
o valor de R$ 186.263,19.
Posteriormente alega que dos R$ 1.259.577,82 referentes aos saldos de Restos a Pagar não processados acumulados de 2010 a 2014, R$ 222.894,82 foram pagos no
Exercício de 2016; R$ 1.035.552,24 foram cancelados em
2016 (sem documentação comprobatória), e R$ 179,00
são referentes à Câmara Municipal, restando um saldo
de R$ 951,76 do qual não houve menção.
Quantos aos restos a pagar não processados inscritos no
Exercício de 2015, a defesa alega que foram cancelados
no Exercício de 2016 o montante de R$ 923.089,06; sendo R$ 786.416,14 das UG’s Prefeitura Municipal e Fundo
Municipal de Saúde, e R$ 136.672,92 da Câmara Municipal (fl. 95).
A defesa encaminhou a Lista de cancelamentos de restos a pagar de 01/01 a 31/12/2016 (fls. 83-94), no montante de total de R$ 1.783.980,01 (Prefeitura e Fundo de
Saúde de Afonso Cláudio), e Anexo XVII exercício 2016
da Câmara Municipal demonstrando cancelamentos de
Diário Oficial de Contas

restos a pagar do exercício 2013 de R$ 179,00 e do exercício 2015 de R$ 136.672,92, totalizando R$ 136.851,92.
No entanto, conforme alegações anteriores, teriam sido cancelados R$ 1.035.552,24 referentes ao exercício
2014 (PM e FMS), e R$ 923.089,06 referentes ao exercício 2015 (Prefeitura, FMS e Câmara), totalizando R$
1.958.641,30, divergindo, portanto da Lista de cancelamentos de restos a pagar de 01/01 a 31/12/2016 (fls. 8394) em R$ 37.988,37, conforme quadro abaixo:
Total de Cancelamentos alegado R$ 1.958.820,30
Cancelamentos CM (fl. 95) - R$ 136.851,92
Lista de Cancelamentos PM e FMS (fls. 83-94) - R$
1.783.980,01
Cancelamentos não comprovados: R$ 37.988,37
De acordo com o RGFRAP, em 31/12/2015 há déficit financeiro de Recursos Não Vinculados no valor de R$
186.263,10, antes da inscrição de restos a pagar não
processados, além de déficit em outras fontes de Recursos Vinculados: -R$ 458.410,27 em Ações e Serviços
Públicos de Saúde e - R$ 772.066,67 em Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino, totalizando déficit de - R$
1.230.476,94.
De acordo com a Lista de cancelamentos de restos a pagar de 01/01 a 31/12/2016 (fls. 83-94) do total de cancelamentos de R$ 1.783.980,01, foram cancelados especificamente nas fontes Recursos Próprios, Ações e Serviços Públicos de Saúde e MDE aproximadamente: R$
892.129,88, R$ 17.232,73 e R$ 13.691,63, respectivamente (vide quadro abaixo):
Lista de Cancelamentos de Restos a Pagar - Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde (fls. 83-94)
Período 01/01 a 31/12/2016

www.tce.es.gov.br

Ano Empenho Recursos Pró- Saúde
2010-2014
2015
Total:

prios
377.513,05
514.616,83
892.129,88

17.232,73
17.232,73

MDE

TOTAL

10.644,75
3.046,88
13.691,63

388.157,80
534.896,44
923.054,24

A defesa alega os cancelamentos no montante total de
R$ 1.958.820,30, porém, verifica-se a comprovação do
cancelamento de R$ R$ 1.920.831,93, por meio da documentação acostada aos autos fls. 83-95, sendo de R$
923.054,24, o somatório aproximado das fontes recursos
próprios, saúde e MDE, quando seu déficit somava -R$
1.230.476,94 (RGFRAP).
Diante do exposto, depreende-se que o total de cancelamentos de R$ 923.054,24 nas fontes recursos próprios,
saúde e MDE não são suficientes para suprir os déficits
antes da inscrição em restos a pagar não processados
ocorridos em 31/12/2015, uma vez que somados totalizavam -R$ 1.230.476,94, ou seja, permanece um déficit
de R$ 307.422,70.
Verifica-se ainda que a regra de impossibilidade da inscrição de restos a pagar sem lastro financeiro é aplicada
ao final de cada exercício, independentemente de ter havido ou não, em exercícios futuros, o cancelamento ou o
pagamento do total de restos a pagar assumidos, a fim
de não comprometer as receitas a serem arrecadas nos
próximos orçamentos.
Sendo assim, considera-se mantido este indicativo de irregularidade.
2.4 ANEXO 5 DO RGF (RGFRAP) NÃO DEMONSTRA MOVIMENTAÇÃO NAS FONTES 60% E 40% DE RECURSOS DO
FUNDEB E APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM
OS EVIDENCIADOS NO ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL (Item 7.3 RT 100/2017)
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Base normativa: artigos 50 e 55 inciso III da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92, parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64
Conforme relatado pelo RT 100/2017 (fls. 22-24):
Preliminarmente, é importante anotar que o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
(RGFRAP e RGFDCX) deverá apresentar as seguintes informações fiscais, conforme orientações do Manual de
Demonstrativo - Fiscal MDF, 6ª Edição a seguir
Por sua vez, o Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro, anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado do Município tem a finalidade de evidenciar ao final do exercício o resultado financeiro por fonte/destinação de recursos, sendo este resultado apurado pela diferença entre o
Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, conforme consta na Parte V do MCASP, 6ª edição, a seguir transcrito:
Ainda de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP, 6ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014) na
arrecadação, além do registro da receita orçamentária e
do respectivo ingresso dos recursos financeiros, deverá
ser registrado em contas de controle, o valor classificado na fonte/destinação de recursos correspondente. No
momento do empenho, deverá haver a baixa do crédito disponível conforme a fonte/destinação de recursos
comprometida, conforme transcrição a seguir:
Dessa forma, interpretando-se as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional contidas no MDF 6ª edição e
no MCASP 6ª edição, entende- que o saldo de cada fonte/destinação de recursos, subtraídos os restos a pagar
não processados, evidenciado no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar, deve refletir o salDiário Oficial de Contas

do de cada fonte/destinação de recursos, conta corrente
da conta 821110000000 - Disponibilidade por Destinação De Recursos, evidenciado no Anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado em 31/12/2015.
Porém, constatou-se inconsistências nos saldos das fontes 60% Recursos do FUNDEB e 40% Recursos do FUNDEB em 31/12/2015 evidenciadas no Demonstrativo do
Superávit/Déficit Financeiro anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado – Exercício de 2015, quando comparadas aos saldos das mesmas fontes no RGFRAP apresentado pelo município de Afonso Cláudio no semestre de
2015.
Observou-se que os valores movimentados e o saldos
das fontes 60% dos Recursos do FUNDEB e 40% dos Recursos do FUNDEB no RGFRAP, igualam-se a zero no relatório de gestão fiscal do 2º semestre de 2015, conforme demonstrado na figura do item 7.3 deste relatório
técnico.
Ao contrário do RGFRAP, o Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial evidencia em 31/12/2015 déficits financeiros de R$
16.916.889,87 e 2.082.073,78, respectivamente nas fontes 60% e 40% dos Recursos do FUNDEB. Dessa forma,
configura-se inconsistências de saldos entre as fontes de
recursos evidencias no Anexo ao BALPAT e no RGFRAP,
ao final do exercício de 2015.
Ressalva-se que a ausência de valores nas fontes vinculadas ora examinadas no RGFRAP e as inconsistências de
saldos acima apontadas comprometem a verificação do
cumprimento dos artigos 50 e 55 inciso III da Lei Complementar Federal 101/2000.
Diante do exposto, propõe-se a citação do prefeito pawww.tce.es.gov.br

ra apresentar justificativas acompanhadas de provas documentais.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (fls. 74-81):
O Relatório Técnico N.º 00100/2017-9 aponta inconsistência nos saldos das fontes FUNDEB 60% e FUNDEB
40% no arquivo RGFRAP (que está zerado) quando comparado às mesmas fontes no arquivo BALPAT; este último arquivo com saldos deficitários em R$ 16.916.889,87
(FUNDEB 60%) e R$ 2.082.073,78 (FUNDEB 40%).
Inicialmente, comparemos as receitas recebidas de
transferências do FUNDEB no Exercício de 2015 em suas respectivas fontes (arquivo BALEXO), confrontando-as
com as despesas liquidadas do mesmo período (arquivo
LIQEDU), como segue abaixo:
FONTES

RECEBIDO

LIQUIDADO

DIFERENÇA

FUNDEB 60%
FUNDEB 40%
TOTAL

EM 2015
R$ 8.484.222,22
R$ 5.656.147,98
R$ 14.140.370,20

EM 2015
R$ 11.673.268,37
R$ 8.445.672,05
R$ 20.118.940,40

(Déficit)
R$ 3.189.046,20
R$ 2.789.524,10
R$ 5.978.570,20

Verifica-se que, as despesas liquidadas do Exercício são
muito superiores às transferências recebidas.
O Anexo 8 (RREO) do 6.o bimestre de 2015, além das receitas do FUNDEB, demonstra os valores pagos no Exercício, conforme segue:
REALIZADO EM 2015
VALOR
Despesas do FUNDEB liquidadas em R$ 14.155.127,59
2015 (item 15 do Anexo 8 RREO)
Pagamentos Efetuados em 2015 (Fluxo R$ 14.155.127,59
Financeiro dos Recursos do FUNDEB –
item 49 do Anexo 8 RREO)

]FONTE: Anexo 8 RREO, 6.o Bimestre/2015 (www.tce.es.
gov.br/sisaudweb, menu: LRF > Relatórios > Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE > UG: Prefeitura Municipal
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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de Afonso Cláudio > Exercício: 2015 > Período: 6.o bimestre).

Disponibilidades Por Destinação de Recursos, evidenciado no arquivo BALVER.

Apesar das despesas do FUNDEB serem bem superiores,
inicialmente, o Anexo 8 RREO – 6.o bimestre de 2015,
somente evidencia os valores liquidados que foram pagos com recursos do FUNDEB, conforme demonstrado
no tópico: Despesas do FUNDEB liquidados até o bimestre (item 15 - Total). As despesas excedentes do FUNDEB
foram custeadas com o restante dos recursos constitucionais da educação (fonte MDE). Além disso, os valores pagos demonstram que todos os recursos recebidos
de transferências do FUNDEB foram aplicados dentro do
Exercício de 2015.

3. Saldos deficitários por fonte/destinação são permitidos pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), conforme orientação na 6.a edição, parte
V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, item 4 – Balanço Patrimonial, subitem 4.4 – Elaboração, desmembramento 4.4.4 – Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, páginas 333, que diz:

Assim, os valores de receita recebida de transferências e
as despesas pagas do Exercício de 2015 nas fontes FUNDEB 60% e FUNDEB 40% são equivalentes, constituindo
saldo zero no encerramento do Exercício de 2015.
Desta forma, o Setor de Contabilidade, ao publicar e inserir os dados do Relatório de Gestão Fiscal do 2.o semestre de 2015 no Sistema LRFWEB, considerou como
saldo zerado as fontes: FUNDEB 60% e FUNDEB 40%,
conforme demonstrado no arquivo RGFRAP e RGFDCX.
Quanto aos saldos das mesmas fontes evidenciados no
Demonstrativo do Superávit/Déficit do balanço patrimonial (arquivo BALPAT), verificamos que:
1. O resultado total de R$ 3.539.950,32 do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro é superavitário, sendo
equivalente à diferença positiva entre o Ativo Financeiro
e o Passivo Financeiro evidenciados no balanço patrimonial (arquivo BALPAT) do Exercício de 2015.
2. O resultado total do superávit financeiro desse demonstrativo é equivalente à conta contábil 8.2.1.1.1.00.00 –
Diário Oficial de Contas

(...)
Poderão ser apresentadas algumas fontes com déficit e
outras com superávit financeiro, de modo que o total seja igual ao superávit / déficit financeiro apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro
conforme o quadro dos ativos e passivos financeiros e
permanentes.
FONTE:
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/CPU_MCASP+6%C2%AA%20
edi%C3%A7%C3%A3o_Republ2/fa1ee713-2fd3-4f51-8182-a542ce123773.
4. Num entendimento simples, e seguindo a orientação
do MCASP, o cálculo superavitário ou deficitário de determinada fonte/destinação de recursos no encerramento do Exercício é determinado pela seguinte formulação:
a) Saldo líquido (superávit/déficit) do Exercício anterior
(+);
b) Arrecadação no Exercício (+);
c) Despesas empenhadas no Exercício ( -);
d) Saldo superavitário/deficitário do Exercício (=);
Analisando-se o comportamento da receita arrecadada
e despesa empenhada do FUNDEB no Exercício de 2015,
www.tce.es.gov.br

temos os seguintes números:
FONTES

RECEBIDO

LIQUIDADO

DIFERENÇA

FUNDEB 60%
FUNDEB 40%
TOTAL

EM 2015
R$ 8.484.222,22
R$ 5.656.147,98
R$ 14.140.370,20

EM 2015
R$ 11.673.268,37
R$ 8.730.367,46
R$ 20.403.635,83

(Déficit)
R$ 3.189.046,15
R$ 3.074.219,48
R$ 6.263.265,63

FONTE: arquivos BALEXO e LIQEDU da Prestação de Contas Anual de 2015.
Os valores acima demonstram a realidade do Município
de Afonso Cláudio/ES: os recursos do FUNDEB são insuficientes para atender as demandas vinculadas ao FUNDEB. Neste caso, a diferença é financiada pelo restante
dos recursos constitucionais obrigatórios (fonte MDE).
É absolutamente normal que um município empenhe
despesa muito acima da arrecadação verificadas nas
fontes FUNDEB 60% e FUNDEB 40%; seja pela demanda do ensino, seja pelos recursos limitados; ou ainda, para atender a obrigação constitucional. Assim, o déficit
anual torna-se cumulativo de um Exercício para o outro,
mesmo que tenha cobertura financeira de outra fonte,
como é o caso do uso da fonte MDE.
Desde que a nova modalidade de contabilização dos recursos públicos entrou em vigor a partir do Exercício de
2013, os déficits anuais das fontes FUNDEB 60% e FUNDEB 40% tem-se acumulado, chegando aos valores evidenciados no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro no Balanço Patrimonial do Exercício de 2015.
Essa evolução deficitária pode ser claramente observada
no mesmo demonstrativo, mas agora na coluna EXERCÍCIO ANTERIOR, que é o Exercício de 2014. Analisando a
fonte FUNDEB 60% daquele Exercício, observamos saldo
deficitário de R$ 13.741.888,75. A evolução desse saldo
ao longo do Exercício de 2015 seguiu o seguinte curso:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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FONTE: FUNDEB 60%
VALOR
Saldo do Exercício de 2014 (Déficit)
(-) R$ 13.741.888,75 (+)
Receita 13250102001 Remun. de De- R$ 11.693,2 (+)
pósitos
Bancários – FUNDEB 60%
Receita 17240100000 Transf. de Recur- R$ 8.484.222,22 (+)
sos do
FUNDEB – FUNDEB 60%
Receita 19229900000 Outras Restitui- R$ 2.351,83 (+)
ções –
FUNDEB 60%
Despesa empenhada no Exercício de R$ 11.673.268,37 (-)
2015 –
FUNDEB 60%
Saldo do Exercício de 2015 (Déficit)

(-) 16.916.889,87 (=)

FONTE: arquivos BALEXO e LIQEDU da Prestação de Contas Anual de 2015.
Por este motivo, as fontes/destinação de recursos do
FUNDEB 60% e FUNDEB 40% encontram-se deficitárias
no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro do balanço Patrimonial o Exercício de 2015.
Na fonte FUNDEB 40%, esses valores são os seguintes:
FONTE: FUNDEB 40%
VALOR
Saldo do Exercício de 2014 (Superávit) R$ 838.953,81 (+)
Receita 13250102001 Remun. de De- R$ 8.419,74 (+)
pósitos
Bancários – FUNDEB 40%
Receita 17240100000 Transf. de Recur- R$ 5.656.147,98 (+)
sos do
FUNDEB – FUNDEB 40%
Receita 19229900000 Outras Restitui- R$ 2.351,83 (+)
ções –
FUNDEB 40%
Despesa empenhada no Exercício de R$ 730.367,46 (-)
2015 –
FUNDEB 40%
Saldo do Exercício de 2015 (Déficit)

(-) R$ 2.224.494,10 (=)

FONTE: arquivos BALEXO e LIQEDU da Prestação de Contas Anual de 2015.
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No caso da fonte FUNDEB 40% demonstrado acima, o
saldo deficitário do Exercício difere daquele evidenciado
no Demonstrativo de Superávit/Déficit Financeiro do balanço patrimonial do Exercício de 2015.
Neste caso, torna-se necessário considerar o ajuste positivo de R$ 142.420,32, conforme evidenciado abaixo:
Saldo do Exercício de 2015 (Déficit do

(-) R$ 2.224.494,10 (=)

quadro anterior)
Ajuste Positivo de Fonte (do Exercício

R$ 142.420,32 (+)

ou Exercício anterior) – FUNDEB 40%
Saldo do Exercício de 2015 (Déficit)

(-) R$ 2.082.073,78 (=)

Contabilização em fonte de recurso indevida, por erro involuntário, o qual não foi detectado e ajustado a tempo,
também pode gerar variação na apuração no saldo final
do superávit/déficit de determinada fonte no Demonstrativo do balanço Patrimonial. Transferência de contrapartida de convênios com utilização de recursos do FUNDEB, para o qual a despesa foi contabilizada na fonte de
recursos daquele convênio, também é exemplo que pode alterar o saldo superavitário/deficitário nas fontes do
FUNDEB.

O ajuste acima demonstra variação no cálculo do saldo
da fonte FUNDEB 40%. Transferências de recursos não
vinculados para conta do FUNDEB, a título de reforço de
caixa para custear despesas da fonte FUNDEB 40% é a
razão mais provável para esta variação. Casos assim não
são incomuns, necessitando às vezes, de acurada investigação técnica para definir sua origem. Os comentários
a seguir trazem alguns exemplos de variações dos saldos
superavitário/deficitário de determinados Exercícios.

Quando analisamos os métodos de cálculo e elaboração
do Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal – RGF e do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro, verificamos
que o primeiro prioriza os recursos financeiros disponíveis; e o segundo, as receitas e despesas totais de cada
fonte. No anexo 5, o excedente do FUNDEB é custeado
pela fonte MDE e fica zerado; no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro, o valor de cada fonte é considerado na sua totalidade, gerando superávit ou déficit.

Fontes específicas como as do FUNDEB, podem ter variações de saldo superavitário/deficitário, conforme o comportamento da despesa empenhada em relação à receita arrecadada. Municípios que empenham despesas
com o magistério utilizando a totalidade dos recursos recebidos do FUNDEB são exemplos disso. Eles podem gerar saldos superavitários na fonte FUNDEB 40%, não tendo recursos financeiros na mesma. Isso ocorre devido ao
registro da receita na fonte FUNDEB 40%, não existindo
despesa equivalente, ou esta é muito reduzida. O resultado na fonte FUNDEB 60% é contrária, sempre que os
gastos dessa fonte equivalem ao valor integral recebido
do FUNDEB aplicada em despesas do magistério; ao final, seu saldo será deficitário.

Saldos deficitários no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro, quando cobertos financeiramente por outra fonte, podem e devem ser ajustados no nível de sistema de contabilidade local. Em vista disso, e também
considerando os saldos deficitários das fontes FUNDEB
60% e FUNDEB 40%, solicitamos à atual Administração
do Município de Afonso Cláudio/ES, que determine ao
Setor de Contabilidade a verificação e revisão dos saldos que compõe o Demonstrativo do Superávit/Déficit
Financeiro do Município.

www.tce.es.gov.br

Para comprovação das justificativas apresentadas neste
item 7.3, encaminhamos: (1) Anexo 8 da RREO – 6.o bimestre de 2015 extraído da LRFWEB no endereço eletrônico: www.tce.es.gov.br/sisaudweb, para verificação da
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receita e despesa liquidada com recursos do FUNDEB; e
(2) cópia de requerimento protocolado junto à Prefeitura de Afonso Cláudio/ES.[Sic]
ANÁLISE: Primeiramente cabe esclarecer que a citação
foi para apresentação de justificativas acompanhadas de
provas documentais relativas às inconsistências nos saldos das fontes 60% Recursos do FUNDEB e 40% Recursos
do FUNDEB em 31/12/2015 evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado – Exercício de 2015, quando
comparadas aos saldos das mesmas fontes no RGFRAP
apresentado pelo município de Afonso Cláudio no semestre de 2015. Foi observado que os valores movimentados e o saldos das fontes 60% dos Recursos do FUNDEB e 40% dos Recursos do FUNDEB no RGFRAP, igualam-se a zero no relatório de gestão fiscal do 2º semestre
de 2015, e, ao contrário do RGFRAP, o Demonstrativo do
Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial evidencia em 31/12/2015 déficits financeiros de
R$ 16.916.889,87 e 2.082.073,78, respectivamente nas
fontes 60% e 40% dos Recursos do FUNDEB.
Observa-se que a argumentação da defesa objetiva justificar a ocorrência de saldos deficitários nas fontes 60% Recursos do FUNDEB e 40% Recursos do FUNDEB, não discorrendo, no entanto, a respeito da inconsistência entre o RGFRAP e o Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de
31/12/2015.
Ressalta-se que foi ressalvado na inicial, que a ausência
de valores nas fontes vinculadas ora examinadas no RGFRAP e as inconsistências de saldos apontadas comprometem a verificação do cumprimento dos artigos 50 e 55
inciso III da Lei Complementar Federal 101/2000.
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Tendo em vista a não apresentação de documentos que
comprovem a eliminação das divergências objeto deste
apontamento, fica mantido este indicativo de irregularidade.
Deve-se tecer algumas considerações, ainda, sobre a inconsistência objeto de análise.
Da argumentação da defesa, verifica-se que a informação contida no Anexo 5 do RGF não está evidenciando a
situação financeira deficitária de algumas fontes de recursos. E tal prática repetiu-se no exercício de 2016, conforme dados declaratórios encaminhados a esta Corte
de Contas:
Quadro 1
Observa-se do demonstrativo acima situação extremamente favorável ao município, na medida em que não
demonstra a real situação financeira por fontes de recursos, conforme se depreende do anexo ao Balanço Patrimonial. Note-se que o superávit de recursos ordinários
é insuficiente para cobertar a deficiência financeira de
uma única fonte de recursos, a saber, Fundeb 60%.
Quadro 2
Apesar da citação efetuada no presente processo, até a
presente data não houve retificação do Relatório de Gestão Fiscal, Anexo 5, encaminhado a esta Corte de Contas,
exercício de 2016.
Deve-se anotar que o demonstrativo serve de base para
a emissão de Certidão de Regularidade de Transferência
Voluntária ao município, portanto, como requisito para
percepção de recursos por transferências voluntárias.
Considerando-se que a real situação financeira por fonte de recursos não está devidamente evidenciada, não
foi possível a verificação dos requisitos da boa-fé do reswww.tce.es.gov.br

ponsável.
GESTÃO FISCAL
3.1 DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1. Limite das Despesas com Pessoal
Despesas com pessoal – Poder Executivo:
Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em

Valor
68.115.332,31
35.415.016,30
51,99

relação à RCL

Fonte: Processo TC 3.733/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015
Despesas com pessoal consolidadas Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em

Valor
68.115.332,31
37.532.900,46
55,10

relação à RCL

Fonte: Processo TC 3733/2016- Prestação de Contas
Anual/2015
Considerando as despesas consolidadas, anterior foram
cumpridos o limite legal de 60% e o limite prudencial de
57%.
3.2 DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
De acordo com o RTC 80/2017-5, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite previsto (120% da receita
corrente líquida), conforme evidenciado a seguir:
Dívida consolidada líquida Em R$ 1,00
Descrição
Dívida consolidada
Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita corrente líquida - RCL

Valor
2.146.808,77
10.200.432,82
0,00
68.115.332,31
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% da dívida consolidada líquida sobre 0,00
a RCL

Fonte: Processo TC 3733/2016- Prestação de Contas
Anual/2015
3.3 OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Operações de crédito (Limite 16% RCL) Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
68.115.332,31
Montante global das operações de cré- 0,00
dito
% do montante global das operações 0%
de crédito sobre a RCL
Amortização, juros e demais encargos 0,00
da dívida
% do comprometimento anual com 0,00
amortização, juros e encargos da dívida sobre a RCL

Fonte: Processo TC 3733/2016- Prestação de Contas
Anual/2015

4.2 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

De acordo com os demonstrativos encaminhados não
foram extrapolados no exercício os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do
Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e
no art. 167 da Constituição da República, bem como não
houve concessão de garantias ou recebimento de contra garantias.

Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério Em
R$ 1,00

3.4 RENÚNCIA DE RECEITA
Conforme o RT 100/2017, o município de Afonso Claudio
não concedeu renuncia de receita no exercício de 2015,
conforme afirmou o prefeito no relatório de gestão a seguir transcrito:
4. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO

Fonte: Processo TC 3733/2016- Prestação de Contas
Anual/2015

4.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Garantias concedidas (Limite 22% RCL) Em R$ 1,00

Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino Em
R$ 1,00

Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
68.115.332,31
Montante global das garantias conce- 0,00
didas
% do montante global das garantias 0%

Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de impostos
3.153.855,49
Receitas provenientes de transferên- 37.983.492,91

Destinação de recursos
Valor
Receitas líquidas provenientes do FUN- 14.180.596,08
DEB
Valor destinado ao pagamento dos 11.539.452,57
profissionais do magistério
% de aplicação

81,37%

Fonte: Processo TC 3733/2016- Prestação de Contas
Anual/2015
Da tabela acima verifica-se que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional de 60% relacionado
ao pagamento dos profissionais do magistério.
4.3 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde Em
R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de impostos
3.153.855,49
Receitas provenientes de transferên- 37.983.492,91
cias
Base de cálculo para aplicação em 41.137.348,40

cias
Base de cálculo para aplicação na ma- 41.137.348,40

ações e serviços públicos de saúde
Valor aplicado em ações e serviços pú- 6.522.265,99

Fonte: Processo TC 3733/2016- Prestação de Contas
Anual/2015

nutenção e desenvolvimento do ensi-

blicos de saúde
% de aplicação

Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL) Em R$ 1,00

senvolvimento do ensino
% de aplicação

concedidas sobre a RCL

Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
68.115.332,31
Montante global das operações de cré- 0,00
dito por antecipação de receitas orçamentárias
% do montante global das operações 0%
de crédito por antecipação de receitas
orçamentárias sobre a RCL
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no
Valor aplicado na manutenção e de- 13.123.182,43
31,90%

Fonte: Processo TC 3733/2016- Prestação de Contas
Anual/2015
Da tabela acima verifica-se que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional de 25% relacionado
à educação.
www.tce.es.gov.br

15,85%

Fonte: Processo TC 3733/2016- Prestação de Contas
Anual/2015
Da tabela acima verifica-se que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional relacionado às ações
e serviços públicos de saúde.
4.4 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Segunda-feira, 21 de maio de 2018

309

ATOS DA 1a CÂMARA

Conforme o RT 100/2017, baseado na documentação
que integra a prestação de contas sob análise, foram
apurados os valores transferidos pelo Poder Executivo
ao Poder Legislativo, a título de duodécimo no decorrer
do exercício de 2015, e concluiu-se que o limite imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil foi
respeitado, conforme demonstrado sinteticamente na
tabela a seguir:
Transferências para o Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita tributária e transferências – 40.546.469,29
2012 (Art. 29-A CF/88)
% máximo para o município
7,00%
Valor máximo permitido para transfe- 2.838.252,85
rência (a)
Valor transferido

2.838.252,85

Fonte: Processo TC 3733/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, exercício de
2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13
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 Afonso Cláudio, recomendando a
REJEIÇÃO DAS CONTAS do Sr. Wilson Berger Costa, Prefeito Municipal durante o exercício de 2015, conforme
dispõem o inciso III, art. 132, do Regimento Interno e o
inciso III, art. 80, III da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista as seguintes irregularidades:
2.1 Inobservância do princípio do equilíbrio no planejamento orçamentário;
Diário Oficial de Contas

2.3 Inscrições de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente para pagamento; e
2.4 Anexo 5 do RGF (RGFRAP) não demonstra movimentação nas fontes 60% e 40% de recursos do FUNDEB e
apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no
Anexo ao Balanço Patrimonial.
- Parecer do Ministério Público de Contas 3788/2017
Por sua vez o Procurador de Contas Luciano Vieira aprofunda no tema das inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente no
Parecer 3788/2017, nos seguintes termos:
[...]
Salienta-se que é bastante por si mesmo a fundamentação constante da ITC 02973/2017-3 para a manutenção
dos apontamentos de irregularidades acima descritos,
acerca dos quais, embora sem esgotá-los, tecem apenas
argumentos adicionais, conforme segue.
Restou apurado pela unidade técnica no item 7.2 do RT
0100/2017-9 inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento, no montante de R$ 3.452.461,05.
O responsável aduz que a soma dos restos a pagar até
31/12/2015 totalizavam R$ 1.259.577,82, os quais, em
sua maioria, foram cancelados no exercício seguinte.
A unidade técnica, entretanto, foi bem clara ao expor
que a análise financeira do Ente deve ser feita ao final de
cada exercício, como segue:
Verifica-se ainda que a regra de impossibilidade da inscrição de restos a pagar sem lastro financeiro é aplicada
ao final de cada exercício, independentemente de ter havido ou não, em exercícios futuros, o cancelamento ou o
www.tce.es.gov.br

pagamento do total de restos a pagar assumidos, a fim
de não comprometer as receitas a serem arrecadas nos
próximos orçamentos.
Desse modo, mesmo a unidade especializada considerando as justificativas apresentadas para o cancelamento de restos a pagar no importe de R$ 923.054,24, permaneceu deficitária a municipalidade em R$ 307.422,70.
Ademais, antes de inscrever em restos a pagar não processados o município já apresentava déficit financeiro,
no montante de R$ 186.263,10, de recursos não vinculados. Constatou-se, outrossim, déficit em outras fontes
de recursos vinculados no importe de R$ 458.410,27, em
ações e serviços públicos de saúde, e de R$ 772.066,67
em MDE.
Cezar Roberto Bitencourt, quanto à inscrição de restos
a pagar não processados acima do limite legal, vaticina
que:
Essa hipótese ocorre quando há o empenho prévio, ao
contrário da anterior, mas a inscrição da despesa em restos a pagar “excede o limite estabelecido em lei”. A formalidade do empenho foi satisfeita, mas é inscrita despesa além do permitido, configurando o crime, em sua
segunda modalidade. Essa proibição fundamenta-se na
necessidade de assegurar a regularidade do exercício fiscal do Estado, devendo-se respeitar os limites das despesas “roladas” para o exercício seguinte. Constata-se,
enfim, que é lícito inscrever despesas em restos a pagar,
desde que observados esses dois elementos normativos.
[grifo nosso]
Destarte, revela-se grave infração à norma, eis que a conduta encontra-se também tipificada em lei como Crime
Contra as Finanças Públicas (art. 359-B do Código Penal).
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Ademais, pertinente registrar que o Tribunal Superior
Eleitoral considera que o descumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal importa irregularidade insanável,
senão vejamos:

devido à irregularidade insanável; iv) irregularidade que
configure ato doloso de improbidade administrativa; v)
prazo de oito anos contados da decisão não exaurido; vi)
decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.

ELEIÇÕES 2012. CANDIDATO A PREFEITO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA INDEFERIDO. INELEGIBILIDADE DO
ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/1990. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. NÃO INCIDÊNCIA NA CAUSA DE INELEGIBILIDADE. REEXAME DE
PROVAS. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

5. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, para fins de
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, exige-se ¿o dolo genérico, relativo ao descumprimento dos princípios e normas que vinculam a atuação do administrador público¿
(ED-AgR-REspe nº 267-43/MG, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 9.5.2013).

1. Não decididas pelo TRE as supostas ausências de capacidade postulatória do impugnante e de manifestação da
Câmara de Vereadores sobre o novo pronunciamento do
Tribunal de Contas; ausente o prequestionamento. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.
2. Matérias de ordem pública também exigem o necessário debate pelo Tribunal de origem. Precedentes do
TSE e do STF.
3. A inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº
64/1990 não é imposta na decisão da Câmara de Vereadores que desaprova contas, mas pode ser efeito secundário dessa decisão administrativa, verificável no momento em que o cidadão se apresentar candidato em
determinada eleição.
4. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de
inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990, somente as que preenchem os
requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim
enumerados: i) decisão do órgão competente; ii) decisão
irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação
Diário Oficial de Contas

6. O Tribunal Regional Eleitoral, analisando o conjunto
probatório dos autos, concluiu pela existência dos requisitos da causa de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990. Inviável o reenquadramento jurídico dos fatos no caso concreto.
7. O TSE tem entendido que o descumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal configura vício insanável e ato
doloso de improbidade administrativa. Precedentes.
8. Agravo regimental desprovido. (RESPE n. 16522, Rel.
Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE 08/09/2014).
ELEIÇÕES 2012. INELEGIBILIDADE. VEREADOR. REJEIÇÃO
DE CONTAS. PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS BASEADA NO DESCUMPRIMENTO
DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. INCIDÊNCIA DO ART. 1°, ALÍNEA g, DA LEI
COMPLEMENTAR N° 64190. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A suposta ofensa aos princípios da ampla defesa, do
contraditório, da presunção de inocência e da razoabiwww.tce.es.gov.br

lidade não foi analisada pelo Tribunal a quo, o que atrai
a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. As circunstâncias fáticas relacionadas com a questão
de direito devolvida com o recurso especial está devidamente fixada no aresto regional, daí por que não há falar
em reexame de fatos e provas.
3. Constitui irregularidade insanável a rejeição das contas, pelo Tribunal de Contas competente, com base no
descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo esse vício apto a atrair a causa de inelegibilidade prevista no art. 1° inciso I, alínea g, da Lei Complementar n°
64/90. Precedentes.
4. A ausência de aposição de nota de improbidade administrativa pelo TCM e de não interposição de ação civil
pública pelo Ministério Público contra o Agravante bem
como o fato de ter sido paga a multa imposta pelo apontadas. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido. (AgR-REspe n°
105-97.2012.6.06.0060/CE, Rel. Min. Laurita Vaz,
28/02/2013).
Salienta-se, ainda, que as irregularidades verificadas
nesta prestação de contas transcendem à esfera administrativa, encontrando-se tipificadas em lei como ato de
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública (art. 11, “caput” e inciso
I, Lei n. 8.429/92), já que salta ictus oculli o dolo genérico do responsável, uma vez que inobservados os comandos legais que vinculam a sua atuação, assumindo o risco e as consequências que são inerentes ao cargo por ele
ocupado, conforme entendimento do Superior Tribunal
de Justiça ilustrado no aresto abaixo transcrito:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI N. 8.429/92 - LESÃO A
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS - AUSÊNCIA DE DANO AO
ERÁRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO - ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO - REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - SÚMULA 07/
STJ.
1. Em relação à alegada violação do princípio da legalidade, a tese construída pelo recorrente, de que “a aplicação de recursos na educação em níveis inferiores ao
constitucional ente determinado” (fl. 369) configurou,
por si só, ato de improbidade administrativa demandaria, na forma com apresentada, o revolvimento fático-probatório dos autos - procedimento vedado pelo
enunciado sumular 7/STJ.
2. O Tribunal a quo fundamentou seu entendimento, ao
concluir que não existem dolo ou culpa na conduta do
agente, má-fé, e muito menos prejuízo ao erário, e deduziu que o ato não se amoldaria ao art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.
3. É indispensável, para a caracterização do ato de improbidade administrativa descrito nos arts. 9 e 11 da Lei
n. 8429/92, a existência de dolo genérico, consubstanciado na “vontade de realizar fato descrito na norma incriminadora” (REsp 765.212/AC. Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2.3.2010, acórdão
pendente de publicação).
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 752272/GO,
2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 25/05/2010)
(grifo nosso)
Conclui-se, portanto, que a prestação de contas está maDiário Oficial de Contas

culada pela prática de graves infrações à Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo esse Tribunal de Contas, inexoravelmente, emitir parecer prévio pela sua rejeição,
nos termos do art. 80, inciso III, da LC n. 621/12.
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 Afonso Cláudio, referente ao exercício
de 2015, sob responsabilidade de Wilson Berger Costa,
na forma do art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012 c/c art.
71, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo; e
2 – seja determinado ao Poder Executivo Municipal para
que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LC n. 101/00.
- Manifestação Técnica 1386/2017
2 ANÁLISE TÉCNICA
A presente análise se restringirá aos pontos aventados
na sustentação oral e nos memoriais.
2.1 Inobservância do princípio do equilíbrio orçamentário (item 5.1.1 do RT 00100/17 e 2.1 da ITC 2973-2017)

5.802.205,07 entre a receita prevista e despesa fixada.
Devidamente citado, o responsável justificou que o valor do déficit orçamentário acima relatado resultou da
abertura de créditos adicionais, utilizando-se as fontes superávit financeiro e convênios nos valores de R$
785.261,92 e R$ 5.016.943,15 respectivamente.
De acordo com a ITC 2973-2017 não foram comprovados
o recebimento e escrituração dos recursos de convênios.
Assim, a irregularidade permaneceu conforme verifica-se pela transcrição a seguir:
No entanto, não foram comprovados o recebimento e
escrituração dos recursos de convênios em exercício anterior conforme alegado pela defesa, tendo em vista que
os Decretos de abertura com a fonte Recursos de Convênio, (Decretos 1, 74, 77, 78, 148, 149, 162, 174, 222,
278 e 311, todos de 2015), não discriminam a qual fonte/convênio está vinculado, indicando apenas “Recursos
de Convênio”; bem como, verifica-se nos balancetes de
receita de 2014 e 2015 as seguintes receitas de convênio: R$ 573.964,81 e R$ 2.306.994,68 respectivamente,
quando foram utilizados R$ 5.016.943,15 para abertura
de créditos adicionais com a fonte “Recursos de Convênios”, sem, contudo, especificá-los.
[...]

Base normativa: artigo 1º LRF e art. 167, inciso V da
Constituição Federal.

Sendo assim, considera-se mantido este indicativo de irregularidade.

A defesa apresentou os esclarecimentos, conforme petição intercorrente nº 01570/2017-7 (sistema e-tcees) e
documentos acostados às fls.177/180 do TC 3.733/16,
transcrito a seguir::

Em sede de sustentação oral argumenta a defesa que a
União e o Estado condicionaram a liberação dos recursos para o município à realização do processo licitatório
e a emissão da ordem de serviços e de todos os empenhos pertinentes.

Segundo o RTC 100/2017 verificou-se inobservância
do princípio do equilíbrio orçamentário e déficit de R$
www.tce.es.gov.br

Para provar o alegado o manifestante encaminhou em
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anexo aos memoriais o Relatório de Suplementação por
Recursos de Convênios (doc.01, fls.188/189), bem como:
relatórios bancários – lógica contábil, ofícios, cópia da Lei
2.050/2013 (Fundo de Desenvolvimento Municipal), Termo de Compromisso PAC 206222/2013 (FNDE), Termo
de Compromisso 015/2011 (reconstrução de 11 pontes
no município), Contrato de Repasse – Ministério das Cidades/Caixa de 21/09/2009, Convênio nº 728326/2009
– Ministério da Integração Nacional de 31/12/2009 e
aditivos, Convênio 0098/2008 - FUNASA (sistema de esgotamento sanitário) e aditivos, Convênio FUNASA nº
113/2009 e aditivos, Contrato de Repasse- Caixa Ministério das Cidades nº 762843/2011, conforme verifica-se
às fls. 152/210 do processo em análise.
O Relatório de Suplementações de Recursos de Convênios (fls.188/189) evidencia origem dos recursos, destinação dos recursos, funcional programática, fonte de
recursos, valores suplementados e valores empenhados
no exercício de 2015, apresentando ao final um total suplementado de R$ 5.016.943,15 e total empenhado de
R$ 5.511.069,63
Destaca-se que não integra os documentos encaminhados em anexo ao memorial de defesa (fls. 187/210) o balancete da execução da receita orçamentária. Desta forma foi utilizado na presente análise as demonstrações
contábeis encaminhadas pelo prefeito na PCA – 2015, já
disponíveis no sistema CidadES deste Tribunal de Contas.
Na oportunidade, ressalva-se que não foram encaminhados para exame deste Tribunal de Contas, os extratos
bancários das contas de convênios e contratos de repasses informados no Relatório de Suplementações de Recursos de Convênios.
Analisou-se o relatório elaborado pela própria prefeitura
Diário Oficial de Contas

Municipal de Afonso Cláudio, intitulado “Extrato bancário - Lógica Contábil”, sendo identificadas as fontes/destinação de recursos e saldos das contas bancárias a seguir relacionadas:

15020018 – Convênios da União FUNASA 58-160-5 Caixa 417610100999 – Transferências de Convênios da
União p/ SUS não informado não informado 84.224,58

Tabela : Fonte de Recursos de Convênios X Créditos Suplementares

1299000 – Demais recursos vinculados a saúde 572.1605 Caixa não informada não informado não informado
137.005,70

Fonte de recursos Conta bancária Conta contábil Saldo
em 31/12/2014 Saldo em 31/12/2015 Ingressos/ resgate aplicação em 2015

15020000 – Convênios da União. Drenagem e pavimentação de ruas 689.647-059-3 Caixa não informada não
informado não informado 159.291,06

34020000 - Fundo financeiro 714-23.892.375 B.B. 25900000000 – outras receitas 39.837,03 0,00
253.663,02

Total dos ingressos 2015 (resgates de aplicações e transferências) apurado 1.999.584,52

15020000 – Convênios da União. Construção Quadra
Prox. José Cupertino 737-20.975-9 - B.B. 24719900000
– Outras transferências da União não informado não informado 187.457,26
12040001 – Convênios destinados a programas
94.20.787-x - B.B não informada não informado não informado 223.405,87
15020000 – Convênios da União. Resposta ao Desastre
564.171-0 - Caixa 24719900000 – Outras transferências
da União não informado não informado 327.265,10
15020000 – Convênios da União 537-647.043-7-Caixa
24719900000 – Outras transferências da União 0,00 0,00
214.114,68
15020000 – Convênios da União- Reconstrução de Pontes 576-158-3 - Caixa não informada não informado não
informado
15020018 – Convênios da União 0098/2008 757-18.4780 B.B não informada não informado não informado
413.157,25
www.tce.es.gov.br

Total suplementado com fonte de recursos de convênios
(fls. 122 e 188) 5.016.943,15
Fonte: extrato bancário - logica contábil e relatório de
suplementações de recursos de convênios .- defesa oral
PCA 2015, Proc. TC 3.733/16
Registra-se que os relatórios extratos bancários – logica
contábil evidenciando a movimentação e saldos das contas bancárias nº 564.171-0 – Convenio Resposta ao Desastre; nº 537-647.043-7 – Convênios da União; nº 576158-3 Convênios da União; nº 60-18.478-0 Convênio Esgoto Sanitário Pontões; nº 757-18.478-0 Convênio Esgoto Sanitário Pontões; nº 58-160-5 Convênio FUNASA; nº
572.160-5 Convênio FUNASA ; nº 689.647-059-3 – drenagem e pavimentação de ruas, só estão disponíveis para análise em mídia, em arquivo formato PDF, inseridos
no sistema etcees (peças complementares) deste Tribunal de Contas.
Conforme informações exibidas na tabela acima constatou-se:
Fonte: 34020000 – Recursos do Fundo Financeiro. Banco
Banestes, agência 0137, conta nº 714-23.892.375 – FunSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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do de Desenvolvimento Municipal (fls. 190/194). Verificou-se que o saldo da conta bancária em 29/12/2014 e
em 31/12/2015 igualava-se a zero. Não foi constatado
no Relatório de Suplementações de Recursos de Convênios o registro da fonte 34020000 – Recursos do Fundo
Financeiro. O documento encaminhado pela defesa demonstra que os ingressos de recursos em 2015 (resgate e
transferências) na conta bancária sob exame totalizaram
R$ 253.663,02 e foram contabilizados na conta contábil
25900000000 – outras receitas (fls. 190). Não consta nos
autos extratos bancários da conta sob exame.
Fonte 15020000 – Convênios da União. Banco do Brasil, Agência 0761-7, conta nº 737-20.975-9 – Convenio
Construção Quadra Prox. José Cupertino. (fls. 199/200).
Saldo em 31/12/2014 e 31/12/2015 – não informados.
O montante recebido no período de janeiro a maio de
2015 foi igual a R$ 187.457,26, contabilizado na conta
24719900000 – Outras transferências da União. (fls.199).
Não foi demonstrada a movimentação da conta no período de junho a dezembro/2015 e também não foi informado o saldo da conta nº 737-20.975-9 Banco do Brasil
em 31/12/2015. Não consta nos autos extratos bancários da conta sob exame.
Fonte 12040001 – Convênios destinados a programas
(ilegível). Banco do Brasil, Agência 0761-7, conta nº
94.20.787-x. O saldo da conta bancária em 18/12/2014
era igual a R$ 19.846,86 e em 25/08/2015 era igual a
R$ 83.962,62. Saldo em 31/12/2014 e 31/12/2015 – não
informado. Os ingressos de recursos (resgate de aplicações) em 2015 na conta bancária sob exame totalizaram
R$ 223.405,87 (fls. 207/208). Não foi evidenciada a conta da receita orçamentária em que os ingressos dos recursos foram contabilizados no exercício de 2015. Não
Diário Oficial de Contas

foi constatado no Relatório de Suplementações de Recursos de Convênios o registro da Fonte 12040001. Não
consta nos autos extratos bancários da conta sob exame.
Fonte 15020000 – Convênios da União.- Caixa Econômica Federal, Agência 104, conta nº 564.171-0 – Convenio Resposta ao Desastre. Saldos em 31/12/2014 e
31/12/2015 – não informados. Saldo em 03/11/2015
igual a zero. Total dos ingressos no período de abril/2015
a novembro/2015 igual a R$ 327.265,10 contabilizado
na conta 24719900000 – Outras transferências da União.
Não consta nos autos extratos bancários da conta sob
exame.
Fonte 15020000 – Convênios da União.- Caixa Econômica Federal, Agência 104, conta nº 537-647.043-7 – Convênios da União. Saldos em 30/12//2014 e 30/12/2015
iguais a zero. Total dos ingressos no período de janeiro/2015 a dezembro/2015 igual a R$ 214.114,68 contabilizado na conta 24719900000 – Outras transferências
da União. Não consta nos autos extratos bancários da
conta sob exame.

tratos bancários da conta sob exame.
Fonte 15020018 – Convênios da União 0098/2008 - Banco do Brasil, Agência 07617, conta nº 757-18.478-0 Convênio Esgoto Sanitário Pontões. Saldos em 30/12//2014
e 30/12/2015 não informados. Total de ingressos no período de agosto/2015 a igual a R$ 413.157,25. Não foi
demonstrada a conta da receita orçamentária em que os
ingressos dos recursos foram contabilizados no exercício
de 2015.Não consta nos autos extratos bancários da conta sob exame.
Fonte 15020018 – Convênios da União – Caixa Econômica Federal, Agência 104, conta nº 58-160-5 Convênio FUNASA – Implantação de Esgotos. Saldos em 30/12/2014
e 30/12/2015 não informados. Ingresso de recursos em
01/08/2015 (resgate de aplicação) igual a R$ 84.224,58,
contabilizado na conta 417610100999 – Transferências
de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde.
Não consta nos autos extratos bancários da conta sob
exame.

Fonte 15020000 – Convênios da União.- Caixa Econômica Federal, Agência 104, conta nº 576-158-3 – Convênio
reconstrução de pontes. Não foi demonstrada a movimentação da conta no exercício de 2015 e os saldos em
30/12/2014 e em 30/12/2015. Não consta nos autos extratos bancários da conta sob exame.

Fonte 1299000 – Demais recursos vinculados a saúde – Caixa Econômica Federal, Agência 104, conta nº
572.160-5 Convênio FUNASA – Implantação de Esgotos.
Saldos em 30/12//2014 e 30/12/2015 não informados.
Ingresso de recursos em agosto/2015 (inclui resgate de
aplicação) igual a R$ 159.291,06. Não foi evidenciada a
conta contábil da receita orçamentária.

Fonte 15020018 – Convênios da União- Banco do Brasil,
Agência 07617, conta nº 60-18.478-0 Convênio Esgoto
Sanitário Pontões. Saldos em 30/12//2014 e 30/12/2015
não informados. Ingresso em 03/08/2015 (resgaste aplicação) igual a R$ 186.224,00 contabilizado na conta
417610100999 –Transferências de Convênios da União
para o Sistema Único de Saúde. Não consta nos autos ex-

Fonte 15020000 – Convênios da União.- Caixa Econômica
Federal, Agência 104, conta nº 689.647-059-3 – Drenagem e pavimentação de ruas. Não foram informados os
saldos em 30/12//2014 e em 30/12/2015. Total dos ingressos no período de outubro/2015 a dezembro/2015
igual a R$ 214.114,68. Não foi evidenciada a conta contábil da receita orçamentária. Não consta nos autos ex-
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tratos bancários da conta sob exame.

Município de Afonso Claudio.

Na oportunidade, destaca-se que não foi encaminhado
em anexo aos memoriais, balancetes contábeis evidenciando a receita orçamentária, porventura recebida no
exercício de 2015, com a fonte recursos de convênios firmados com a prefeitura de Afonso Claudio e a União/
Estado na totalidade dos créditos adicionais suplementares abertos pelo Poder Executivo (R$ 5.016.943,15)
com a fonte de convênios. Desta forma, consideramos
na presente análise os valores contabilizados pela Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio em receita de convênios nos exercícios de 2014 (R$ 573.964,81) e 2015 (R$
2.306.994,68) conforme relatado na Instrução Técnica
Conclusiva 2973 (fls.121/122).

Constatou-se por intermédio do primeiro termo de rerratificação celebrado entre a União (Ministério da Integração Nacional) e o Município de Afonso Cláudio que
os recursos para execução do objeto do convênio nº
728326/2009-MI totalizam R$ 773.027,27. O termo foi
assinado em 20/05/2011, pelo Sr. Wilson Berger Costa, Prefeito Municipal de Afonso Claudio e Sr. Humberto
Viana-Secretário Nacional.

Manuseando os autos não foi constatada cópia do termo
de compromisso 84/2014 – Ministério Integração Nacional – Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura
Municipal de Afonso Claudio no valor de R$ 1.348.717,68
que pudesse justificar a previsão da arrecadação na fonte 150200018 Convênios União no valor citado.
Destaca-se que foram abertos créditos adicionais suplementares em 2015 com a fonte de convênio acima relatada no montante de R$ 1.348.717,68 e foram empenhados R$ 1.200.134,72, conforme evidenciado no Relatório de Suplementações por Recursos de Convênios às
fls. 188/189.
No que tange ao Convênio 728326/2009 – Ministério de Integração Nacional, reconstrução de pontes do
município, verificou-se que foram suplementados R$
820.895,68 na fonte 15020018 – Recursos da União
(fls.188). De acordo com a cláusula primeira – objeto do
Convênio nº 728326/2009- MI de 31/12/2009, este se
destinava a reconstrução de pontes nas localidades do
Diário Oficial de Contas

Porém, conforme demonstrado na tabela anterior não
foi informado pela defesa nenhum registro na fonte
15020000 – Convênios da União Reconstrução de Pontes, conta 576-158-3 – Caixa, não sendo possível verificar a existência de recursos financeiros do convênio no
exercício de 2015.
Desta forma, perdura de provas documentais a origem da
fonte dos recursos de convênios (Termo de Compromisso 84/14 – MI) que foram usados para abertura do crédito adicional em 2015, no montante de R$ 820.895,68.
(fls.188/189)
Ressalva-se que não foi esclarecido pela defesa se houve
aditivos ou outros instrumentos congêneres ao Convênio nº 728326/2009- MI nos exercícios de 2014 e 2015,
sendo o último documento referente ao convênio citado
datado de 20/05/2011.
De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva 2973), verificou-se pelos balancetes de receita de 2014 e 2015
que as receitas de convênio totalizam R$ 573.964,81 e
R$ 2.306.994,68 respectivamente, quando foram utilizados R$ 5.016.943,15 para abertura de créditos adicionais
com a fonte “Recursos de Convênios”. (fls.121/122) Também foi indicado na mencionada ITC que o superávit fiwww.tce.es.gov.br

nanceiro do exercício de 2014 totalizava R$ 785.261,92,
sendo mantida a irregularidade relatada na inicial.
Conforme demonstrado na tabela anterior as fontes de
recursos de convênios usadas na abertura de créditos
adicionais em 2015, foram listadas no relatório de suplementações por recursos de convênios apresentado pela
defesa, totalizando R$ 5.016.943,15 conforme apontado
na ITC 2973/2017 (fls.122). Porém, verificou-se com base
nos documentos apresentados pela defesa (extrato bancário – lógica contábil) que os ingressos dos recursos em
2015 (incluindo resgate de aplicações financeiras) evidenciados na fonte convênios somaram R$1.999.584,52
e foram insuficientes para suportar a abertura de créditos adicionais suplementares em 2015 no montante de
R$ 5.016.943,15 (fls.188), configurando-se assim, a inobservância do princípio do equilíbrio orçamentário apontado na inicial e o descumprimento do artigo 1º da LRF.
Destaca-se que o montante de R$ 5.511.069,93 empenhado na fonte de convênios suplantou em R$
494.126,78 os créditos suplementares abertos na mesma fonte, conforme informações extraídas do relatório
anexado pela defesa às fls. 188 dos presentes autos.
Por todo exposto, permanece a irregularidade apontada
no RT 00100/17 e mantida na ITC 2973-2017)
2.2 Inscrições de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente para pagamento;
(item 7.2 do RT 00100/17 e 2.3 da ITC 2973-2017)
Base normativa: art. 55 da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF).
Constam nos memoriais acostados às fls.178//182 as seguintes justificativas:
Aponta o RTC 100/2017 que foram inscritos em 2015 resSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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tos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento.
Citado, o responsável prestou esclarecimentos, mas estes não foram aceitos pela área técnica deste Tribunal de
Contas, sendo mantido o indicativo de irregularidade na
ITC 2973-2017 consoante transcrição a seguir:
A defesa alega os cancelamentos no montante total de
R$ 1.958.820,30, porém, verifica-se a comprovação do
cancelamento de R$ R$ 1.920.831,93, por meio da documentação acostada aos autos fls. 83-95, sendo de R$
923.054,24, o somatório aproximado das fontes recursos próprio, saúde e MDE, quando seu déficit somava
-R$ 1.230.476,94 (RGFRAP).
Diante do exposto, depreende-se que o total de cancelamentos de R$ 923.054,24 nas fontes recursos próprios,
saúde e MDE não são suficientes para suprir os déficits
antes da inscrição em restos a pagar não processados
ocorridos em 31/12/2015, uma vez que somados totalizavam -R$ 1.230.476,94, ou seja, permanece um déficit
de R$ 307.422,70.
Verifica-se ainda que a regra de impossibilidade da inscrição de restos a pagar sem lastro financeiro é aplicada
ao final de cada exercício, independentemente de ter havido ou não, em exercícios futuros, o cancelamento ou o
pagamento do total de restos a pagar assumidos, a fim
de não comprometer as receitas a serem arrecadas nos
próximos orçamentos.
Sendo assim, considera-se mantido este indicativo de irregularidade.
Segundo a instrução técnica conclusiva (fls.129) os cancelamentos de restos a pagar não processados nas fontes recursos próprios, saúde e MDE, no total de R$
Diário Oficial de Contas

923.054,24, não foram suficientes para suprir os déficits
antes da inscrição em restos a pagar não processados
ocorridos em 31/12/2015, uma vez que somados totalizavam -R$ 1.230.476,94, e que permaneceu um déficit
de R$ 307.422,70.
Afirma a defesa, que houve redução da despesa no exercício de 2016, no valor de R$ 307.422,70 referente a inscrição de restos a pagar não processados em 2015 sem
disponibilidade financeira. Não foram apresentadas provas documentais quanto às argumentações apresentadas pela defesa.
Para comprovar o alegado o manifestante encaminha o
Demonstrativo da Dívida Flutuante da Câmara Municipal de Afonso Cláudio , referente ao Exercício de 2016
cadastrada no sistema etcees (Peça Complementar
02588/2017). Observou-se o cancelamento de restos a
pagar não processados no valor de R$ 136.672,92. Porém, o montante retro citado já havia sido comprovado
pelo gestor em resposta à citação e não foi considerado
na instrução técnica conclusiva quando da apuração do
déficit financeiro de R$ 307.422,70 (fls. 128/129).
Desta forma, entende-se que a defesa não comprovou a
alegada redução da despesa no exercício de 2016 no valor de R$ 307.422,70, referente à inscrição de restos a
pagar não processados em 2015 sem disponibilidade financeira.
Quanto ao valor de R$ 37.988,37 referente a cancelamento de restos a pagar não processados, pendentes de
comprovação quando da resposta à citação, sustenta o
manifestante que juntou em anexo aos memorias listagem dos cancelamentos dos restos a pagar no valor citado.
www.tce.es.gov.br

Constatou-se que a prova documental apresentada pela defesa foi encaminhada em arquivo no formato PDF e
está cadastrada no sistema etcees, como peça complementar 02587/2017-4. Observou-se que os restos a pagar cancelados são de origem da Secretaria Municipal de
Saúde, recursos do SUS, e totalizam R$ 37.809,37, conforme afirmou o manifestante.
A defesa fez menção aos termos do Parecer Prévio TC
58/2017, Proc. TC 4.106/2016, referente a PCA de Cariacica, em que irregularidade análoga teve seus efeitos mitigados pelo TCEES, uma vez considerada a situação econômica brasileira e os esforços realizados pelo Ente Público, conforme verifica-se às fls. 180/182
No que tange aos restos a pagar não processados no
montante de R$ 1.958.820,30 cancelados em exercícios seguintes à sua inscrição em 2015, argumentada pela defesa, estas baixas não têm o condão de afastar o
descumprimento do artigo 55, inciso III, b, 3) no exercício de 2015. Conforme entendimento manifestado na
ITC 2973-2017 e acolhido na presente manifestação a regra de impossibilidade da inscrição de restos a pagar sem
lastro financeiro é aplicada ao final de cada exercício, independentemente de ter havido ou não, em exercícios
seguintes, o cancelamento ou o pagamento do total de
restos a pagar assumidos.
Conforme apontado no RT 100/2016 e mantido na ITC
2973-17 o Município de Afonso Cláudio inscreveu restos
a pagar não processados no exercício de 2015 com insuficiência financeira de recursos, desrespeitando assim o
limite legal anual de disponibilidade de caixa para inscrição de restos a pagar não processados imposto pela LRF.
Considerando todo o exposto e à luz do equilíbrio fiscal
e da responsabilidade na gestão fiscal, em que se presSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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supõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, opinamos por não acolher as
alegações de defesa e, nesse sentido, permanece o indicativo de irregularidade apontado no item 7.2 do RT
0100/2017.
2.3 Anexo 5 do RGF (RGFRAP) não demonstra movimentação nas fontes 60% e 40% de recursos do FUNDEB e
apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no
Anexo ao Balanço Patrimonial. (item 7. 3 Do RT 100/17 e
2.4 da ITC 2973/2017)
Base normativa: artigos 50 e 55 inciso III da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92, parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64
A presente irregularidade se refere a falta de demonstração no RGFRAP da movimentação nas fontes 60% e 40%
de recursos do FUNDEB e a não compatibilidade entre as
inscrições de restos a pagar processados e não processados evidenciados no Relatório da Gestão Fiscal e no Anexo ao Balanço Patrimonial.
Devidamente citado, as justificativas apresentadas pelo responsável não foram aceitas pela área técnica deste Tribunal de Contas, pois aquele não discorreu a respeito da inconsistência entre o RGFRAP e o Demonstrativo do Superávit Déficit Financeiro apurado no Balanço
Patrimonial, conforme manifestado na ITC 2973/2017 e
transcrita a seguir:
Observa-se que a argumentação da defesa objetiva justificar a ocorrência de saldos deficitários nas fontes 60% Recursos do FUNDEB e 40% Recursos do FUNDEB, não discorrendo, no entanto, a respeito da inconsistência entre o RGFRAP e o Demonstrativo do SuperáDiário Oficial de Contas

vit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de
31/12/2015.
Ressalta-se que foi ressalvado na inicial, que a ausência
de valores nas fontes vinculadas ora examinadas no RGFRAP e as inconsistências de saldos apontadas comprometem a verificação do cumprimento dos artigos 50 e 55
inciso III da Lei Complementar Federal 101/2000.
Tendo em vista a não apresentação de documentos que
comprovem a eliminação das divergências objeto deste
apontamento, fica mantido este indicativo de irregularidade.
Preliminarmente, é importante destacar que, a Resolução TCEES nº 193/2003, regulamentou a remessa ao Tribunal de Contas, através da internet, de dados relativos
â gestão fiscal dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, com vistas ao controle da gestão fiscal instituído pela Lei Complementar nº 101/2000. Assim, tal normativo obriga a confirmação dos dados no Sistema LRFWEB pelos Poderes uma única vez. E, caso haja necessidade de retificações nos dados confirmados, deverá ser
observada as normas dispostas na Resolução TCEES nº
185/2003.
Além disso, vale frisar também que, a Instrução Normativa 34/2015 que regulamentou a remessa ao Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, por meio da internet, dos dados da prestação de contas anual das entidades municipais da administração direta e indireta regidas
pela Lei Federal nº. 4.320/64 estabeleceu em seu Anexo
I os arquivos a serem enviados quando da prestação de
contas anual dos prefeitos, dentre os quais se destaca o
Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (ANEXO 5 do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo
www.tce.es.gov.br

ao terceiro quadrimestre ou segundo semestre do exercício a que se refere a prestação de contas. O anexo I do
normativo deixa claro que o relatório que compõe a PCA
a ser enviado pelo CidadES deve ser gerado a partir do
sistema LRFWeb, e não gerado a partir do sistema contábil do município, como muitos dos outros arquivos.
Por fim, é imperioso ressaltar ainda que, compete ao
Prefeito Municipal a responsabilidade legal pelo envio
dos dados e informações referentes à gestão fiscal, por
meio da LRFWeb, como das informações da PCA, por
meio do CidadES, bem como pela fidedignidade dos dados declarados.
Feitas as considerações preliminares, passa-se agora a
análise dos documentos e das justificativas apresentadas.
No entendimento do manifestante o item ora examinado trata-se de erro formal, uma vez que é possível a correção dos referidos demonstrativos, e ressalta não ter
havido prejuízo para apreciação das contas.
Para comprovar o alegado a defesa encaminha o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a
Pagar do Relatório de Gestão Fiscal (RGF- Anexo 5) do 2º
semestre do Exercício de 2016, disponível no sistema etcees (peça complementar 2590/2017-6).
A defesa juntou aos memoriais cópia de requerimento encaminhado ao atual prefeito de Afonso Cláudio, Sr.
Edélio Guedes, para que determine ao Setor de Contabilidade a verificação dos saldos das fontes do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial, procedendo a retificação dos mesmos. (sistema etcees, peça complementar 2592/2017-5)
Verifica-se que os saldos das fontes de recursos evidenSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ciadas no RGFRAP 2016 apresentado pela defesa continuam divergentes quando comparado ao saldo das fontes de recursos evidenciado no Demonstrativo de Disponibilidade por fonte de recurso encaminhado em Anexo
ao Balanço Patrimonial – Exercício 2016, disponível no
sistema CIDADES deste Tribunal de Contas.

zar sua missão constitucional de controlar a gestão fiscal bem como realizar a análise das prestações de contas
dos ordenadores de despesas, como a responsabilidade
legal do Prefeito pelo envio e fidedignidade dos dados e
informações declaradas, sugere-se manter o presente indicativo de irregularidade.

Observou-se que no RGFRAP - 2º semestre de 2016, disponibilidade de caixa das fontes de recursos vinculados, deduzidos os restos a pagar não processados, totaliza R$ 8.134.104,63 (8.195.945,19 – 61.840,56) em
31/12/2016. Já o demonstrativo de fonte/destinação de
recursos anexo ao Balanço Patrimonial - 2016, espelha
na fonte recursos vinculados um déficit financeiro de R$
10.243.941,32 em 31/12/2016.

Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de DELIBERAÇÃO que
submeto à sua consideração.

No que tange aos recursos não vinculados (ordinários)
verificou-se que no RGFRAP, 2º semestre de 2016, a disponibilidade de caixa líquida das fontes de livre vinculação, deduzidos os restos a pagar não processados,
totaliza R$ 867.851,18 (929.542,85 – 61.691,05) em
31/12/2016. Já o demonstrativo de fonte/destinação de
recursos, anexo ao Balanço Patrimonial – Exercício 2016,
espelha na fonte recursos não vinculados um superávit
financeiro de R$ 18.407.424,16 ao término do Exercício
de 2016, havendo portanto uma divergência significante
entre as duas formas de controle.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, deliberam os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1. EMITIR Parecer Prévio pela REJEIÇÃO DAS CONTAS do
senhor Wilson Berger Costa - Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, relativas ao exercício financeiro de 2015, por
conta das seguintes irregularidades:
1.1 Inobservância do princípio do equilíbrio no planejamento orçamentário (itens 5.1.1 RT 100/2017 e 2.1 da
ITC 2973/2017)
Base normativa: artigo 1º LRF e art. 167, inciso V da
Constituição Federal.

anexo ao balanço patrimonial (itens 7.3 RT 100/2017 e
2.4 da ITC 2973/2017)
Base normativa: artigos 50 e 55, inciso III da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92, parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.
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.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONS RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar de forma mais completa sobre o tema tratado no processo referenciado, pedi
vista em sessão plenária, o que me permitiu elaborar o
voto que nesta oportunidade submeto à apreciação do
Colegiado.
Inicialmente, assinalo que os autos versam sobre a Prestação de Contas Anual da Prefeitura de Afonso Cláudio,
sob a responsabilidade do Sr. Wilson Berger Costa, referente ao exercício de 2015.

No que pese os esforços do Ex-prefeito de Afonso Cláudio, as inconsistências entre os anexos fiscal (RGFRAP)
e contábil (BALPAT) no exercício de 2015, apontadas no
RTC 100/2016, permanecem no exercício de 2016 conforme relatado acima.

1.2 Inscrições de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente para pagamento
(itens 7.2 RT 100/2017 e 2.3 da ITC 2973/2017)
Base normativa: art. 55 da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF).

No Relatório Técnico 00100/2017-9 a área técnica apontou indícios de irregularidades, originando na Instrução
Técnica Inicial - ITI 00181/2017-1 para a citação do responsável.

Assim, considerando a importância dos dados declarados através dos sistemas LRFWEB e CidadES, informações utilizados por esta Corte de Contas a fim de reali-

1.3 Anexo 5 do RGF (RGFRAP) não demonstra movimentação nas fontes 60% e 40% de recursos do FUNDEB e
apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no

Em atenção ao Termo de Citação 00308/2017-1, o gestor encaminhou os documentos e justificativas, as quais
foram devidamente analisadas pela Secretaria de Con-
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trole Externo de Contas, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 02973/2017-3, opinando pela emissão do
parecer prévio pela Rejeição das Contas, concluindo nos
seguintes termos:
5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, exercício de
2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13
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 Afonso Cláudio, recomendando a
REJEIÇÃO DAS CONTAS do Sr. Wilson Berger Costa, Prefeito Municipal durante o exercício de 2015, conforme
dispõem o inciso III, art. 132, do Regimento Interno e o
inciso III, art. 80, III da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista as seguintes irregularidades:
2.1 Inobservância do princípio do equilíbrio no planejamento orçamentário;
2.3 Inscrições de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente para pagamento; e
2.4 Anexo 5 do RGF (RGFRAP) não demonstra movimentação nas fontes 60% e 40% de recursos do FUNDEB e
apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no
Anexo ao Balanço Patrimonial.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luciano
Vieira elaborou o parecer PPJC 03788/2017-6 e manifestou-se de acordo com a Secretaria de Controle Externo
de Contas.
Em defesa oral, o gestor enviou novas documentações
Diário Oficial de Contas

(fls. 167/463), cuja juntada foi autorizada pelo Relator,
assim como as notas taquigráficas (fls. 159/163).

O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que
“contas de governo” são contas globais que:

Adiante, a Secex Contas elaborou a Manifestação Técnica
01386/2017-2 (fls. 465/486) opinando que os elementos
trazidos pela defesa não foram suficientes para elidirem
os indicativos de irregularidades apontados.

“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. Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64.”

Dando prosseguimento ao feito, encaminhados os autos
ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luciano Vieira elaborou o PPJC
05132/2017-8 (fl. 489) ratificando in totum a proposta
contida na Manifestação da área técnica.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual da Prefeitura Afonso Cláudio, 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.
www.tce.es.gov.br

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
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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o julgamento da ADI nº 849-8 MT, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence:

cio de 2015 da Prefeitura de Afonso Cláudio.

de social;

II.3 – Do Equilíbrio das Contas Públicas

“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,
que não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária.”

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 de
instituir processos estruturais de controle do endividamento público.

Receita pública: concessão de benefícios tributários e
transparência da administração tributária;

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.2 – 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.

III – DAS IRREGULARIDADES

Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pilares normativos, denominação que se pode atribuir aos
conjuntos de disposições sobre:

Base normativa: artigo 1º LRF e art. 167, inciso V da
Constituição Federal.

Dívida e endividamento: realização de operações de crédito, limites e controle;

Ressalva-se a existência de déficit de arrecadação no
exercício de 2015 no montante de R$ 5.802.205,07, conforme verificou-se pelo Balanço Orçamentário.

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;

Tabela1 – Resultado Governamental

Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras específicas para as despesas da segurida-
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Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Afonso Cláudio, sob a responsabilidade do Sr. Wilson Berger Costa, Prefeito Municipal, referente ao exercício de 2015, atendeu os pilares da LRF.

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”.

Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se
extrair os seguintes dados:
Os dados acima demonstram o resultado fiscal do exercí-

Transparência, controle social e fiscalização: produção e
divulgação de informações.

www.tce.es.gov.br

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.
Quanto às irregularidades remanescentes, passo a expor
as razões que formaram meu convencimento.
III.1 – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO
NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (ITEM 5.1.1 RT
100/2017).

Conforme relatado pelo RT 100/2017:

Justificativas apresentadas pelo gestor:
[...]
Primeiro, deve-se destacar que a elaboração do orçamento do Exercício 2015 seguiu as normas legais pertinentes, especialmente o que dispõe a Lei Federal N.º
4.320/1964 e a Lei Complementar N.º 101/2000, prinSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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cipalmente quanto ao princípio do equilíbrio orçamentário, conforme reconhecido pelo Relatório Técnico N.º
00100/2017-9.

ano anterior, caso em que esses créditos serão reabertos
nos limites de seus saldos e incorporados ao orçamento
do exercício financeiro em referência.

Segundo, o déficit orçamentário no valor de R$
5.802.205,07, evidenciados no quadro de receitas orçamentárias do balanço orçamentário é resultado da abertura de créditos adicionais utilizando-se as fontes Superávit Financeiro do Exercício Anterior (R$ 785.261,92) e
Convênios (R$ 5.016.943,15). Destaque-se que o Relatório Técnico N.º 00100/2017-9 listou as fontes utilizadas para abertura de créditos adicionais no decorrer do
Exercício de 2015, conforme evidenciado na Tabela 03.
Em sua análise, os auditores consideraram essas movimentações regulares e de acordo com a legislação pertinente.

Esse desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não
pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária do Balanço Orçamentário que integra o cálculo do
resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi em exercício
anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no
exercício de referência. Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do
exercício de referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior. Esse desequilíbrio também ocorre pela reabertura de créditos adicionais porque aumentam a despesa fixada sem necessidade de nova arrecadação. (...)

Quanto ao suposto desequilíbrio orçamentário apontado no Relatório Técnico N.º 00100/2017-9, o Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), 6.a
edição, parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao
Setor Público, item 2 – Balanço Orçamentário, subitem
2.1 – Introdução, páginas 309 e 310, apresenta a seguinte orientação:
(...)
É importante destacar que em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, apurado no Balanço
Patrimonial do exercício anterior ao de referência, o Balanço Orçamentário demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Essa situação também pode ser causada
pela reabertura de créditos adicionais, especificamente
os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato
de autorização promulgado nos últimos quatro meses do
Diário Oficial de Contas

Dessa forma, no momento inicial da execução orçamentária, tem-se, em geral, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada. No entanto, iniciada a execução do
orçamento, quando há superávit financeiro de exercícios
anteriores, tem-se um recurso disponível para abertura
de créditos para as despesas não fixadas ou não totalmente contempladas pela lei orçamentária.
FONTE:
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/CPU_MCASP+6%C2%AA%20
edi%C3%A7%C3%A3o_Republ2/fa1ee713-2fd3-4f51-8182-a542ce123773.
O MCASP destaca a normalidade do aparente desequilíbrio orçamentário durante a execução do orçamento,
sempre que utilizada as fontes Superávit Financeiro do
Exercício Anterior e os Saldos dos Créditos Especiais e
www.tce.es.gov.br

Extraordinários Abertos nos Últimos Quatro Meses do
Exercício Anterior na abertura de créditos adicionais. Isso ocorre devido à elevação de dotação orçamentária na
despesa fixada, gerando aparente déficit quando comparada à receita prevista. O mesmo ocorre na abertura de
créditos adicionais utilizando-se a fonte Convênio.
Análise da Instrução Técnica Conclusiva 2973/2017:
Os argumentos apresentados pela defesa encontram
respaldo no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor
Público (MCASP), 6.a edição, parte V – Demonstrações
Contábeis Aplicadas ao Setor Público, item 2 – Balanço
Orçamentário, subitem 2.1 – Introdução, páginas 309 –
310 e 314.
No entanto, não foram comprovados o recebimento e
escrituração dos recursos de convênios em exercício anterior conforme alegado pela defesa, tendo em vista que
os Decretos de abertura com a fonte Recursos de Convênio, (Decretos 1, 74, 77, 78, 148, 149, 162, 174, 222,
278 e 311, todos de 2015), não discriminam a qual fonte/convênio está vinculado, indicando apenas “Recursos
de Convênio”; bem como, verifica-se nos balancetes de
receita de 2014 e 2015 as seguintes receitas de convênio: R$ 573.964,81 e R$ 2.306.994,68 respectivamente,
quando foram utilizados R$ 5.016.943,15 para abertura
de créditos adicionais com a fonte “Recursos de Convênios”, sem, contudo, especificá-los.
Recurso de Convênio
Lei Decreto/2015 Valor (R$)
2109/2014 1 418.325,27
2109/2014 74 2.747.253,64
2110/2015 77 690.652,60
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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2110/2015 78 130.243,08
2109/2014 148 24.507,87
2109/2014 149 70.053,64
2121/2015 162 435.653,47
2125/2015 174 110.142,10
2122/2015 222 15.223,03
2122/2015 278 47.312,46
2122/2015 311 327.575,99
Total Recursos de Convênio: 5.016.943,15
Superávit Financeiro 2014: 785.261,92
Total: 5.802.205,07
Sendo assim, considera-se mantido este indicativo de irregularidade.
Da Manifestação Técnica 01386/2017-2 após defesa oral:
Em sede de sustentação oral argumenta a defesa que a
União e o Estado condicionaram a liberação dos recursos para o município à realização do processo licitatório
e a emissão da ordem de serviços e de todos os empenhos pertinentes.
Para provar o alegado o manifestante encaminhou em
anexo aos memoriais o Relatório de Suplementação por
Recursos de Convênios (doc.01, fls.188/189), bem como:
relatórios bancários – lógica contábil, ofícios, cópia da Lei
2.050/2013 (Fundo de Desenvolvimento Municipal), Termo de Compromisso PAC 206222/2013 (FNDE), Termo
de Compromisso 015/2011 (reconstrução de 11 pontes
no município), Contrato de Repasse – Ministério das Cidades/Caixa de 21/09/2009, Convênio nº 728326/2009
– Ministério da Integração Nacional de 31/12/2009 e
aditivos, Convênio 0098/2008 - FUNASA (sistema de esDiário Oficial de Contas

gotamento sanitário) e aditivos, Convênio FUNASA nº
113/2009 e aditivos, Contrato de Repasse- Caixa Ministério das Cidades nº 762843/2011, conforme verifica-se
às fls. 152/210 do processo em análise.
O Relatório de Suplementações de Recursos de Convênios (fls.188/189) evidencia origem dos recursos, destinação dos recursos, funcional programática, fonte de
recursos, valores suplementados e valores empenhados
no exercício de 2015, apresentando ao final um total suplementado de R$ 5.016.943,15 e total empenhado de
R$ 5.511.069,63
Destaca-se que não integra os documentos encaminhados em anexo ao memorial de defesa (fls. 187/210) o balancete da execução da receita orçamentária. Desta forma foi utilizado na presente análise as demonstrações
contábeis encaminhadas pelo prefeito na PCA – 2015, já
disponíveis no sistema CidadES deste Tribunal de Contas.
Na oportunidade, ressalva-se que não foram encaminhados para exame deste Tribunal de Contas, os extratos
bancários das contas de convênios e contratos de repasses informados no Relatório de Suplementações de Recursos de Convênios.
Analisou-se o relatório elaborado pela própria prefeitura
Municipal de Afonso Cláudio, intitulado “Extrato bancário - Lógica Contábil”, sendo identificadas as fontes/destinação de recursos e saldos das contas bancárias a seguir relacionadas:
Quadro 3
Registra-se que os relatórios extratos bancários – logica
contábil evidenciando a movimentação e saldos das contas bancárias nº 564.171-0 – Convenio Resposta ao Desastre; nº 537-647.043-7 – Convênios da União; nº 576www.tce.es.gov.br

158-3 Convênios da União; nº 60-18.478-0 Convênio Esgoto Sanitário Pontões; nº 757-18.478-0 Convênio Esgoto Sanitário Pontões; nº 58-160-5 Convênio FUNASA; nº
572.160-5 Convênio FUNASA ; nº 689.647-059-3 – drenagem e pavimentação de ruas, só estão disponíveis para análise em mídia, em arquivo formato PDF, inseridos
no sistema etcees (peças complementares) deste Tribunal de Contas.
Conforme informações exibidas na tabela acima constatou-se:
Fonte: 34020000 – Recursos do Fundo Financeiro. Banco
Banestes, agência 0137, conta nº 714-23.892.375 – Fundo de Desenvolvimento Municipal (fls. 190/194). Verificou-se que o saldo da conta bancária em 29/12/2014 e
em 31/12/2015 igualava-se a zero. Não foi constatado
no Relatório de Suplementações de Recursos de Convênios o registro da fonte 34020000 – Recursos do Fundo
Financeiro. O documento encaminhado pela defesa demonstra que os ingressos de recursos em 2015 (resgate e
transferências) na conta bancária sob exame totalizaram
R$ 253.663,02 e foram contabilizados na conta contábil
25900000000 – outras receitas (fls. 190). Não consta nos
autos extratos bancários da conta sob exame.
Fonte 15020000 – Convênios da União. Banco do Brasil, Agência 0761-7, conta nº 737-20.975-9 – Convenio
Construção Quadra Prox. José Cupertino. (fls. 199/200).
Saldo em 31/12/2014 e 31/12/2015 – não informados.
O montante recebido no período de janeiro a maio de
2015 foi igual a R$ 187.457,26, contabilizado na conta
24719900000 – Outras transferências da União. (fls.199).
Não foi demonstrada a movimentação da conta no período de junho a dezembro/2015 e também não foi informado o saldo da conta nº 737-20.975-9 Banco do Brasil
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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em 31/12/2015. Não consta nos autos extratos bancários da conta sob exame.
Fonte 12040001 – Convênios destinados a programas
(ilegível). Banco do Brasil, Agência 0761-7, conta nº
94.20.787-x. O saldo da conta bancária em 18/12/2014
era igual a R$ 19.846,86 e em 25/08/2015 era igual a
R$ 83.962,62. Saldo em 31/12/2014 e 31/12/2015 – não
informado. Os ingressos de recursos (resgate de aplicações) em 2015 na conta bancária sob exame totalizaram
R$ 223.405,87 (fls. 207/208). Não foi evidenciada a conta da receita orçamentária em que os ingressos dos recursos foram contabilizados no exercício de 2015. Não
foi constatado no Relatório de Suplementações de Recursos de Convênios o registro da Fonte 12040001. Não
consta nos autos extratos bancários da conta sob exame.
Fonte 15020000 – Convênios da União.- Caixa Econômica Federal, Agência 104, conta nº 564.171-0 – Convenio Resposta ao Desastre. Saldos em 31/12/2014 e
31/12/2015 – não informados. Saldo em 03/11/2015
igual a zero. Total dos ingressos no período de abril/2015
a novembro/2015 igual a R$ 327.265,10 contabilizado
na conta 24719900000 – Outras transferências da União.
Não consta nos autos extratos bancários da conta sob
exame.
Fonte 15020000 – Convênios da União.- Caixa Econômica Federal, Agência 104, conta nº 537-647.043-7 – Convênios da União. Saldos em 30/12//2014 e 30/12/2015
iguais a zero. Total dos ingressos no período de janeiro/2015 a dezembro/2015 igual a R$ 214.114,68 contabilizado na conta 24719900000 – Outras transferências
da União. Não consta nos autos extratos bancários da
conta sob exame.
Fonte 15020000 – Convênios da União.- Caixa EconômiDiário Oficial de Contas

ca Federal, Agência 104, conta nº 576-158-3 – Convênio
reconstrução de pontes. Não foi demonstrada a movimentação da conta no exercício de 2015 e os saldos em
30/12/2014 e em 30/12/2015. Não consta nos autos extratos bancários da conta sob exame.

572.160-5 Convênio FUNASA – Implantação de Esgotos.
Saldos em 30/12//2014 e 30/12/2015 não informados.
Ingresso de recursos em agosto/2015 (inclui resgate de
aplicação) igual a R$ 159.291,06. Não foi evidenciada a
conta contábil da receita orçamentária.

Fonte 15020018 – Convênios da União- Banco do Brasil,
Agência 07617, conta nº 60-18.478-0 Convênio Esgoto
Sanitário Pontões. Saldos em 30/12//2014 e 30/12/2015
não informados. Ingresso em 03/08/2015 (resgaste aplicação) igual a R$ 186.224,00 contabilizado na conta
417610100999 –Transferências de Convênios da União
para o Sistema Único de Saúde. Não consta nos autos extratos bancários da conta sob exame.

Fonte 15020000 – Convênios da União.- Caixa Econômica
Federal, Agência 104, conta nº 689.647-059-3 – Drenagem e pavimentação de ruas. Não foram informados os
saldos em 30/12//2014 e em 30/12/2015. Total dos ingressos no período de outubro/2015 a dezembro/2015
igual a R$ 214.114,68. Não foi evidenciada a conta contábil da receita orçamentária. Não consta nos autos extratos bancários da conta sob exame.

Fonte 15020018 – Convênios da União 0098/2008 - Banco do Brasil, Agência 07617, conta nº 757-18.478-0 Convênio Esgoto Sanitário Pontões. Saldos em 30/12//2014
e 30/12/2015 não informados. Total de ingressos no período de agosto/2015 a igual a R$ 413.157,25. Não foi
demonstrada a conta da receita orçamentária em que os
ingressos dos recursos foram contabilizados no exercício
de 2015.Não consta nos autos extratos bancários da conta sob exame.

Na oportunidade, destaca-se que não foi encaminhado
em anexo aos memoriais, balancetes contábeis evidenciando a receita orçamentária, porventura recebida no
exercício de 2015, com a fonte recursos de convênios firmados com a prefeitura de Afonso Claudio e a União/
Estado na totalidade dos créditos adicionais suplementares abertos pelo Poder Executivo (R$ 5.016.943,15)
com a fonte de convênios. Desta forma, consideramos
na presente análise os valores contabilizados pela Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio em receita de convênios nos exercícios de 2014 (R$ 573.964,81) e 2015 (R$
2.306.994,68) conforme relatado na Instrução Técnica
Conclusiva 2973 (fls.121/122).

Fonte 15020018 – Convênios da União – Caixa Econômica Federal, Agência 104, conta nº 58-160-5 Convênio FUNASA – Implantação de Esgotos. Saldos em 30/12/2014
e 30/12/2015 não informados. Ingresso de recursos em
01/08/2015 (resgate de aplicação) igual a R$ 84.224,58,
contabilizado na conta 417610100999 – Transferências
de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde.
Não consta nos autos extratos bancários da conta sob
exame.
Fonte 1299000 – Demais recursos vinculados a saúde – Caixa Econômica Federal, Agência 104, conta nº
www.tce.es.gov.br

Manuseando os autos não foi constatada cópia do termo
de compromisso 84/2014 – Ministério Integração Nacional – Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura
Municipal de Afonso Claudio no valor de R$ 1.348.717,68
que pudesse justificar a previsão da arrecadação na fonte 150200018 Convênios União no valor citado.
Destaca-se que foram abertos créditos adicionais supleSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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mentares em 2015 com a fonte de convênio acima relatada no montante de R$ 1.348.717,68 e foram empenhados R$ 1.200.134,72, conforme evidenciado no Relatório de Suplementações por Recursos de Convênios às
fls. 188/189.

Ressalva-se que não foi esclarecido pela defesa se houve
aditivos ou outros instrumentos congêneres ao Convênio nº 728326/2009- MI nos exercícios de 2014 e 2015,
sendo o último documento referente ao convênio citado
datado de 20/05/2011.

No que tange ao Convênio 728326/2009 – Ministério de Integração Nacional, reconstrução de pontes do
município, verificou-se que foram suplementados R$
820.895,68 na fonte 15020018 – Recursos da União
(fls.188). De acordo com a cláusula primeira – objeto do
Convênio nº 728326/2009- MI de 31/12/2009, este se
destinava a reconstrução de pontes nas localidades do
Município de Afonso Claudio.

De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva 2973, verificou-se pelos balancetes de receita de 2014 e 2015
que as receitas de convênio totalizam R$ 573.964,81 e
R$ 2.306.994,68 respectivamente, quando foram utilizados R$ 5.016.943,15 para abertura de créditos adicionais
com a fonte “Recursos de Convênios”. (fls.121/122) Também foi indicado na mencionada ITC que o superávit financeiro do exercício de 2014 totalizava R$ 785.261,92,
sendo mantida a irregularidade relatada na inicial.

Constatou-se por intermédio do primeiro termo de rerratificação celebrado entre a União (Ministério da Integração Nacional) e o Município de Afonso Cláudio que
os recursos para execução do objeto do convênio nº
728326/2009-MI totalizam R$ 773.027,27. O termo foi
assinado em 20/05/2011, pelo Sr. Wilson Berger Costa, Prefeito Municipal de Afonso Claudio e Sr. Humberto
Viana-Secretário Nacional.
Porém, conforme demonstrado na tabela anterior não
foi informado pela defesa nenhum registro na fonte
15020000 – Convênios da União Reconstrução de Pontes, conta 576-158-3 – Caixa, não sendo possível verificar a existência de recursos financeiros do convênio no
exercício de 2015.
Desta forma, perdura de provas documentais a origem da
fonte dos recursos de convênios (Termo de Compromisso 84/14 – MI) que foram usados para abertura do crédito adicional em 2015, no montante de R$ 820.895,68.
(fls.188/189)
Diário Oficial de Contas

Conforme demonstrado na tabela anterior as fontes de
recursos de convênios usadas na abertura de créditos
adicionais em 2015, foram listadas no relatório de suplementações por recursos de convênios apresentado pela
defesa, totalizando R$ 5.016.943,15 conforme apontado
na ITC 2973/2017 (fls.122). Porém, verificou-se com base
nos documentos apresentados pela defesa (extrato bancário – lógica contábil) que os ingressos dos recursos em
2015 (incluindo resgate de aplicações financeiras) evidenciados na fonte convênios somaram R$1.999.584,52
e foram insuficientes para suportar a abertura de créditos adicionais suplementares em 2015 no montante de
R$ 5.016.943,15 (fls.188), configurando-se assim, a inobservância do princípio do equilíbrio orçamentário apontado na inicial e o descumprimento do artigo 1º da LRF.
Destaca-se que o montante de R$ 5.511.069,93 empenhado na fonte de convênios suplantou em R$
494.126,78 os créditos suplementares abertos na mesma fonte, conforme informações extraídas do relatório
www.tce.es.gov.br

anexado pela defesa às fls. 188 dos presentes autos.
Por todo exposto, permanece a irregularidade apontada
no RT 00100/17 e mantida na ITC 2973-2017)
Pois bem.
Primeiramente foi constatado que a municipalidade não
realizou suplementação sem a autorização legislativa,
visto que a Lei Orçamentária Anual 2.094/2014 admitiu
a abertura de créditos adicionais no limite de 25% do orçamento, equivalente à R$ 18.993.700,00 e, foram realizados créditos adicionais suplementares no valor de R$
6.686.418,55 e também das Leis 2.110/2015 (suplementares), 2.119//2015 (especiais), 2.121/2015 (especiais),
2.122/2015 (suplementares) e 2.125/2015 (especiais),
todas dentro dos limites estabelecidos legalmente, conforme demonstrado nos itens 4 e 5.1 do Relatório Técnico 00100/2017-9 (fls. 10/12).
Também foi verificado que na execução do orçamento
foi apresentado um superávit no valor de R$ 85.729,73,
demonstrando o equilíbrio na execução do orçamento.
No entanto, não foram comprovados o recebimento e
escrituração dos recursos de convênios em exercício anterior conforme alegado pela defesa, que justificassem
o excesso de arrecadação por fonte de recurso “Convênio”, bem como se verificou nos balancetes de receita
de 2014 e 2015, as seguintes receitas de convênio: R$
573.964,81 e R$ 2.306.994,68 respectivamente, quando
foram utilizados R$ 5.016.943,15 para abertura de créditos adicionais com a fonte “Recursos de Convênios”.
Diante dos fatos, assiste razão à área técnica e ao ministério público quanto à manutenção desta irregularidade.
Contudo, verifiquei no Balanço Orçamentário Consolidado (Sistema Cidades Web) que do total da despesa orçaSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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mentária inicial no valor de R$ 75.974.800,00 foram utilizadas através da emissão de empenhos o total de R$
70.682.872,76, restando saldo de dotação a ser empenhado no montante de R$ 5.291.927,24, gerando uma
economia na execução da despesa em 6,96%, que poderiam ser utilizados como fonte de recursos para abertura
de créditos adicionais por anulação de despesas conforme figura a seguir:
Fica evidenciado que houve economia na execução orçamentária, visto que o gestor não executou nem o valor total autorizado pela LOA e que a abertura dos créditos adicionais por excesso de arrecadação por convênios não necessitariam ser executados, pois toda a despesa empenhada no exercício foi menor que o orçamento inicial.
Corroborando meu entendimento, este Tribunal de Contas já se manifestou sobre o mesmo tema através dos
Pareceres Prévios 00005/2017-9 e 00058/2017-1, onde
manteve a irregularidade sem o condão de macular as
contas.
Também fica claro o posicionamento dessa Corte quando do Acórdão 00404/2012-1 que demonstrou tratar-se
de irregularidade formal, a saber:
(...)
Diante do resultado positivo da execução orçamentária,
financeira e do cumprimento dos limites legais e constitucionais, verificou-se que mesmo tendo o legislativo
deixado de observar a forma legalmente prevista para
a suplementação orçamentária, não houve desrespeito
ao princípio do equilíbrio orçamentário – bem jurídico
a ser preservado, e também demonstração no processo
de que a Câmara Municipal ao realizar a suplementação
Diário Oficial de Contas

utilizando o instrumento Portaria ao invés de Decreto do
Executivo tenha gerado um ato ilegal com conseqüências
antieconômicas e/ou dano ao erário.
Imperioso trazer à colação, o acórdão prolatado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, de relatoria
do Em. Conselheiro Valter Albano da Silva, que corrobora
o meu entendimento de que a irregularidade ora apresentada não possui natureza grave capaz de ensejar a rejeição das contas, verbis:
“Processo nº 58114/2008 - Publicação: 04/09/2008
Ementa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE.
CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO DE 2007. GESTÃO DO
PREFEITO MUNICIPAL, SR. DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM. EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO CONFORME
PRECEITUAM OS ARTIGOS 31, §§ 1º E 2º, 71 E 75 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGOS 47 E 210 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ARTIGO 56 DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, ARTIGO 1º, INCISO I,
DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 269/2007, ARTIGO 29, INCISO I E ARTIGO 176, § 3º DA RESOLUÇÃO N.º
14/2007 DESTE TRIBUNAL. PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL
À APROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOMENDAÇÃO AO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO QUE DETERMINE AO CHEFE
DO EXECUTIVO A ADOÇÃO DE MEDIDAS CORRETIVAS.”
Parecer Prévio nº 51/2008 TCE-MT
Passo a destacar a seguir pontos específicos do Voto proferido e aprovado à unanimidade pelo Plenário do TCE
de Mato Grosso, cuja ementa foi transcrita acima:
[...]
A impropriedade de n. 4 trata da abertura de créditos
adicionais por excesso de arrecadação tendo por base
recursos inexistentes. Segundo afirma o gestor, tais créwww.tce.es.gov.br

ditos foram abertos tendo como fonte de recursos receitas provenientes de convênios. Porém os repasses não
ocorreram da forma como se esperava, gerando, assim,
uma frustração de receita. Demonstra ainda que ao comparar as receitas arrecadadas com as despesas realizadas
o Município obteve um resultado orçamentário superavitário na ordem de R$ 654.289,30.
Ao analisar o processo, constata-se que na execução orçamentária, a gestão municipal sob exame obteve um resultado superavitário equivalente a 1,34% da receita arrecadada. Verifica-se, ainda, que ao comparar a despesa autorizada com a realizada o Ente atingiu uma economia orçamentária correspondente a 2,54% sobre a despesa autorizada. Tais constatações, no meu entendimento, servem como atenuantes da conduta tida como irregular, na medida em que reconheço o esforço do gestor
em manter o equilíbrio das contas públicas. Por essas razões, deixo de considerar essa impropriedade como grave, mas recomendo maior rigor na abertura de créditos
adicionais, respeitando a regra contida no inc. V do art.
167 da Constituição Federal e no inc. II do art. 43 da Lei
nº. 4.320/64.
Na impropriedade n. 2 constatou-se a abertura de crédito especial para o FUNDEB sem a necessária autorização
legislativa. A Lei 1.284/2007 autorizou a abertura de créditos no valor de R$ 498.775,91, mas o montante aberto por decreto alcançou R$ 503.775,91. Em sua defesa
o gestor ressalta que houve erro na descrição do valor
constante no artigo 3º da aludida Lei Municipal. Ao somar os elementos de despesa constante no citado artigo,
obtém-se o valor de R$ 503.775,91. Logo, verifica-se que
o Decreto está em conformidade com a Lei, não restando
motivo para a permanência da impropriedade.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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As impropriedades de ns. 1 e 3 tratam de impropriedades na edição de atos de abertura de créditos adicionais:
o Decreto Municipal n° 94/07 abriu crédito suplementar
no valor de R$ 220.000,00, porém a Lei n. 1.343 que autorizou a sua abertura classificou o mesmo crédito como
especial; e o Decreto n. 57/07 anexado no balancete de
agosto/2007 foi revogado, mas não houve sua substituição. Embora insanáveis, são vícios de procedimentos formais, não tendo acarretado prejuízos ao erário. Contudo, recomendo ao gestor que seja mais diligente na elaboração de seus atos normativos, efetuando a abertura
de créditos adicionais em absoluta conformidade com a
Constituição da República e com a Lei n. 4.320/64. Ante o exposto, deixo de considerar como grave essas impropriedades.” (http://www.tce.mt.gov.br/conteudo/
show/sid/73/cid/5119/t/TCE+emite+Parecer+Favor%E1vel+%E0s+contas+de+Campo+Verde+)
Diante dos fatos constatados neste processo, a irregularidade em questão evidencia um ato de gestão praticado
com impropriedade formal. Deixo de considerá-lo, contudo, de natureza grave, uma vez que não representou
dano ao erário.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta,
divergindo do entendimento do Ministério Público Especial de Contas e da 8ª Controladoria Técnica, VOTO para que seja aprovada a decisão que ora submeto ao Colegiado:

COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Presidente Kennedy, sob a responsabilidade do Sr. Dorlei Fontão da Cruz, então Presidente, referente ao exercício de 2009.

ra que atente à correta utilização das fontes de recursos
para suplementação do orçamento, efetuando a abertura de créditos adicionais em absoluta conformidade com
a Constituição da República e com a Lei 4.320/64.

ACÓRDÃO

III.2 – INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA PAGAMENTO (ITEM 7.2 RT 100/2017).

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3274/2011, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia trinta de outubro de dois mil e doze, à unanimidade, conhecer do presente Recurso de Reconsideração, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se
o Acórdão atacado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores
Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Vice-Presidente no exercício da Presidência, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner e os Conselheiros em
substituição Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas. Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Sala das Sessões, 30 de outubro de 2012.

I – pelo CONHECIMENTO do Recurso de Reconsideração
interposto pelo Ministério Público Especial de Contas;

Diante dos fatos constatados neste processo, a irregularidade em questão evidencia um ato praticado com impropriedade formal. Contudo, deixo de considerá-la de
natureza grave, pois se trata de um vício de procedimento formal, não tendo acarretado prejuízo ao erário.

II – por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo incólume o Acórdão TC-204/2011, que julgou REGULAR

Nesse caso, a irregularidade em questão não macula as
contas do exercício, cabendo determinação ao gestor pa-
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Base Normativa: art. 55 da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF).
Conforme relatado pelo RT 100/2017:
Verificou-se do balancete orçamentário da despesa (BALEXO) que houve no exercício de 2015 a inscrição em restos a pagar não processados no valor de R$ 3.452.461,05.
Justificativas apresentadas pelo gestor:
O Relatório Técnico N.º 00100/2017-9 aponta suposta irregularidade na inscrição de restos a pagar não processados no Exercício de 2015, no valor de R$ 3.452.461,05,
sem disponibilidade financeira suficiente.
Também relata déficit financeiro de Recursos Não Vinculados no valor de R$ 186.263,10, antes da inscrição de
restos a pagar não processados, além do déficit em outras fontes de Recursos Vinculados, como verificado no
Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal (arquivo RGFRAP).
Antes, deve-se corrigir o déficit financeiro de recursos
não vinculados do Relatório Técnico N.º 00100/2017-9
de R$ 186.263,10 para o valor de R$ 186.263,19, conforme evidenciado no arquivo RGFRAP e no Demonstrativo
da Disponibilidade de Caixa do Sistema LRFWEB. Este último pode ser acessado no endereço eletrônico: www.
tce.es.gov.br/sisaudweb, menu: LRF > Relatórios> Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa > UG: Prefeitura
Municipal de Afonso Cláudio > Exercício: 2015 > Período:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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2.o Semestre; e é idêntico àquele apresentado na folha
21 do Relatório Técnico N.º 00100/2017-9.
Quando analisamos os saldos de restos a pagar dos
Exercícios de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 no dia
31/12/2015 (arquivo DEMDFL), verificamos valores
que totalizam R$ 1.259.577,82. Deste montante, R$
222.894,82 (restos a pagar do Exercício de 2014) foram
pagos no Exercício de 2016; os restantes R$ 1.035.552,24
foram cancelados, também no Exercício de 2016, sendo
R$ 179,00 pertencentes à Câmara Municipal.
Dos restos a pagar do Exercício de 2015, foram cancelados no Exercício de 2016 o montante de R$ 923.089,06;
sendo R$ 786.416,14 das UGs Prefeitura Municipal e
Fundo Municipal de Saúde, e R$ 136.672,92 da UG Câmara Municipal.
Esses números demonstram que houve grande soma de
valores de restos a pagar contabilizados de Exercícios anteriores, os quais já poderiam ter sido cancelados, o que
não ocorreu.
Além disso, quando analisamos a execução do orçamento da receita do Exercício de 2015, verificamos que a expectativa de arrecadação não se cumpriu; quer seja pela
crise que o país atravessava à época, quer seja por algumas receitas previstas que não se confirmaram.
Quanto às despesas, sua execução demonstrou-se equilibrada, levando-se em consideração a diminuição da arrecadação frente à receita prevista para o Exercício. Conforme demonstrou o Relatório Técnico N.º 00100/20179 na tabela 09, o resultado orçamentário do Exercício de
2015 foi positivo em R$ 85.729,73; confirmando os esforços da gestão 2013-2016 de manter a contas públicas
municipais equilibradas.
Diário Oficial de Contas

Por outro lado, quando analisamos a distribuição dos
restos a pagar evidenciados no Anexo 5 – Relatório de
Gestão Fiscal (arquivo RGFRAP) do 2.o semestre de 2015
por fonte de recursos, verificamos déficit em algumas
fontes antes da inscrição dos restos a pagar não processados do Exercício de 2015, principalmente na fonte Recursos Não Vinculados. O mesmo não ocorre quando confrontamos o saldo total de Disponibilidade de Caixa Líquida Antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados com o total de Restos a Pagar Não Processados
inscritos do Exercício de 2015.
O Anexo 5 – Relatório de Gestão Fiscal do 2.o semestre
de 2016 demonstra que, no encerramento do mandato
(gestão 2013-2016), a Disponibilidade de Caixa Líquida
Antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados é
positiva em todas as fontes de recursos, cobrindo satisfatoriamente as obrigações de restos a pagar de Exercícios anteriores, e as inscrições de restos a pagar do Exercício de 2016, quer processados, quer não processados.

pública fez esforços para equilibrar as contas públicas,
tanto no Exercício de 2015 quanto no Exercício de 2016,
mantendo suficiente provisão financeira ao final da gestão (Exercício de 2016), afim de honrar todos as obrigações assumidas.
4. Não houve prejuízos ao erário, ou efetivação de obrigações acima da capacidade financeira do Município,
conforme demonstrado no Anexo 5 – Relatório de Gestão Fiscal do 2.o semestre de 2016.
Desta forma, e em vista dos esclarecimentos apresentados, esperamos que os mesmos atendam a inconsistência relatada. [Sic]
Análise da Instrução Técnica Conclusiva 2973/2017:
Primeiramente a defesa corrigiu o valor do déficit financeiro de recursos não vinculados citado no Relatório Técnico N.º 00100/2017-9 em R$ 186.263,10 para o valor de
R$ 186.263,19.

1. Houve falha da Administração à época, não cancelando no Exercício de 2015, os valores de restos a pagar de
Exercícios anteriores cancelados no Exercício de 2016.

Posteriormente alega que dos R$ 1.259.577,82 referentes aos saldos de Restos a Pagar não processados acumulados de 2010 a 2014, R$ 222.894,82 foram pagos no
Exercício de 2016; R$ 1.035.552,24 foram cancelados em
2016 (sem documentação comprobatória), e R$ 179,00
são referentes à Câmara Municipal, restando um saldo
de R$ 951,76 do qual não houve menção.

2. O Município manteve as despesas empenhadas abaixo da arrecadação do Exercício de 2015, apesar da queda
de receita quando comparado a sua previsão. O mesmo
ocorreu no Exercício de 2016, gerando resultado orçamentário positivo de R$ 2.649.908,08, conforme balanço
orçamentário do Exercício de 2016 (BALORC).

Quantos aos restos a pagar não processados inscritos no
Exercício de 2015, a defesa alega que foram cancelados
no Exercício de 2016 o montante de R$ 923.089,06; sendo R$ 786.416,14 das UG’s Prefeitura Municipal e Fundo
Municipal de Saúde, e R$ 136.672,92 da Câmara Municipal (fl. 95).

3. Mesmo em face do Artigo 55, Inciso III, alínea ́ ́b́ ́, item
3, da Lei Complementar N.º 101/2000, a Administração

A defesa encaminhou a Lista de cancelamentos de restos a pagar de 01/01 a 31/12/2016 (fls. 83-94), no mon-

Baseado nos números apresentados, podemos afirmar
que:

www.tce.es.gov.br
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tante de total de R$ 1.783.980,01 (Prefeitura e Fundo de
Saúde de Afonso Cláudio), e Anexo XVII exercício 2016
da Câmara Municipal demonstrando cancelamentos de
restos a pagar do exercício 2013 de R$ 179,00 e do exercício 2015 de R$ 136.672,92, totalizando R$ 136.851,92.
No entanto, conforme alegações anteriores, teriam sido cancelados R$ 1.035.552,24 referentes ao exercício
2014 (PM e FMS), e R$ 923.089,06 referentes ao exercício 2015 (Prefeitura, FMS e Câmara), totalizando R$
1.958.641,30, divergindo, portanto da Lista de cancelamentos de restos a pagar de 01/01 a 31/12/2016 (fls. 8394) em R$ 37.988,37, conforme quadro abaixo:
Total de Cancelamentos alegado
R$ 1.958.820,30
Cancelamentos CM (fl. 95)
- R$ 136.851,92
Lista de Cancelamentos PM e FMS (fls. - R$ 1.783.980,01
83-94)
Cancelamentos não comprovados:

R$ 37.988,37

De acordo com o RGFRAP, em 31/12/2015 há déficit financeiro de Recursos Não Vinculados no valor de R$
186.263,10, antes da inscrição de restos a pagar não
processados, além de déficit em outras fontes de Recursos Vinculados: -R$ 458.410,27 em Ações e Serviços
Públicos de Saúde e - R$ 772.066,67 em Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino, totalizando déficit de - R$
1.230.476,94.
De acordo com a Lista de cancelamentos de restos a pagar de 01/01 a 31/12/2016 (fls. 83-94) do total de cancelamentos de R$ 1.783.980,01, foram cancelados especificamente nas fontes Recursos Próprios, Ações e Serviços Públicos de Saúde e MDE aproximadamente: R$
892.129,88, R$ 17.232,73 e R$ 13.691,63, respectivamente (vide quadro abaixo):
Lista de Cancelamentos de Restos a Pagar - Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde (fls. 83-94)
Período 01/01 a 31/12/2016

Diário Oficial de Contas

Ano Empenho Recursos Pró- Saúde
2010-2014
2015
Total:

prios
377.513,05
514.616,83
892.129,88

17.232,73
17.232,73

MDE

TOTAL

10.644,75
3.046,88
13.691,63

388.157,80
534.896,44
923.054,24

A defesa alega os cancelamentos no montante total de
R$ 1.958.820,30, porém, verifica-se a comprovação do
cancelamento de R$ R$ 1.920.831,93, por meio da documentação acostada aos autos fls. 83-95, sendo de R$
923.054,24, o somatório aproximado das fontes recursos
próprios, saúde e MDE, quando seu déficit somava -R$
1.230.476,94 (RGFRAP).
Diante do exposto, depreende-se que o total de cancelamentos de R$ 923.054,24 nas fontes recursos próprios,
saúde e MDE não são suficientes para suprir os déficits
antes da inscrição em restos a pagar não processados
ocorridos em 31/12/2015, uma vez que somados totalizavam -R$ 1.230.476,94, ou seja, permanece um déficit
de R$ 307.422,70.
Verifica-se ainda que a regra de impossibilidade da inscrição de restos a pagar sem lastro financeiro é aplicada
ao final de cada exercício, independentemente de ter havido ou não, em exercícios futuros, o cancelamento ou o
pagamento do total de restos a pagar assumidos, a fim
de não comprometer as receitas a serem arrecadas nos
próximos orçamentos.
Sendo assim, considera-se mantido este indicativo de irregularidade.
Da Manifestação Técnica 01386/2017-2 após defesa oral:
Afirma a defesa, que houve redução da despesa no exercício de 2016, no valor de R$ 307.422,70 referente a inscrição de restos a pagar não processados em 2015 sem
disponibilidade financeira. Não foram apresentadas prowww.tce.es.gov.br

vas documentais quanto às argumentações apresentadas pela defesa.
Para comprovar o alegado o manifestante encaminha
o Demonstrativo da Dívida Flutuante da Câmara Municipal de Afonso Cláudio, referente ao Exercício de 2016
cadastrada no sistema etcees (Peça Complementar
02588/2017). Observou-se o cancelamento de restos a
pagar não processados no valor de R$ 136.672,92. Porém, o montante retro citado já havia sido comprovado
pelo gestor em resposta à citação e não foi considerado
na instrução técnica conclusiva quando da apuração do
déficit financeiro de R$ 307.422,70 (fls. 128/129).
Desta forma, entende-se que a defesa não comprovou a
alegada redução da despesa no exercício de 2016 no valor de R$ 307.422,70, referente à inscrição de restos a
pagar não processados em 2015 sem disponibilidade financeira.
Quanto ao valor de R$ 37.988,37 referente a cancelamento de restos a pagar não processados, pendentes de
comprovação quando da resposta à citação, sustenta o
manifestante que juntou em anexo aos memorias listagem dos cancelamentos dos restos a pagar no valor citado.
Constatou-se que a prova documental apresentada pela defesa foi encaminhada em arquivo no formato PDF e
está cadastrada no sistema etcees, como peça complementar 02587/2017-4. Observou-se que os restos a pagar cancelados são de origem da Secretaria Municipal de
Saúde, recursos do SUS, e totalizam R$ 37.809,37, conforme afirmou o manifestante.
A defesa fez menção aos termos do Parecer Prévio TC
58/2017, Proc. TC 4.106/2016, referente a PCA de CariaSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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cica, em que irregularidade análoga teve seus efeitos mitigados pelo TCEES, uma vez considerada a situação econômica brasileira e os esforços realizados pelo Ente Público, conforme verifica-se às fls. 180/182
No que tange aos restos a pagar não processados no
montante de R$ 1.958.820,30 cancelados em exercícios seguintes à sua inscrição em 2015, argumentada pela defesa, estas baixas não têm o condão de afastar o
descumprimento do artigo 55, inciso III, b, 3) no exercício de 2015. Conforme entendimento manifestado na
ITC 2973-2017 e acolhido na presente manifestação a regra de impossibilidade da inscrição de restos a pagar sem
lastro financeiro é aplicada ao final de cada exercício, independentemente de ter havido ou não, em exercícios
seguintes, o cancelamento ou o pagamento do total de
restos a pagar assumidos.
Conforme apontado no RT 100/2016 e mantido na ITC
2973-17 o Município de Afonso Cláudio inscreveu restos
a pagar não processados no exercício de 2015 com insuficiência financeira de recursos, desrespeitando assim o
limite legal anual de disponibilidade de caixa para inscrição de restos a pagar não processados imposto pela LRF.
Considerando todo o exposto e à luz do equilíbrio fiscal
e da responsabilidade na gestão fiscal, em que se pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, opinamos por não acolher as
alegações de defesa e, nesse sentido, permanece o indicativo de irregularidade apontado no item 7.2 do RT
0100/2017.

creveu restos a pagar não processados no valor de R$
3.452.461,05, onde apenas R$ 963.202,54 da fonte “outros recursos vinculados” possuíam disponibilidade financeira, encerrando o exercício com restos a pagar não
processados sem disponibilidade financeira no valor de
R$ 2.489.258,51, conforme RGF – 3º quadrimestre de
2015 (pag. 21).
Entretanto, cabe destacar o esforço fiscal realizado pela
municipalidade diante da situação econômica apresentada nesse exercício, conforme bem explanado no Relatório Técnico 00140/201-5, Processo TC 3532/2016-2
das Contas do Governador, a saber:
[...] o Brasil passou em 2015 por uma das mais graves
crises econômicas da sua história, permanecendo em
2016, interrompendo um longo ciclo de prosperidade
que teve inicio com a estabilidade monetária alcançada
em meados da década de 90.
O desempenho da economia brasileira e do Espírito Santo em 2015 foi de forte retração da atividade econômica.
Esse resultado pode ser atribuído, no nível nacional como reflexo da expressiva deterioração das expectativas
dos agentes econômicos quanto ao desempenho econômico brasileiro nos próximos anos.
Muita incerteza provocada pela visão de que faltou ao
governo federal, demonstração de força política e determinação de alterar a política econômica na direção e na
magnitude que a situação exigia.

Pois bem.

Quando isso foi ficando claro, ao longo de 2015, a confiança dos agentes econômicos, já abalada pela deterioração fiscal de 2014, caiu fortemente e as economias regionais foram, inevitavelmente, na mesma direção.

Assiste razão a área técnica, visto que o gestor ins-

Do lado externo sofremos na medida em que as expor-
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tações perderam fôlego mesmo com a forte desvalorização do real. Já do lado interno, a demanda agregada
mais fraca reduziu as oportunidades dos negócios locais
crescerem. Em casos como esse, os efeitos negativos se
reforçaram, provocando perda de dinamismo com maior
intensidade.
O ano de 2015 finalizou com a continuidade da recessão
econômica em 2016 e de estagnação em 2017, um quadro difícil que implicará que o gestor permaneça atento à gravidade do momento e da importância do planejamento e da formulação de ações estratégicas prioritárias que visem minimizar os impactos da crise sobre o
município.
Diante da situação de recessão, verifiquei que o gestor conseguiu melhorar sua situação financeira já em
2016, pois reduziu seu estoque de dívida flutuante de R$
6.753.387,64 (2015) para R$ 1.693.322,40 (2016), conforme Demonstração da Dívida Flutuante – Anexo 17 –
Prestação de Contas Anual, exercício de 2016, sistema
CidadES.
Também melhorou o seu superávit financeiro, pois
saiu de R$ 3.539.950,32 no exercício de 2015 para R$
8.163.482,84 (BALPAT - Prestação de Contas Anual – sistema CidadES – exercício 2016).
Diante das constatações verificadas e mediante todo o
esforço fiscal realizado pela municipalidade, mantenho
a irregularidade, mas não vislumbro que seja suficiente
para macular as contas do exercício.
III.3 – ANEXO 5 DO RGF (RGFRAP) NÃO DEMONSTRA
MOVIMENTAÇÃO NAS FONTES 60% E 40% DE RECURSOS DO FUNDEB E APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES
COM OS EVIDENCIADOS NO ANEXO AO BALANÇO PATRISegunda-feira, 21 de maio de 2018
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MONIAL (ITEM 7.3 RT 100/2017).
Base Normativa: artigos 50 e 55 inciso III da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92, parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64
Conforme relatado pelo RT 100/2017
Observou-se que os valores movimentados e os saldos
das fontes 60% dos Recursos do FUNDEB e 40% dos Recursos do FUNDEB no RGFRAP, igualam-se a zero no relatório de gestão fiscal do 2º semestre de 2015, conforme demonstrado na figura do item 7.3 deste relatório
técnico.
Ao contrário do RGFRAP, o Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial evidencia em 31/12/2015 déficits financeiros de R$
16.916.889,87 e 2.082.073,78, respectivamente nas fontes 60% e 40% dos Recursos do FUNDEB. Dessa forma,
configura-se inconsistências de saldos entre as fontes de
recursos evidencias no Anexo ao BALPAT e no RGFRAP,
ao final do exercício de 2015.
Justificativas apresentadas pelo gestor:
O Relatório Técnico N.º 00100/2017-9 aponta inconsistência nos saldos das fontes FUNDEB 60% e FUNDEB
40% no arquivo RGFRAP (que está zerado) quando comparado às mesmas fontes no arquivo BALPAT; este último arquivo com saldos deficitários em R$ 16.916.889,87
(FUNDEB 60%) e R$ 2.082.073,78 (FUNDEB 40%).
Inicialmente, comparemos as receitas recebidas de
transferências do FUNDEB no Exercício de 2015 em suas respectivas fontes (arquivo BALEXO), confrontando-as
com as despesas liquidadas do mesmo período (arquivo
LIQEDU), como segue abaixo:
Diário Oficial de Contas

FONTES

RECEBIDO

LIQUIDADO

DIFERENÇA

FUNDEB 60%
FUNDEB 40%
TOTAL

EM 2015
R$ 8.484.222,22
R$ 5.656.147,98
R$ 14.140.370,20

EM 2015
R$ 11.673.268,37
R$ 8.445.672,05
R$ 20.118.940,40

(Déficit)
R$ 3.189.046,20
R$ 2.789.524,10
R$ 5.978.570,20

Verifica-se que, as despesas liquidadas do Exercício são
muito superiores às transferências recebidas.
O Anexo 8 (RREO) do 6.o bimestre de 2015, além das receitas do FUNDEB, demonstra os valores pagos no Exercício, conforme segue:
REALIZADO EM 2015
VALOR
Despesas do FUNDEB liquidadas em R$ 14.155.127,59
2015 (item 15 do Anexo 8 RREO)
Pagamentos Efetuados em 2015 (Fluxo R$ 14.155.127,59
Financeiro dos Recursos do FUNDEB –
item 49 do Anexo 8 RREO)

FONTE: Anexo 8 RREO, 6.o Bimestre/2015 (www.tce.es.
gov.br/sisaudweb, menu: LRF > Relatórios > Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE > UG: Prefeitura Municipal
de Afonso Cláudio > Exercício: 2015 > Período: 6.o bimestre).
Apesar das despesas do FUNDEB serem bem superiores,
inicialmente, o Anexo 8 RREO – 6.o bimestre de 2015,
somente evidencia os valores liquidados que foram pagos com recursos do FUNDEB, conforme demonstrado
no tópico: Despesas do FUNDEB liquidados até o bimestre (item 15 - Total). As despesas excedentes do FUNDEB
foram custeadas com o restante dos recursos constitucionais da educação (fonte MDE). Além disso, os valores pagos demonstram que todos os recursos recebidos
de transferências do FUNDEB foram aplicados dentro do
Exercício de 2015.
Assim, os valores de receita recebida de transferências e
as despesas pagas do Exercício de 2015 nas fontes FUNwww.tce.es.gov.br

DEB 60% e FUNDEB 40% são equivalentes, constituindo
saldo zero no encerramento do Exercício de 2015.
Desta forma, o Setor de Contabilidade, ao publicar e inserir os dados do Relatório de Gestão Fiscal do 2.o semestre de 2015 no Sistema LRFWEB, considerou como
saldo zerado as fontes: FUNDEB 60% e FUNDEB 40%,
conforme demonstrado no arquivo RGFRAP e RGFDCX.
Quanto aos saldos das mesmas fontes evidenciados no
Demonstrativo do Superávit/Déficit do balanço patrimonial (arquivo BALPAT), verificamos que:
O resultado total de R$ 3.539.950,32 do Demonstrativo
do Superávit/Déficit Financeiro é superavitário, sendo
equivalente à diferença positiva entre o Ativo Financeiro
e o Passivo Financeiro evidenciados no balanço patrimonial (arquivo BALPAT) do Exercício de 2015.
O resultado total do superávit financeiro desse demonstrativo é equivalente à conta contábil 8.2.1.1.1.00.00 –
Disponibilidades Por Destinação de Recursos, evidenciado no arquivo BALVER.
Saldos deficitários por fonte/destinação são permitidos
pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), conforme orientação na 6.a edição, parte V
– Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público,
item 4 – Balanço Patrimonial, subitem 4.4 – Elaboração,
desmembramento 4.4.4 – Quadro do Superávit/Déficit
Financeiro, páginas 333, que diz:
(...)
Poderão ser apresentadas algumas fontes com déficit e
outras com superávit financeiro, de modo que o total seja igual ao superávit / déficit financeiro apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro
conforme o quadro dos ativos e passivos financeiros e
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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permanentes.
FONTE:
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/CPU_MCASP+6%C2%AA%20
edi%C3%A7%C3%A3o_Republ2/fa1ee713-2fd3-4f51-8182-a542ce123773.
Num entendimento simples, e seguindo a orientação do
MCASP, o cálculo superavitário ou deficitário de determinada fonte/destinação de recursos no encerramento do
Exercício é determinado pela seguinte formulação:
a) Saldo líquido (superávit/déficit) do Exercício anterior
(+);
b) Arrecadação no Exercício (+);
c) Despesas empenhadas no Exercício ( -);
d) Saldo superavitário/deficitário do Exercício (=);
Analisando-se o comportamento da receita arrecadada
e despesa empenhada do FUNDEB no Exercício de 2015,
temos os seguintes números:
FONTES

RECEBIDO

LIQUIDADO

DIFERENÇA

FUNDEB 60%
FUNDEB 40%
TOTAL

EM 2015
R$ 8.484.222,22
R$ 5.656.147,98
R$ 14.140.370,20

EM 2015
R$ 11.673.268,37
R$ 8.730.367,46
R$ 20.403.635,83

(Déficit)
R$ 3.189.046,15
R$ 3.074.219,48
R$ 6.263.265,63

da do ensino, seja pelos recursos limitados; ou ainda, para atender a obrigação constitucional. Assim, o déficit
anual torna-se cumulativo de um Exercício para o outro,
mesmo que tenha cobertura financeira de outra fonte,
como é o caso do uso da fonte MDE.
Desde que a nova modalidade de contabilização dos recursos públicos entrou em vigor a partir do Exercício de
2013, os déficits anuais das fontes FUNDEB 60% e FUNDEB 40% tem-se acumulado, chegando aos valores evidenciados no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro no Balanço Patrimonial do Exercício de 2015.
Essa evolução deficitária pode ser claramente observada
no mesmo demonstrativo, mas agora na coluna EXERCÍCIO ANTERIOR, que é o Exercício de 2014. Analisando a
fonte FUNDEB 60% daquele Exercício, observamos saldo
deficitário de R$ 13.741.888,75. A evolução desse saldo
ao longo do Exercício de 2015 seguiu o seguinte curso:
FONTE: FUNDEB 60%
VALOR
Saldo do Exercício de 2014 (Déficit)
(-) R$ 13.741.888,75 (+)
Receita 13250102001 Remun. de De- R$ 11.693,2 (+)
pósitos
Bancários – FUNDEB 60%
Receita 17240100000 Transf. de Recur- R$ 8.484.222,22 (+)
sos do

FONTE: arquivos BALEXO e LIQEDU da Prestação de Contas Anual de 2015.

FUNDEB – FUNDEB 60%
Receita 19229900000 Outras Restitui- R$ 2.351,83 (+)

Os valores acima demonstram a realidade do Município
de Afonso Cláudio/ES: os recursos do FUNDEB são insuficientes para atender as demandas vinculadas ao FUNDEB. Neste caso, a diferença é financiada pelo restante
dos recursos constitucionais obrigatórios (fonte MDE).

FUNDEB 60%
Despesa empenhada no Exercício de R$ 11.673.268,37 (-)

É absolutamente normal que um município empenhe
despesa muito acima da arrecadação verificadas nas
fontes FUNDEB 60% e FUNDEB 40%; seja pela demanDiário Oficial de Contas

ções –

2015 –
FUNDEB 60%
Saldo do Exercício de 2015 (Déficit)

(-) 16.916.889,87 (=)

FONTE: arquivos BALEXO e LIQEDU da Prestação de Contas Anual de 2015.
Por este motivo, as fontes/destinação de recursos do
FUNDEB 60% e FUNDEB 40% encontram-se deficitárias
www.tce.es.gov.br

no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro do balanço Patrimonial o Exercício de 2015.
Na fonte FUNDEB 40%, esses valores são os seguintes:
FONTE: FUNDEB 40%
VALOR
Saldo do Exercício de 2014 (Superávit) R$ 838.953,81 (+)
Receita 13250102001 Remun. de De- R$ 8.419,74 (+)
pósitos
Bancários – FUNDEB 40%
Receita 17240100000 Transf. de Recur- R$ 5.656.147,98 (+)
sos do
FUNDEB – FUNDEB 40%
Receita 19229900000 Outras Restitui- R$ 2.351,83 (+)
ções –
FUNDEB 40%
Despesa empenhada no Exercício de R$ 730.367,46 (-)
2015 –
FUNDEB 40%
Saldo do Exercício de 2015 (Déficit)

(-) R$ 2.224.494,10 (=)

FONTE: arquivos BALEXO e LIQEDU da Prestação de Contas Anual de 2015.
No caso da fonte FUNDEB 40% demonstrado acima, o
saldo deficitário do Exercício difere daquele evidenciado
no Demonstrativo de Superávit/Déficit Financeiro do balanço patrimonial do Exercício de 2015.
Neste caso, torna-se necessário considerar o ajuste positivo de R$ 142.420,32, conforme evidenciado abaixo:
Saldo do Exercício de 2015 (Déficit do

(-) R$ 2.224.494,10 (=)

quadro anterior)
Ajuste Positivo de Fonte (do Exercício

R$ 142.420,32 (+)

ou Exercício anterior) – FUNDEB 40%
Saldo do Exercício de 2015 (Déficit)

(-) R$ 2.082.073,78 (=)

O ajuste acima demonstra variação no cálculo do saldo
da fonte FUNDEB 40%. Transferências de recursos não
vinculados para conta do FUNDEB, a título de reforço de
caixa para custear despesas da fonte FUNDEB 40% é a
razão mais provável para esta variação. Casos assim não
são incomuns, necessitando às vezes, de acurada invesSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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tigação técnica para definir sua origem. Os comentários
a seguir trazem alguns exemplos de variações dos saldos
superavitário/deficitário de determinados Exercícios.

pela fonte MDE e fica zerado; no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro, o valor de cada fonte é considerado na sua totalidade, gerando superávit ou déficit.

Fontes específicas como as do FUNDEB, podem ter variações de saldo superavitário/deficitário, conforme o comportamento da despesa empenhada em relação à receita arrecadada. Municípios que empenham despesas
com o magistério utilizando a totalidade dos recursos recebidos do FUNDEB são exemplos disso. Eles podem gerar saldos superavitários na fonte FUNDEB 40%, não tendo recursos financeiros na mesma. Isso ocorre devido ao
registro da receita na fonte FUNDEB 40%, não existindo
despesa equivalente, ou esta é muito reduzida. O resultado na fonte FUNDEB 60% é contrária, sempre que os
gastos dessa fonte equivalem ao valor integral recebido
do FUNDEB aplicada em despesas do magistério; ao final, seu saldo será deficitário.

Saldos deficitários no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro, quando cobertos financeiramente por outra fonte, podem e devem ser ajustados no nível de sistema de contabilidade local. Em vista disso, e também
considerando os saldos deficitários das fontes FUNDEB
60% e FUNDEB 40%, solicitamos à atual Administração
do Município de Afonso Cláudio/ES, que determine ao
Setor de Contabilidade a verificação e revisão dos saldos que compõe o Demonstrativo do Superávit/Déficit
Financeiro do Município.

Contabilização em fonte de recurso indevida, por erro involuntário, o qual não foi detectado e ajustado a tempo,
também pode gerar variação na apuração no saldo final
do superávit/déficit de determinada fonte no Demonstrativo do balanço Patrimonial. Transferência de contrapartida de convênios com utilização de recursos do FUNDEB, para o qual a despesa foi contabilizada na fonte de
recursos daquele convênio, também é exemplo que pode alterar o saldo superavitário/deficitário nas fontes do
FUNDEB.
Quando analisamos os métodos de cálculo e elaboração
do Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal – RGF e do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro, verificamos
que o primeiro prioriza os recursos financeiros disponíveis; e o segundo, as receitas e despesas totais de cada
fonte. No anexo 5, o excedente do FUNDEB é custeado
Diário Oficial de Contas

Para comprovação das justificativas apresentadas neste
item 7.3, encaminhamos: (1) Anexo 8 da RREO – 6.o bimestre de 2015 extraído da LRFWEB no endereço eletrônico: www.tce.es.gov.br/sisaudweb, para verificação da
receita e despesa liquidada com recursos do FUNDEB; e
(2) cópia de requerimento protocolado junto à Prefeitura de Afonso Cláudio/ES.[Sic]
Análise da Instrução Técnica Conclusiva 2973/2017:
Primeiramente cabe esclarecer que a citação foi para
apresentação de justificativas acompanhadas de provas documentais relativas às inconsistências nos saldos
das fontes 60% Recursos do FUNDEB e 40% Recursos do
FUNDEB em 31/12/2015 evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado – Exercício de 2015, quando comparadas aos saldos das mesmas fontes no RGFRAP apresentado pelo município de Afonso Cláudio no semestre de 2015. Foi observado que os valores movimentados e o saldos das fontes 60% dos Recursos do FUNDEB
e 40% dos Recursos do FUNDEB no RGFRAP, igualam-se
www.tce.es.gov.br

a zero no relatório de gestão fiscal do 2º semestre de
2015, e, ao contrário do RGFRAP, o Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial evidencia em 31/12/2015 déficits financeiros de R$
16.916.889,87 e 2.082.073,78, respectivamente nas fontes 60% e 40% dos Recursos do FUNDEB.
Observa-se que a argumentação da defesa objetiva justificar a ocorrência de saldos deficitários nas fontes 60% Recursos do FUNDEB e 40% Recursos do FUNDEB, não discorrendo, no entanto, a respeito da inconsistência entre o RGFRAP e o Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de
31/12/2015.
Ressalta-se que foi ressalvado na inicial, que a ausência
de valores nas fontes vinculadas ora examinadas no RGFRAP e as inconsistências de saldos apontadas comprometem a verificação do cumprimento dos artigos 50 e 55
inciso III da Lei Complementar Federal 101/2000.
Tendo em vista a não apresentação de documentos que
comprovem a eliminação das divergências objeto deste
apontamento, fica mantido este indicativo de irregularidade.
Deve-se tecer algumas considerações, ainda, sobre a inconsistência objeto de análise.
Da argumentação da defesa, verifica-se que a informação contida no Anexo 5 do RGF não está evidenciando a
situação financeira deficitária de algumas fontes de recursos. E tal prática repetiu-se no exercício de 2016, conforme dados declaratórios encaminhados a esta Corte
de Contas:
Observa-se do demonstrativo acima situação extremamente favorável ao município, na medida em que não
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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demonstra a real situação financeira por fontes de recursos, conforme se depreende do anexo ao Balanço Patrimonial. Note-se que o superávit de recursos ordinários
é insuficiente para cobertar a deficiência financeira de
uma única fonte de recursos, a saber, Fundeb 60%.
Apesar da citação efetuada no presente processo, até a
presente data não houve retificação do Relatório de Gestão Fiscal, Anexo 5, encaminhado a esta Corte de Contas,
exercício de 2016.
Deve-se anotar que o demonstrativo serve de base para
a emissão de Certidão de Regularidade de Transferência
Voluntária ao município, portanto, como requisito para
percepção de recursos por transferências voluntárias.
Considerando-se que a real situação financeira por fonte de recursos não está devidamente evidenciada, não
foi possível a verificação dos requisitos da boa-fé do responsável.
Da Manifestação Técnica 01386/2017-2 após defesa oral:
Preliminarmente, é importante destacar que, a Resolução TCEES nº 193/2003, regulamentou a remessa ao Tribunal de Contas, através da internet, de dados relativos
â gestão fiscal dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, com vistas ao controle da gestão fiscal instituído pela Lei Complementar nº 101/2000. Assim, tal normativo obriga a confirmação dos dados no Sistema LRFWEB pelos Poderes uma única vez. E, caso haja necessidade de retificações nos dados confirmados, deverá ser
observada as normas dispostas na Resolução TCEES nº
185/2003.
Além disso, vale frisar também que, a Instrução Normativa 34/2015 que regulamentou a remessa ao Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, por meio da interDiário Oficial de Contas

net, dos dados da prestação de contas anual das entidades municipais da administração direta e indireta regidas
pela Lei Federal nº. 4.320/64 estabeleceu em seu Anexo
I os arquivos a serem enviados quando da prestação de
contas anual dos prefeitos, dentre os quais se destaca o
Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (ANEXO 5 do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo
ao terceiro quadrimestre ou segundo semestre do exercício a que se refere a prestação de contas. O anexo I do
normativo deixa claro que o relatório que compõe a PCA
a ser enviado pelo CIdadES deve ser gerado a partir do
sistema LRFWeb, e não gerado a partir do sistema contábil do município, como muitos dos outros arquivos.

A defesa juntou aos memoriais cópia de requerimento encaminhado ao atual prefeito de Afonso Cláudio, Sr.
Edélio Guedes, para que determine ao Setor de Contabilidade a verificação dos saldos das fontes do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial, procedendo a retificação dos mesmos. (sistema etcees, peça complementar 2592/2017-5)

Por fim, é imperioso ressaltar ainda que, compete ao
Prefeito Municipal a responsabilidade legal pelo envio
dos dados e informações referentes à gestão fiscal, por
meio da LRFWeb, como das informações da PCA, por
meio do CidadES, bem como pela fidedignidade dos dados declarados.

Observou-se que no RGFRAP - 2º semestre de 2016, disponibilidade de caixa das fontes de recursos vinculados, deduzidos os restos a pagar não processados, totaliza R$ 8.134.104,63 (8.195.945,19 – 61.840,56) em
31/12/2016. Já o demonstrativo de fonte/destinação de
recursos anexo ao Balanço Patrimonial - 2016, espelha
na fonte recursos vinculados um déficit financeiro de R$
10.243.941,32 em 31/12/2016.

Feitas as considerações preliminares, passa-se agora a
análise dos documentos e das justificativas apresentadas.
No entendimento do manifestante o item ora examinado trata-se de erro formal, uma vez que é possível a correção dos referidos demonstrativos, e ressalta não ter
havido prejuízo para apreciação das contas.
Para comprovar o alegado a defesa encaminha o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a
Pagar do Relatório de Gestão Fiscal (RGF- Anexo 5) do 2º
semestre do Exercício de 2016, disponível no sistema etcees (peça complementar 2590/2017-6).
www.tce.es.gov.br

Verifica-se que os saldos das fontes de recursos evidenciadas no RGFRAP 2016 apresentado pela defesa continuam divergentes quando comparado ao saldo das fontes de recursos evidenciado no Demonstrativo de Disponibilidade por fonte de recurso encaminhado em Anexo
ao Balanço Patrimonial – Exercício 2016, disponível no
sistema CIDADES deste Tribunal de Contas.

No que tange aos recursos não vinculados (ordinários)
verificou-se que no RGFRAP, 2º semestre de 2016, a disponibilidade de caixa líquida das fontes de livre vinculação, deduzidos os restos a pagar não processados,
totaliza R$ 867.851,18 (929.542,85 – 61.691,05) em
31/12/2016. Já o demonstrativo de fonte/destinação de
recursos, anexo ao Balanço Patrimonial – Exercício 2016,
espelha na fonte recursos não vinculados um superávit
financeiro de R$ 18.407.424,16 ao término do Exercício
de 2016, havendo portanto uma divergência significante
entre as duas formas de controle.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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No que pese os esforços do Ex-prefeito de Afonso Cláudio, as inconsistências entre os anexos fiscal (RGFRAP)
e contábil (BALPAT) no exercício de 2015, apontadas no
RTC 100/2016, permanecem no exercício de 2016 conforme relatado acima.
Assim, considerando a importância dos dados declarados através dos sistemas LRFWEB e CidadES, informações utilizados por esta Corte de Contas a fim de realizar sua missão constitucional de controlar a gestão fiscal bem como realizar a análise das prestações de contas
dos ordenadores de despesas, como a responsabilidade
legal do Prefeito pelo envio e fidedignidade dos dados e
informações declaradas, sugere-se manter o presente indicativo de irregularidade.
Pois bem.
Assiste razão à área técnica, pois se mantem a divergência entre o superávit financeiro apresentado no anexo do
Balanço Patrimonial e o apresentado no Anexo 5 do RGF
(Sistema LRFWeb).
O objetivo da apresentação desse demonstrativo é o
atendimento ao artigo 8º e 50 da LRF, a saber:
Art. 8º Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda
que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Art. 50 Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo
ou despesa obrigatória fiquem identificados e escrituraDiário Oficial de Contas

dos de forma individualizada;
Observa-se que o gestor apresentou a disponibilidade financeira existente por fontes de recursos, entretanto, as
inconsistências permaneceram, deixando de apresentar
corretamente o superávit financeiro por fonte a ser utilizado de forma individualizada para abertura de créditos
adicionais no exercício seguinte.
Logo, a informação deverá ter utilidade para a abertura
de créditos adicionais no próximo exercício, não influenciando na apuração do resultado orçamentário, financeiro e patrimonial do exercício corrente, sendo ponto de
análise na prestação de contas do exercício de 2016, caso o município tenha utilizado essa fonte para suplementação.
Diante dos fatos constatados nesse processo, a irregularidade em questão evidencia um ato de gestão praticado
com impropriedade formal. Deixo de considerá-lo, contudo, de natureza grave.
Por fim, determino ao atual gestor que realize a parametrização dos relatórios: Anexo do Balanço Patrimonial –
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado
no Balanço Patrimonial e o Relatório da Disponibilidade
de Caixa e dos Restos a Pagar, com o objetivo da correta
evidenciação das fontes de recursos.
IV – CONCLUSÃO
Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica, do Ministério Público Especial de Contas e da
Relatora, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
www.tce.es.gov.br

Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo conselheiro, por:
IV.1 - Manter as seguintes irregularidades, sem o condão
de macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (ITEM 5.1.1 RT 100/2017).
INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA
PAGAMENTO (ITEM 7.2 RT 100/2017).
ANEXO 5 DO RGF (RGFRAP) NÃO DEMONSTRA MOVIMENTAÇÃO NAS FONTES 60% E 40% DE RECURSOS DO
FUNDEB E APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM
OS EVIDENCIADOS NO ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 7.3 RT 100/2017).
IV.2 – Emitir o Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
da Prefeitura de Afonso Cláudio, no exercício de 2015,
sob a responsabilidade do Sr. Wilson Berger Costa, na
forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
IV.3 – Determinar ao atual gestor que:
Atente para a correta utilização das fontes de recursos
para suplementação do orçamento, efetuando a abertura de créditos adicionais em absoluta conformidade com
a Constituição da República e com a Lei 4.320/64.
Realize a parametrização dos relatórios: Anexo do Balanço Patrimonial – Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial e o Relatório
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, com o
objetivo da correta evidenciação das fontes de recursos.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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IV.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.
IV.5 - Arquivar os autos após os trâmites legais.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL
OCORRIDA NA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA
“A SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MARCIA JACCOUD
FREITAS – Acompanho o voto-vista do conselheiro Rodrigo Chamoun pela recomendação com ressalva, com
determinações e recomendações propostas pelos seus
fundamentos. Quanto ao item 7.2 do Relatório Contábil,
relativo à inscrição de Restos a Pagar não processados
sem disponibilidade financeira, além dos fundamentos
constantes do voto-vista, observo que, no exercício seguinte, 2016, quase totalidade de Restos a Pagar foram
pagos ou cancelados, restando um saldo de vinte e dois
mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos a liquidar ou cancelar. Além disso, em 2016 não houve inscrição de Restos a Pagar não processados em disponibilidade financeira, conforme demonstra o processo
5091/2017. Devolvo a palavra. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Vou
manter em discussão. O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA –Vou consultar a vossa excelência, conselheira Márcia, se averiguou no exercício seguinte em 2017 essas informações? A SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MARCIA JACCOU FREITAS – O processo é do exercício de 2015. O SR. PROCURADOR HERON
Diário Oficial de Contas

CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – É de 2015, vossa excelência falou 2016. Era o mesmo gestor? A SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MARCIA JACCOUD FREITAS – Sim. O SR.
PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Só
reforçando, a manifestação do Ministério Público de que
as contas são julgadas por períodos, por anos, por exercícios, isto se levarmos em consideração um fato posterior, isso deve ser sopesado na dosimetria da pena e não
como excludente da irregularidade. Só esse apontamento. Devolvo a palavra ao presidente. O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
– Já temos os votos, o conselheiro Chamoun mantém o
seu? Mantenho o meu entendimento, também, ficando
vencido, com o voto vencedor do conselheiro Rodrigo
Chamoun. (FINAL)”
1. PARECER PRÉVIO TC-08/2018 - PRIMEIRA CÂMARA
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas, por:
1.1. Manter as seguintes irregularidades, sem o condão
de macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:
1.1.1. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO
NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (ITEM 5.1.1 RT
100/2017).
1.1.2. INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA PAGAMENTO (ITEM 7.2 RT 100/2017).
1.1.3. ANEXO 5 DO RGF (RGFRAP) NÃO DEMONSTRA
MOVIMENTAÇÃO NAS FONTES 60% E 40% DE RECURSOS DO FUNDEB E APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES
www.tce.es.gov.br

COM OS EVIDENCIADOS NO ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 7.3 RT 100/2017).
1.1. Emitir o Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
da Prefeitura de Afonso Cláudio, no exercício de 2015,
sob a responsabilidade do Sr. Wilson Berger Costa, na
forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
1.3. Determinar ao atual gestor que:
Atente para a correta utilização das fontes de recursos
para suplementação do orçamento, efetuando a abertura de créditos adicionais em absoluta conformidade com
a Constituição da República e com a Lei 4.320/64.
Realize a parametrização dos relatórios: Anexo do Balanço Patrimonial – Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial e o Relatório
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, com o
objetivo da correta evidenciação das fontes de recursos.
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-vista do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun com os acréscimos
da conselheira convocada Márcia Jaccoud Freitas. Vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que
votou pela rejeição das contas.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão da 1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2 Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 16/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

2015 – PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS ENCAMINHAR DETERMINAÇÕES, INCLUSIVE DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E DE INSTAURAÇÃO DE TOMADA DA CONTAS ESPECIAL – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Presidente Kennedy, sob a responsabilidade da Sra. Amanda Quinta Rangel, referente
ao exercício de 2015.
No Relatório Técnico 00440/2016-3 (fls. 8/62) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando na Instrução Técnica Inicial - ITI 01046/2016-1 (fls.
63/64) para a citação da responsável.

Processos: 03825/2016-1, 02788/2015-3, 02789/20158, 08946/2015-6

Em atenção ao Termo de Citação 50083/2016-5 (fl. 68),
a gestora encaminhou os documentos e justificativas (fls.
73/222), as quais foram devidamente analisadas pela Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas,
que elaborou a Manifestação Técnica 00664/2017-2 (fls.
226/269), opinando pela emissão de parecer prévio pela
Rejeição das Contas, concluindo nos seguintes termos:

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Exercício: 2015

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC
261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
da Sra. Amanda Quinta Rangel.

PARECER PRÉVIO TC-09/2018 - PRIMEIRA CÂMARA

UG: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: Amanda Quinta Rangel
Procuradores: Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (OAB:
15786-ES), Gregorio Ribeiro da Silva (OAB: 16046-ES)
Ementa:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
Diário Oficial de Contas

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
www.tce.es.gov.br

à Câmara Municipal de Presidente Kennedy, recomendando-se a REJEIÇÃO DAS CONTAS da Senhora Amanda Quinta Rangel, Prefeita 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:
· INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA LDO
QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO (ITEM 5.2.1 DO
RTC 440/2016 E 2.2 DESTE RELATÓRIO)
· AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS SEGREGADOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO ANEXO XVII DA LEI 4.320/64 (ITEM
7.1 DO RTC 440/2016 E 2.3 DESTE RELATÓRIO)
· NÃO COMPATIBILIDADE ENTRE AS INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO
ANEXO 5 DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL E AS INSCRIÇÕES DOS RESTOS PAGAR NO BALANÇO FINANCEIRO
(ITEM 7.2 DO RTC 440/2016 E 2.4 DESTE RELATÓRIO)
· NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO ENTE E RETIDAS DE SERVIDORES E DE TERCEIROS (ITEM 7.4 DO RTC 440/2016 E 2.6 DESTE RELATÓRIO)
· AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NO DEMONSTRATIVO
DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – RGF DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO AO INSS (ITEM 7.5 DO RTC
440/2016 E 2.7 DESTE RELATÓRIO)
· APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ABAIXO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (ITEM
9.2.1 DO RTC 440/2016 E 2.10 DESTE RELATÓRIO)
Dando prosseguimento, os autos foram encaminhados
para o Núcleo de Estudos e Conclusivas – NEC, que foi
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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elaborada a Instrução Técnica Conclusiva 01631/2017-1
(fls. 271/272) acompanhando integralmente a Manifestação Técnica da Secretaria de Controle Externo de Contas, ratificando a emissão do parecer prévio pela Rejeição das Contas.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC
02140/2017-7 e manifestou-se de acordo com a Secretaria de Controle Externo de Contas.
Diante da ausência dos extratos bancários das contas e
dos lançamentos das despesas pertinentes nas fontes, o
relator decidiu por encaminhar comunicação de diligência (DECM 00733/2017) para que a gestora apresentasse
os documentos solicitados no prazo de 10 dias.
Em atendimento ao termo de comunicação de diligência
nº 127, a Sra. Amanda Quinta Rangel encaminhou a esta
Corte de Contas diversos documentos, aos quais foram
analisados pela Secex Contas, que elaborou a Manifestação Técnica 01234/2017-2, mantendo o indicativo de irrecularidade, como segue:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Tendo em vista a análise procedida, ratificamos a Instrução Técnica Conclusiva 01631/2017-1 mantendo irregular o item:
· APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ABAIXO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (ITEM
9.2.1 DO RTC 440/2016 E 2.1 DESTE RELATÓRIO).
O Ministério Público Especial de Contas pronunciou-se
no mesmo sentido, ratificando os termos do parecer ministerial, como se lê no Parecer PPJC 04607/2017-1.
Por ocasião da defesa oral, ocorrida em 42ª SESSÃO
Diário Oficial de Contas

PLENÁRIA 28/11/2017, foram juntadas notas taquigráficas (despacho 68303/2017-8) e material referente a
documentos da referida defesa (Petição Intercorrente
02093/2017-6 e Peça Complementar 10371/2017-5).
Através da Manifestação Técnica 1662/2017-5 a Secex
Contas analisou a documentação encampada na defesa
oral e manteve a sugestão de Parecer pela Rejeição das
Contas, sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas através da Parecer 06678/2017-5, mantendo as seguintes irregularidades:
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante de todo o exposto, tendo em vista a análise procedida, e, proposto o afastamento apenas do item 2.2 Ausência de transparência dos restos a pagar processados segregados dos restos a pagar não processados no
Anexo XVII da Lei 4.320/64 (Item 7.1 do RTC 440/2016,
2.3 da MT 664/2017-2 e 2.2 desta Manifestação Técnica).
Sugere-se manter o opinamento expresso na Instrução
Técnica Conclusiva 1631/2017-1, no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO,
dirigido à Câmara Municipal de Presidente Kennedy,
recomendando-se a REJEIÇÃO DAS CONTAS da Senhora Amanda Quinta Rangel, Prefeita 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 irregularidades:
• Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto
à limitação de empenho (item 5.2.1 do RTC 440/2016,
2.2 da MT 664/2017-2 e 2.1 desta Manifestação Técnica)
• Não compatibilidade entre as inscrições de restos a pagar processados e não processados no Anexo 5 do Relawww.tce.es.gov.br

tório de Gestão Fiscal e as inscrições dos restos pagar no
balanço financeiro (item 7.2 do RTC 440/2016, 2.4 da MT
664/2017-2 e 2.3 desta Manifestação Técnica)
• Não recolhimento das contribuições previdenciárias do
Ente e retidas de servidores e de terceiros (item 7.4 do
RTC 440/2016, 2.6 da MT 664/2017-2 e 2.4 desta Manifestação Técnica)
• Ausência de transparência no demonstrativo da dívida
consolidada líquida – RGF dos parcelamentos de débitos junto ao INSS (item 7.5 do RTC 440/2016, 2.7 da MT
664/2017-2 e 2.5 desta Manifestação Técnica)
• Aplicação em ações e serviços públicos de saúde abaixo do limite mínimo constitucional (item 9.2.1 do RTC
440/2016, 2.10 da MT 664/2017-2, 2.1 da MT 1234/2017
e 2.6 desta Manifestação Técnica)
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual da Prefeitura Presidente Kennedy, 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
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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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. Consubstanciam-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
Diário Oficial de Contas

artigo 71, II, - de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário.

de na gestão fiscal.

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:

Tabela1 – Resultado Governamental

“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,
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.2 – 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 responsabilidawww.tce.es.gov.br

Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se
extrair os seguintes dados:
Os dados acima demonstram o resultado fiscal do exercício de 2015 da Prefeitura de Presidente Kennedy.
A seguir apresento a análise individualizada dos Demonstrativos Contábeis e do Resultado Fiscal do ente.
II.2.1 - Balanço Orçamentário
O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da
Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas orçamentárias 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
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.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Verifiquei, conforme Tabela 2, que o município arrecadou 92,66% da receita corrente prevista e executou
46,40% da despesa fixada.

o exercício seguinte (tabela 3). Este é o instrumento utilizado para evidenciar o resultado financeiro obtido no
exercício a que se refere.

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.

Tabela 3 – Balanço Financeiro Resumido

No exercício de 2015, verifica-se um resultado positivo
na execução orçamentária. Conforme evidenciado, as receitas totais arrecadadas totalizaram R$ 378.507.410,35,
enquanto que as despesas realizadas totalizaram R$
236.070.015,35 resultando em SUPERÁVIT na execução
orçamentária no valor de R$ 142.437.395,00.
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.

A demonstração sob análise revela um resultado financeiro positivo de R$ 194.055.514,40 representado pela
diferença entre as receitas orçamentária e extra orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias e
extra orçamentárias pagas.
II.2.3 - Demonstração das Variações Patrimoniais
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.

O somatório dos saldos apurados de restos a pagar evidenciados nos Anexos 1 e 2 do Balanço Orçamentário
atingiu o valor de R$ 5.602.717,56, sendo Restos a Pagar Não Processados de R$ 4.360.013,73 e Restos a Pagar Processados de R$ 1.242.703,83.

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.

II.2.2 - Balanço Financeiro

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.

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
Diário Oficial de Contas
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Tabela 4 – Resultado Patrimonial
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.
II.2.4 - Balanço Patrimonial
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.
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 PassiSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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vos 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
O Balanço Patrimonial Consolidado (Tabela 5) espelha um
Ativo Financeiro no valor de R$ 1.112.060.336,51 e um
Passivo Financeiro no valor de R$ 103.854.734,81, resultando num superávit financeiro de R$ 1.008.205.601,70,
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.2.5 - 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.

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
de instituir processos estruturais de controle do endividamento público.

divulgação de informações.

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

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;

Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Presidente Kennedy, sob a responsabilidade da Sra. Amanda Quinta Rangel, Prefeita Municipal, referente ao exercício de 2015, atendeu majoritariamente os pilares da LRF
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.
Quanto às irregularidades remanescentes, passo a expor
as razões que formaram meu convencimento.
III.1 INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA LDO
QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO (ITEM 5.2.1 DO
RTC 440/2016)
Inobservância ao artigo 9º da Lei Complementar nº
101/2000 (LRF) e artigo 9º da LDO.
Conforme relatado no RTC 440/2016:

· Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamentário: metas fiscais, acompanhamento e controle da execução orçamentária;

Além do déficit financeiro em recursos ordinários, o município encerrou o exercício de 2015 com déficit financeiro nas fontes de recursos vinculados, conforme demonstrado na tabela abaixo:

· Despesas com pessoal: limites e formas de controle, validade dos atos dos quais resulte aumento de despesa;

Tabela 05 Resultado financeiro por fonte de recursos em
R$ 1,00

· Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras específicas para as despesas da seguridade social;

Fontes de Recursos Exercício Atual Exercício Anterior

II.2.6 – Do Equilíbrio das Contas Públicas

· Receita pública: concessão de benefícios tributários e
transparência da administração tributária;

102 FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%) -1.151.122,05
-3.207.722,91

Extrai-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal

· Transparência, controle social e fiscalização: produção e

103 FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO

A conferência do demonstrativo evidenciou que não
houve no exercício contratação de Operações de Créditos, logo, verificou-se o cumprimento da “Regra de Ouro”.
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MAGISTÉRIO (60%)-2.192.828,94 505.535,85
201 RECURSOS
2.350.870,02

PRÓPRIOS

-

SAÚDE-1.131.611,60

Fonte: [Processo TC 3.825/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015]
Tendo em vista que o município não possui superávit financeiro proveniente de exercício anterior nas fontes de
recursos ordinárias e vinculadas relacionadas na tabela
05 acima, encerrou o exercício em análise com déficit financeiro nas fonte de recursos: ORDINÁRIOS, FUNDEB
40%; FUNDEB 60% e SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS, recebeu pareceres de alerta deste TCEES pelo não cumprimento das metas e possui em sua LDO requisitos a serem observados diante de tal hipótese, propõe-se, nos
termos do art. 9º da LRF e do art. 9º da LDO, a citação
do responsável para justificar-se, trazendo aos autos os
atos que implementaram a limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela
lei de diretrizes orçamentárias.
Justificativas da gestora:
A Equipe de Fiscalização do TCEES observou que o Município de Presidente Kennedy, no exercício de 2015, não
atingiu as metas estabelecidas na LDO para resultado
primário e para arrecadação de receita primária (Tabela 04).
No que se refere ao não cumprimento das metas estabelecidas na LDO para o resultado primário e para arrecadação da receita primária verifica-se que de fato o Município não alcançou a meta da receita prevista.
Entretanto, verifica-se que tanto a receita quanto a despesa primária ficaram abaixo da meta da LDO, ou seja, o
Município teve o cuidado de não realizar empenhos suDiário Oficial de Contas

perior a receita arrecadada, conforme a Tabela 04 elaborada e calculada por esta Corte, tendo resultado primário positivo na importância de 23.331.427,22 (vinte
e três milhões, trezentos e trinta e um mil, quatrocentos
e vinte e sete reais e vinte e dois centavos).

determina que a responsabilidade na gestão fiscal pressuponha a ação planejada e transparente, em que se
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento
de metas de resultados entre receitas e despesas.

Portanto, embora o Município não tenha atingido as metas da LDO, este não realizou empenho superior à receita arrecadada no respectivo exercício, razão pela qual
mostrou-se desnecessária a medida de limitação de
empenho prevista no Art. 9°, da Lei Complementar n°
101/2000.

Posto isto, verifica-se que no texto, foi criada a obrigação
do gestor público de zelar pelo alcance do equilíbrio orçamentário e financeiro do ente público, em cada exercício. É dizer que o gestor à frente da entidade deve, embasado nas diretrizes legais que regem a administração
dos recursos públicos, utilizar-se das ferramentas gerenciais criadas pela legislação pátria, na busca do equilíbrio das contas públicas, compatibilizando a disponibilidade financeira e a realização dos gastos autorizados na
lei orçamentária.

Conclui-se, assim, QUE NÃO DEVE PROSPERAR O ACHADO DE AUDITORIA MENCIONADO NO ITEM 5.2.1, posto
que, comprovado está que não houve a INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF QUANTO À LIMITAÇÃO DE
EMPENHO, de modo que o Município, tanto está cumprindo as diretrizes definidas na LRF, QUE NÃO REALIZOU
EMPENHOS SUPERIORES À RECEITA ARRECADADA.
Da Manifestação Técnica 0664/2017
A presente irregularidade se refere a não observância
dos requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias com relação à limitação de empenho.
Devidamente citada, a defendente aduz que, embora o
município não tenha atingido as metas previstas na LDO,
não houve a realização de empenhos em montante superior a receita arrecadada, além do resultado primário
do exercício ter sido positivo em R$ 23.331.427,22 (vinte
e três milhões, trezentos e trinta e um mil, quatrocentos
e vinte e sete reais e vinte e dois centavos).
Preliminarmente, é imperioso ressaltar que a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000), em seu art.1º, §1º,
www.tce.es.gov.br

É claro que há momentos e situações, como nos casos
de crises financeiras locais ou a nível nacional, em que o
gestor se encontra em dificuldades para alcançar as metas estabelecidas originalmente na LDO e na LOA para a
arrecadação de receitas. Contudo, é, sobretudo nesses
momentos em que ocorre a necessidade de utilização,
por parte do administrador, das ferramentas legais para também reduzir a despesas do ente, no sentido de se
atingir o equilíbrio entre receitas e despesas.
A LRF dispõe em seu art. 9º as diretrizes a serem adotadas pelo ente, no caso de verificação de possível não
cumprimento das metas de resultado primário e nominal ao final de cada bimestre. Inclusive, a própria LDO do
município, em seu art. 9º, contempla quais os critérios a
serem observados para a limitação de empenhos e movimentação financeira. Ressalte-se também, como forma
de auxiliar no atingimento do equilíbrio orçamentário,
a necessidade de que os entes públicos elaborem, por
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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meio de levantamentos técnicos rigorosos, orçamentos
que reflitam a realidade do município, e que considerem
o momento financeiro no qual o mesmo se encontra.
No caso de Presidente Kennedy, consta do Balanço Orçamentário que o município teve um déficit de arrecadação, em relação ao previsto, de R$ 34.811.617,65.
Entretanto, não há comprovação nos presentes autos de
que a gestora responsável tenha adotado medidas necessárias e suficientes ao atingimento das metas, quais
sejam, cópias dos atos que implementaram a limitação
de empenho e a movimentação financeira, conforme
previstas na LDO, e em cumprimento ao art. 9º da LRF.
E mesmo que tivessem sido encaminhados, restaria ainda a insuficiência das possíveis medidas adotadas, pois o
reflexo da não limitação dos empenhos foi sentido na situação financeira do município em 2015, qual seja: verificou-se do anexo ao Balanço Patrimonial, que a fonte de
recursos ordinários, que já era deficitária em 2014, assim
continuou em 2015, na monta de R$ 18.213.329,03. As
fontes de recursos relacionadas ao FUNDEB e a Saúde –
Recursos Próprios declinaram entre 2014 e 2015 de situação financeira superavitária para deficitária.
Pelo exposto, sugere-se manter o presente indicativo de
irregularidade.
Da Manifestação Técnica 1662/2017-5, após defesa oral:
ANÁLISE TÉCNICA: Cabe esclarecer que a presente irregularidade se refere a não observância dos requisitos
previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de
Diretrizes Orçamentárias com relação à limitação de empenho. E ainda que, o art. 9º da LRF determina que a
possibilidade de não realização das metas de resultado
primário e nominal estabelecidas na LDO requer do resDiário Oficial de Contas

ponsável a promoção, por ato próprio e nos montantes
necessários, da limitação de empenho e movimentação
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias (LDO)
A defesa alega que não há que se aplicar a penalidade
violação ao art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista estar comprovando que o município atingiu
o resultado primário na ordem de R$ 23.331.427,22.
No entanto, a tabela 04 do RTC 440/2016, demonstra
claramente o não atingimento das metas estabelecidas
na LDO para resultado primário e para arrecadação de
receita primária, figura abaixo:
Quando a defesa afirma que “Estamos comprovando que
o município atingiu o resultado primário na ordem de R$
23.331.427,22”, confirma a apuração realizada por esta
Corte de Contas, e reforça que a meta de Resultado Primário de R$ 25.000.000,00 não foi atingida, assim como a Meta de Receita Primária, também não foi atingida.
O resultado primário (resultado da arrecadação do governo menos os gastos, exceto juros da dívida), avalia se
o governo está gastando mais do que a arrecadação. Observa-se acima que em 2015 a meta fixada na LDO era de
um superávit primário de R$ 25.000.000,00, e houve superávit primário de R$ 23.331.427,22, ou seja, a menor
em R$ 1.668.572,80. Acompanhado de um déficit de arrecadação, em relação ao previsto, de R$ 34.811.617,65.
Há que se ressaltar, ainda, que o município, apesar de ter apresentar um Superávit Financeiro de
R$1.008.205.601,70, possui embutido nesse total os seguintes déficits nas fontes abaixo discriminadas:
FONTE
Recursos Ordinários
Fundeb – Outras Despesas (40%)

SALDO (R$)
-18.213.329,03
-1.151.122,05

www.tce.es.gov.br

Fundeb – Pagamento dos Profissionais -2.192.828,94
do Magistério (60%)
Recursos Próprios - Saúde

-1.131.611,60

Fonte: Demonstrativo Do Superávit/Déficit Financeiro
Apurado No Balanço Patrimonial
Ressalta-se novamente a emissão por este Tribunal de
ALERTAS referentes aos 2º, 3º, 4º bimestres de 2015 conforme abaixo:
Processo
8946/15

Período
2º BIMESTRE 2015

Descumprimento
Meta Bimestral de Arre-

9155/15

3º BIMESTRE 2015

cadação
Meta Bimestral de Arre-

12592/15

4º BIMESTRE / 2015

cadação
Meta Bimestral de Arrecadação

E apesar dos alertas recebidos, constata-se a ausência
de apresentação/comprovação de adoção de medidas
necessárias e suficientes ao atingimento das metas, em
cumprimento ao art. 9º da LRF e artigo 9º da LDO.
Relativamente ao argumento trazido pela defesa de que
essa irregularidade não seria capaz de macular as contas, citando como exemplo o Processo TC-4106/2016 do
Município de Cariacica. Tem-se a informar que há Decisões Opostas nesta Corte, como o TC 4388/2016-4 referente à Prestação de Contas Anual do município de São
Mateus, e TC 5023/2016 referente à Prestação de Contas Anual do município de Alfredo Chaves, cujos Votos
dos Relatores e o Parecer Prévio TC-55/2017-7 – Plenário, e o Parecer Prévio TC-64/2017 – Segunda Câmara,
respectivamente, mantiveram a mesma irregularidade
aqui tratada.
Diante de todo o exposto, sugere-se a manter este indicativo de irregularidade
Pois bem.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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As metas estabelecidas na LDO de 2015 para os resultados primário e nominal, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais, foram R$ 25.000.000,00 para o resultado primário e R$ 50.000.000,00 para o resultado
nominal, configurando que o objetivo do município era
economizar na execução orçamentária e aumentar sua
dívida consolidada líquida no valor estabelecido no resultado nominal.
Após a execução orçamentária, ficou demonstrado o não
cumprimento da meta fiscal estabelecida na LDO (extraído do sistema LRFWeb), gerando um Resultado Primário
de R$ 23.331.427,22.
Conforme Pareceres de Alerta deste TCEES referentes
aos 2º, 3º e 4º bimestres de 2015 (Proc. TC 8.946/15,
9.155/15, 12.592/15) a arrecadação foi inferior ao previsto, visto que foi previsto e arrecadado o montante de
R$ 413.319.028,00 e R$ 378.507.410,35, respectivamente, demonstrando um déficit na arrecadação de 8,42%.
Quanto à execução da despesa, verifiquei que foi autorizado na LOA o valor de R$ 408.177.828,00 e empenhado R$ 236.070.015,35, demonstrando uma economia na
execução da despesa de 42,16%.
Mesmo com a queda na arrecadação o município não
comprometeu o equilíbrio na execução da despesa, pois
encerrou o exercício de 2015 com um superávit orçamentário de R$ 142.437.395,00.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 1º, § 1º, dispõe que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a
ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das
contas públicas, mediante o cumprimento de metas de
resultados entre receitas e despesas e a obediência a liDiário Oficial de Contas

mites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social
e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
Ou seja, a LRF elegeu o controle do endividamento público como um dos principais focos de uma gestão fiscal
responsável e nesse aspecto ganha relevo as metas fiscais como instrumento de garantia dos objetivos do município quanto à trajetória de seu endividamento no médio prazo. A 8ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF, apresenta o conceito de metas fiscais, a saber:
Representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados pelo ente da Federação quanto à trajetória de endividamento no médio prazo. Pelo princípio da gestão fiscal
responsável, as metas representam a conexão entre o
planejamento, a elaboração e a execução do orçamento.
Esses parâmetros indicam os rumos da condução da política fiscal para os próximos exercícios e servem de indicadores para a promoção da limitação de empenho e de
movimentação financeira.(g.n.)
Segundo Adauto Viccari Junior et al, as metas fiscais relativas às despesas deverão guardar simetria e proporcionalidade com as metas das receitas, observados os resultados nominal e primário esperados para o período,
cujos critérios rigorosos para a limitação do empenho
devem estar dispostos de forma clara na LDO.
O art. 165 da Constituição Federal de 1988 dispõe que
Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. A lei de diretrizes orçamentárias compreenwww.tce.es.gov.br

derá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das
agências financeiras oficiais de fomento.
A Carta Maior revela a dimensão constitucional dada à
LDO em seu art. 57, quando determina que a sessão legislativa do Congresso Nacional não será interrompida
sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. No tocante as despesas com pessoal, previstas no
art. 169, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como
a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo
poder público, só poderão ser feitas se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
A LRF também deu especial importância ao tema, quando estabeleceu no art. 4º que a LDO disporá sobre equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos e demais condições
e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Segundo a mesma Lei, integrará
o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o Anexo de
Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais,
em valores correntes e constantes, relativas a receitas,
despesas, resultados nominal e primário e montante da
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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dívida pública, para o exercício a que se referirem e para
os dois seguintes.
O Anexo conterá, ainda, a avaliação do cumprimento das
metas relativas ao ano anterior, o demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores,
e evidenciando a consistência delas com as premissas e
os objetivos da política econômica nacional, evolução do
patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios,
destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos
com a alienação de ativos e avaliação da situação financeira e atuarial demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão
das despesas obrigatórias de caráter continuado.
Sobre a execução orçamentária e cumprimento das metas, o art. 9º da LRF dispõe que se verificado, ao final
de um bimestre, que a realização da receita poderá não
comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por
ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias
subsequentes, limitação de empenho e movimentação
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
Como se percebe, a LRF nos artigos 4º e 9ª priorizou disciplinar a integração entre dívida consolidada, resultado
primário, resultado nominal e metas fiscais. Trata-se na
verdade de um mecanismo de planejamento, acompanhamento e controle de todas as etapas relacionadas ao
endividamento público:
O art. 4º da LRF define que o projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias conterá “Anexo de Metas Fiscais, em que
Diário Oficial de Contas

serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes
e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados
nominal e primário e montante da dívida pública, para
o exercício a que se referirem e para os dois seguintes”.
O art. 9º determina que, a cada bimestre, caso a realização da receita não se comporte como o esperado, trazendo risco “ao cumprimento das metas de resultado
primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas
Fiscais”, os Poderes e Ministério Público devem promover contenção das despesas públicas segundo os critérios definidos na LDO. Em outras palavras, a receita pública é uma variável sob a qual o Poder Público tem bem
menos controle do que a despesa pública, ou seja, seus
próprios gastos (em que pese uma parcela bastante relevante das despesas públicas serem de caráter obrigatório e de difícil eliminação ou contenção uma vez criadas);
assim, havendo frustração de receitas, não resta ao gestor outra alternativa para cumprir as metas fiscais vigentes senão cortar despesas discricionárias. (g.n.)
O objetivo dos anexos de resultado primário e nominal é
verificar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas
na LDO de forma a garantir o equilíbrio das contas públicas conforme planejado. De acordo com Caldas Furtado,
“A fixação de metas de resultado primário, decorrente
do controle dos gastos públicos e do compromisso com
a obtenção de determinado montante de receitas, constitui instrumento fundamental” para verificar se o governo está contribuindo para a redução ou elevação do endividamento.
As definições dadas pelo MDF 8ª sobre Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, são bastante esclarecedoras:
Resultado Primário
www.tce.es.gov.br

Resultado obtido a partir do cotejo entre receitas e despesas orçamentárias de um dado período que impactam
efetivamente a dívida estatal. O resultado primário pode
ser entendido, então, como o esforço fiscal direcionado
à diminuição do estoque da dívida pública.
Contudo, é preciso salientar que o principal parâmetro de endividamento eleito pelo legislador foi a Dívida
Consolidada Líquida – DCL.
[...]
Resultado Nominal
Para fins do arcabouço normativo criado pela LRF e pela
RSF nº 40/2001, o resultado nominal representa a variação da DCL em dado período e pode ser obtido a partir
do resultado primário por meio da soma da conta de juros (juros ativos menos juros passivos). (g.n.)
[...]
Dívida Consolidada
A dívida pública consolidada corresponde ao montante
total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, assumidas em
virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em
prazo superior a 12 (doze) meses, dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos
durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, e das operações de crédito, que, embora de
prazo inferior a 12 (doze) meses, tenham constado como
receitas no orçamento.
A dívida consolidada líquida (DCL) corresponde ao saldo da dívida consolidada, deduzidas as disponibilidades
de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres fiSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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nanceiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.

tas de resultado primário ou nominal” e mais:

O resultado primário, tido como esforço fiscal direcionado à diminuição do estoque da dívida pública tem como
principal parâmetro para a gestão da dívida a Dívida Consolidada Líquida – DCL, cujos limites foram estabelecidos
pela Resolução do Senado Federal 40/2001.

Prefeito, vereadores, munícipes, associações entenderiam melhor o controle sobre a execução orçamentária.
Para municípios nos quais o endividamento público não
é o problema orçamentário e econômico central, a fixação de meta de resultado primário ou de resultado nominal não ajuda no controle do Orçamento.

No caso concreto, verifiquei que na LDO o município se
propôs a aumentar seu estoque da dívida consolidada líquida em R$ 50.000.000,00 – meta de resultado nominal. Entretanto, ao apresentar o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (RGFDCL_37 – Sistema e-Tcees), ficou demonstrado que o município não a possui, estando zerada, tanto em 2014 como em 2015, inclusive a
Dívida Consolidada foi reduzida de 2014 para 2015 em
194.440,02 (DEMDIF_3 – Sistema e-Tcees).
Logo, verifiquei que não havia necessidade do município
ter estabelecido essas metas de resultado primário e nominal na LDO, visto que o objetivo central dessas metas
é a redução do endividamento fiscal líquido, e conforme
demonstrado, o município não o possui.
A LRF dispõe que os entes da federação precisam estabelecer as metas fiscais em todos os Anexos de Metas. Nesse caso, em que o município não possui DCL, as metas,
no entanto, podem ser zero, ou seja, não vão gerar nem
déficit e nem superávit.
Nesse caso, estabelecer metas de resultado primário e
nominal não favorece o controle da execução orçamentária e financeira. De acordo com as lições de Weber de
Oliveira, “em casos como esses, seria conferida muito
mais inteligibilidade ao controle orçamentário se fosse
fixada uma meta de resultado orçamentário (receitas
arrecadadas menos despesas empenhadas) do que meDiário Oficial de Contas

No âmbito dos pequenos municípios, o problema relevante das finanças públicas normalmente é o acúmulo
de obrigações não pagas assumidas perante prestadores
de serviços, fornecedores, executores de obras e servidores, e não dívidas contraídas junto a instituições do
sistema financeiro ou decorrentes de emissão de títulos
públicos.
Assim, diante de despesas de juros e demais encargos
da dívida pública irrelevantes, como nesse caso, por tudo que foi explicado sobre as funções dos resultados primário e nominal, não faz muito sentido estabelecer como meta fiscal qualquer um desses resultados, porque
não haveria o que ser objeto de controle por meio deles. (g.n.)
Concluo, portanto, que a infringência ao art. 9º da LRF
pela não limitação do empenho por descumprimento
das metas de resultado primário e nominal é incapaz de
macular estas contas de governo. Afasto, então, a irregularidade.
III.2 NÃO COMPATIBILIDADE ENTRE AS INSCRIÇÕES DE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
NO ANEXO 5 DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL E AS
INSCRIÇÕES DOS RESTOS PAGAR NO BALANÇO FINANCEIRO (ITEM 7.2 DO RTC 440/2016)
Inobservância aos artigos 85 da Lei Federal 4.320/64 e
www.tce.es.gov.br

art.55, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF).
Conforme relatado no RTC 440/2016:
Conforme evidenciado no quadro demonstrativo dos
restos a pagar (tabela 14) verificou-se no exercício de
2015 inscrição em restos a pagar processados no valor
de R$ 7.695.221,04 e inscrição de restos a pagar não processados no valor de R$ 88.543.583,11, o que pode ser
confirmado também pelos números evidenciados no Balanço Financeiro Consolidado.
Entretanto, o Demonstrativo da disponibilidade de caixa
e dos restos a pagar, Relatório de Gestão Fiscal - 2º semestre de 2015, instrumento para verificação do cumprimento do artigo 55 da LRF, evidencia inscrição de restos a pagar processados no valor de R$ 4.906.192,98, estando a menor em R$ 2.789.028,06 quando comparado
à inscrição de restos a pagar processados no Balanço Financeiro (R$ 7.695.221,04)
Embora o Balanço Financeiro Consolidado do Município
(figura 01) demonstre uma inscrição de restos a pagar
não processados em 2015 no total de R$ 88.543.583,11
o Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos
a pagar (RGF, 2º semestre de 2015, figura 02) evidencia
em 2015 inscrição de restos a pagar não processados no
valor de R$ 34.344,89 alocados em recursos não vinculados e nenhum valor inscrito em restos a pagar não processados em recursos vinculados, conforme demonstrado nas figuras abaixo:
Figura 01: Inscrição de Restos a Pagar – Balanço Financeiro
Figura 02 Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Considerando que as inconsistências acima apontadas
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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dificultam a análise da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar por fonte de recursos, sugere-se a citação do
responsável para apresentar justificativas, evidenciando corretamente as inscrições dos restos a pagar processados e não processados por fonte de recursos.
Justificativa da gestora:
A Equipe do TCEES afirmou que consta evidenciado no
quadro demonstrativo dos restos a pagar (Tabela 14),
exercício de 2015, a inscrição em restos a pagar processados no valor de R$ 7.695.221,04 e inscrição em restos
a pagar não processados no valor de R$ 88.543.583,11,
o que pode confirma-se pelos números evidenciados no
Balanço Financeiro Consolidado.
Relata, ainda, os Auditores que o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, Relatório de
Gestão Fiscal - 2° semestre de 2015, instrumento para
verificação do cumprimento do Art. 55 da LRF, evidencia inscrição de restos a pagar processados no valor de
R$ 4.906.192,98, estando a menor em R$ 2.789.028,06
quando comparado a inscrição de restos a pagar processados no Balanço Financeiro (R$ 7.695.221,04)
Assim, a Equipe do TCEES conclui que, embora o Balanço Financeiro Consolidado do Município (figura 01) demonstre uma inscrição de restos a pagar não processados em 2015 no total de R$ 88.543.583,11, o Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar,
(RGF, 2° semestre de 2015, figura 2) evidencia em 2015
inscrição de restos a pagar não processados no valor de
R$ 34.344,89 alocados em recursos não vinculados e nenhum valor inscrito em restos a pagar não processados
em recursos vinculados.
Diante das constatações dos Auditores do TCEES, esclaDiário Oficial de Contas

recemos que o Anexo 5 - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - RGF 2° Sem/2015 que
é encaminhado na PCA é gerado na página do TCEES no
sistema LRFWeb, e esse anexo no sistema da LRFWeb só
é gerado no último bimestre ou semestre do exercício,
portanto, não há um acompanhamento dos dados que
são lançados no sistema LRFWeb para conferência.
Por outro lado, ao analisarmos nosso sistema contábil
municipal, esse anexo está em dissonância com o Relatório gerado no sistema LRFWeb do TCEES, vez que pode ter ocorrido que alguns campos do sistema LRFWeb
não foram preenchidos ou não foram preenchidos corretamente.
Diante disso, estamos encaminhando o Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e Restos ~ Pagar - RGF 2°
sem/2015 (Anexo III) para análise e, assim, poderá ser
comprovado que o Balanço Financeiro Consolidado e o
Anexo 5 - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e
Restos a Pagar estão em consonância, conforme tabelas
abaixo:
Isto posto, PUGNAMOS QUE O ACHADO INDICADO NO
ITEM 7.2 SEJA CONSIDERADO IMPROCEDENTE já que o
Balanço Financeiro Consolidado e o Anexo 5 - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar estão em consonância.
Da Manifestação Técnica 0664/2017:
A presente irregularidade se refere a não compatibilidade entre as inscrições de restos a pagar processados e
não processados evidenciados no Relatório da Gestão
Fiscal e as inscrições demonstradas no Balanço Financeiro.
Devidamente citada a defendente afirma que ao analisar
www.tce.es.gov.br

o sistema contábil do município, verificou que os dados
ali presentes estão em dissonância com o Relatório gerado no sistema LRFWEB do TCEES, uma vez que pode ter
ocorrido que alguns campos do sistema LRFWeb não foram preenchidos ou não foram preenchidos corretamente. Afirma ainda que está encaminhando o Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - RGF 2°
sem/2015 (Anexo III) a fim de confirmar os valores inscritos no Balanço Financeiro.
Preliminarmente, é importante destacar que, a Resolução TCEES nº 193/2003, regulamentou a remessa ao Tribunal de Contas, através da internet, de dados relativos
â gestão fiscal dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, com vistas ao controle da gestão fiscal instituído pela Lei Complementar nº 101/2000. Assim, tal normativo obriga a confirmação dos dados no Sistema LRFWEB pelos Poderes uma única vez. E caso haja necessidade de retificações nos dados confirmados deverá ser
observada as normas dispostas na Resolução TCEES nº
185/2003.
Além disso, vale frisar também que, a Instrução Normativa 34/2015 que regulamentou a remessa ao Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, por meio da internet, dos dados da prestação de contas anual das entidades municipais da administração direta e indireta regidas
pela Lei Federal nº. 4.320/64 estabeleceu em seu Anexo I os arquivos a serem enviados quando da prestação
de contas anual dos prefeitos, dentre os quais se destaca o Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (ANEXO 5 do
Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao terceiro quadrimestre ou segundo semestre do
exercício a que se refere a prestação de contas. O aneSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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xo I do normativo deixa claro que o relatório que compõe a PCA a ser enviado pelo CIdadES deve ser gerado a
partir do sistema LRFWeb, e não gerado a partir do sistema contábil do município, como muitos dos outros
arquivos.
Por fim, é imperioso ressaltar ainda que, compete ao
Prefeito Municipal a responsabilidade legal pelo envio
dos dados e informações referentes à gestão fiscal, por
meio da LRFWeb, como das informações da PCA, por
meio do CidadES, bem como pela fidedignidade dos dados declarados.
Feitas as considerações preliminares, passa-se agora a
análise dos documentos e das justificativas apresentadas.
A defesa anexa aos autos o Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos
a Pagar, 2º semestre de 2015, gerado a partir do sistema
contábil do município. Verifica-se que o mesmo apresenta valores de inscrições de restos a pagar processados e
não processados do exercício em acordo com os valores demonstrados no Balanço Financeiro e Demonstrativo da Dívida Flutuante. Todavia, conforme já explanado,
o arquivo a ser enviado junto com a prestação de contas
deve ser gerado no sistema LRFWeb, e caso seja verificado erros, estes devem ser corrigidos.
Ao realizar nova consulta ao relatório no sistema LRFWeb percebe-se que os dados são os mesmos do relatório enviado junto com a prestação de contas anual,
ou seja, o gestor não procurou corrigir as informações
ao descobrir que estavam incorretas, limitou-se apenas a
apresentar um documento gerado por seu sistema a fim
de comprovar suas alegações
Diário Oficial de Contas

Assim, considerando a importância dos dados declarados através dos sistemas LRFWEB e CidadES, dados estes
utilizados por esta Corte de Contas a fim de realizar sua
missão constitucional de controlar a gestão fiscal bem
como realizar a análise das prestações de contas dos ordenadores de despesas, como a responsabilidade legal
do Prefeito pelo envio e fidedignidade dos dados e informações declaradas, sugere-se manter o presente indicativo de irregularidade.
Da Manifestação Técnica 1662/2017-5, após defesa oral:
ANÁLISE TÉCNICA: Em mais uma nova consulta ao relatório no sistema LRFWeb percebe-se que os dados são os
mesmos do relatório enviado junto com a defesa em resposta ao Termo de Citação 50083/2016-5, ou seja, o gestor não procurou corrigir as informações:
Fonte: Peça complementar 10371/2017-5, Doc. 02, pág.
57/168
Relativamente à abertura do Sistema LRFWeb para retificação, deve-se seguir as normas estabelecidas na Resolução TC nº 185/2003.
Quanto ao fato de o Parecer Prévio 058/2017 ter considerado tal indício como erro formal, tem-se a informar que há Decisões opostas nesta Corte, como o TC
4388/2016-4 referente à Prestação de Contas Anual
do município de São Mateus, e TC 5023/2016 referente à Prestação de Contas Anual do município de Alfredo Chaves, cujos Votos do Relator e o Parecer Prévio TC55/2017-7 – Plenário, e o Parecer Prévio TC-64/2017 –
Segunda Câmara, respectivamente, mantiveram a mesma irregularidade aqui tratada.
Sendo assim, sugere-se manter este indicativo de irregularidade.
www.tce.es.gov.br

Pois bem.
A gestora foi citada quanto a divergência entre os valores
constantes dos restos a pagar apresentados no Balanço
Financeiro – Anexo XIII e os apresentados no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa do RGF.
Em resposta, a gestora afirma que as informações constantes do Balanço Financeiro então corretas, e que o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa do RGF gerado
no sistema LRFWeb, por ser declaratório e alimentado
manualmente, existindo maior margem de erro, diante
disso, confirmou a divergência apontada pela área técnica.
Para afastar a divergência, a gestora encaminhou outro
Relatório de Fluxo de Caixa RGF gerado pelo sitema de
contabilidade, sendo a mesma base de dados do Balanço Financeiro.
A área técnica não aceitou o novo relatório encaminhado, pois conforme Instrução Normativa 34/2015 o Relatório de Fluxo de Caixa deverá ser gerado pelo sistema
LRFWeb.
Assiste razão a área técnica quanto ao não cumprimento
da Instrução Normativa 34/2015, entretanto, não houve
prejuízo para a análise das informações financeiras, pois
todos os anexos da 4.320/64 são gerados a partir dos
lançamentos efetuados pelo sistema contábil, e o novo
Relatório de Fluxo de Caixa encaminhado pela gestora
está em conformidade com o Balanço Financeiro.
Diante do exposto, se trata de erro formal que não macula as contas analisadas, mas determino que o envio
dos dados e informações referentes à gestão fiscal, por
meio da LRFWeb, como das informações da PCA, por
meio do CidadES, sejam declarados da mesma base de
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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dados contábeis, especificamente em atenção à Instrução Normativa 34/2015.

TE E LAZER 103.637,61 51.358,66 49,56
TOTAL 12.896.390,89 1.834.889,77 14,23

servidores possui saldo de R$ 887.162,16, proveniente
de exercícios anteriores.

III.3 NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO ENTE E RETIDAS DE SERVIDORES E DE
TERCEIROS (ITEM 7.4 DO RTC 440/2016)

Do demonstrativo da dívida flutuante (DEMDFL) e do balancete orçamentário da despesa (BALEXO) verificou-se
que a contribuição previdenciária não tem sido recolhida regularmente, causando o endividamento do município junto ao INSS.

Tendo em vista tratar-se de matéria constitucional, bem
como o fato de que reflete no endividamento do município, propõe-se a citação do responsável para apresentar
justificativas, trazendo aos autos as medidas saneadoras
acompanhadas de documentação comprobatória.

Em relação à parte patronal, foi verificado saldo em restos a pagar na Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy e nas Unidades Orçamentárias Secretarias Municipais de Presidente Kennedy em
percentuais relevantes, a saber:

Justificativa da gestora:

Inobservância ao artigo 195 da Constituição da República.
Conforme relatado no RTC 440/2016:
Unidade Gestora/Unidade Orçamentária INSS
Liquidado (A) Rpagar(B) %(B/A)
FUNDO MUNICIPAL
1.006.322,01 9,01

DE

SAÚDE

11.174.822,29

GABINETE DO PREFEITO 178.351,03 66.474,54 37,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 61.428,06 30.405,08 49,50
SECRETARIA MUNICIPAL
334.832,44 52,25

DE

OBRAS

640.789,46

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 81.338,41
34.784,39 42,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
318.003,42 157.299,36 49,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
100.108,83 56.217,34 56,16
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 169.829,00
68.075,05 40,08

Tabela 17: Contribuições patronais a pagar em
31/12/2015 Em R$ 1,00
Fonte: [Processo TC 3.825/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015]
Em relação aos valores retidos de terceiros e dos servidores, os demonstrativos contábeis evidenciam o seguinte:
Tabela 18: Contribuições previdenciárias retidas Em R$
Rubrica

Saldo inicial

.218810102001-INSS 1.060,45

Inscrição(A)

Baixa

Saldo fInal(B) % (B/

18.733,94

17.519,02

2.275,37

A)
12,15

SERVIÇOS DE TERCEIROS
.218810102002- INSS 887.162,16

3.882.261,83 3.527.064,89 1.242.359,10

32,00

- SERVIDORES
TOTAL

3.900.995,77 3.544.583,91 1.244.634,47

31,91

888.222,61

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO 30.815,36 14.334,16
46,52

Fonte: [Processo TC 3.825/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015]

COORDENADORIA DE COMUNICÃO SOCIAL 37.267,42
14.786,74 39,68

Do quadro acima, verificou-se um total de R$
1.244.634,47 devidos ao INSS (valor este relevante, passível de incidência de juros e multas). O INSS retido de

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORDiário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

A despeito do achado mencionado no Item 7.4 temos
a esclarecer que o Município de Presidente Kennedy
efetuou os pagamentos das contribuições previdenciárias (do empregador e dos servidores) ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) o valor total de R$
1.229.142,56 (um milhão, duzentos e vinte e nove mil,
cento e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), sendo R$ 1.226.390,45 referente a retenção dos
servidores e R$ 2.752,11 referente ao INSS serviço de
terceiros. (Anexo V)
Além disso, parte dos valores constantes na Tabela 17 e
Tabela 18 mencionadas no Item 7.4, refere-se à contribuição previdenciária do empregador e dos servidores
da competência de dezembro/2015, cujos valores tem
seu vencimento até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente
ao da competência, ou seja, até 20 de janeiro de 2016,
conforme se depreende do Art. 30, inciso I, alínea “b”, da
Lei Federal n° 8212/1991.
Frente ao exposto, é possível observar que o Município
de Presidente Kennedy cumpriu com todas as obrigações legais concernentes à contribuição previdenciária do exercício de 2015, de modo que as ALEGAÇÕES
ELENCADAS NO ITEM 7.4, NÃO DEVEM PROSPERAR,
tendo em vista que os valores devidos foram efetivaSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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mente quitados.

Já com relação às contribuições patronais, com per-

Contribuições Liquidado (A) Restos a pa- Pago

Vale informar que no exercício de 2016, o município adotou algumas medidas para aumentar suas receitas próprias, a fim de cumprir com suas obrigações perante terceiros e também junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

centuais entre 37% e 56% não recolhidos no exercício,

Patronais

Da Manifestação Técnica 0664/2017:

pagamento foi verificada na maioria das secretarias, ou

Após regular citação a defendente afirma que o Município de Presidente Kennedy efetuou os pagamentos
das contribuições previdenciárias (do empregador e dos
servidores) ao Instituto Nacional da Seguridade Social
(INSS) o valor total de R$ 1.229.142,56 (um milhão, duzentos e vinte e nove mil, cento e quarenta e dois reais
e cinquenta e seis centavos), sendo R$ 1.226.390,45 referente a retenção dos servidores e R$ 2.752,11 referente ao INSS serviço de terceiros. Alega ainda que parte
dos valores constantes na Tabela 17 e Tabela 18 mencionadas no Item 7.4, refere-se à contribuição previdenciária do empregador e dos servidores da competência de
dezembro/2015, cujos valores têm seu vencimento até
o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência, ou seja, até 20 de janeiro de 2016, conforme se depreende do Art. 30, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal n°
8212/1991.

seja, demasiado recorrente no exercício em diversas áre-

Da análise dos documentos e das justificativas apresentadas, constata-se que, com relação ao recolhimento dos
valores de INSS retido dos servidores e INSS de terceiros, a defendente anexa aos autos listagem de pagamentos que comprovam o recolhimento dos valores devidos
no exercício de 2015, sendo R$ 1.226.390,45 referente à
retenção dos servidores e R$ 2.752,11 referente ao INSS
serviço de terceiros.
Diário Oficial de Contas

nas diversas secretarias, não foram apresentados docu-

gar(B)

2014- (C)/(A)

2015 (C)

a Pagar em
31/12/2015
Fundo Muni- 11.174.822,29 1.006.322,01

1.015.516,33

9,09%

de 2016, dos valores devidos referente ao exercício de

cipal de Saúde
Prefeitura (Di- 1.721.568,60

1.087.056,09

63,14%

2015. Ressalte-se que a omissão pela integralidade do

versas secre2.102.572,42

16,30%

mentos que comprovem o recolhimento, no exercício

as, revelando-se como uma política pública do que o governo escolhe fazer ou não fazer.
Sendo assim, sugere-se manter o presente indicativo de
irregularidade.
Da Manifestação Técnica 1662/2017-5, após defesa oral:
ANÁLISE TÉCNICA: A presente irregularidade se refere ao
não recolhimento das contribuições previdenciárias do
ente e retidas de servidores e terceiros.
Conforme se verifica na MT 664/2017-2 foi realizada a
comprovação do recolhimento dos valores devidos no
exercício de 2015.
Foram encaminhados documentos Doc. 03 (Peça Complementar 10371/2017-5, pág. 58-160) comprovando o
pagamento de R$ 1.087.056,09 referentes à Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy e R$ 1.015.516,33 referentes ao Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, além das cópias das Guias de Recolhimento pagas.
Observa-se que o somatório dos pagamentos supera o
total inscrito em Restos a Pagar, no entanto, é inferior ao
total liquidado de R$ 12.896.390,89, representando apenas 16,30% dele, conforme abaixo demonstrado:
www.tce.es.gov.br

tarias)
TOTAL

828.567,76

12.896.390,89 1.834.889,77

Sendo assim, considerando o montante ainda devido (liquidado) pelo município, conclui-se por manter deste indicativo de irregularidade.
Pois bem.
Assiste razão a área técnica, pois a gestora não comprovou o recolhimento das contribuições patronais no mês
de janeiro de 2016, referente ao exercício de 2015, no
valor de R$ 1.834.889,77 e sim, após defesa oral, encaminhou os recolhimentos das contribuições referentes o exercício de 2015 nos meses de março e julho de
2016, confirmando que a gestora não comprovou o recolhimento no momento oportuno, submetendo o município a prejuízo potencial em razão da incidência de
juros, multa e correção monetária no montante de R$
872.072,66, conforme demonstrado na planilha a seguir:
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se
no sentido de que a irregularidade em questão configura
fato grave, de caráter insanável, senão vejamos:
“[...]. Registro de candidatura. Indeferimento. Eleições
2012. Vereador. Rejeição de contas pelo TCE/ES. Ex-presidente da Câmara Municipal. Ausência de recolhimento
de contribuição previdenciária e extrapolação dos limites de gastos pelo Poder Legislativo. Art. 29-A. Irregularidades insanáveis que configuram ato doloso de improSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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bidade. Incidência da inelegibilidade do art. 1°, I, g, da
LC n° 64/90. [...] 1. Nos termos da orientação fixada neste Tribunal, o não recolhimento de verbas previdenciárias e a extrapolação dos limites de gastos pelo Poder
Legislativo Municipal previstos na Constituição Federal
são irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de improbidade administrativa. 2. O saneamento
do processo promovido pelo TCE com base na sua legislação específica, diante da quitação do débito, não tem
o condão de assentar a boa-fé e a ausência de dolo por
parte do recorrente, porquanto o dolo a se perquirir para a incidência da inelegibilidade por rejeição de contas
se refere às condutas irregulares praticadas. [...]” (Ac. de
19.8.2014 no REspe nº 4366, rel. Min. Luciana Lóssio.)
“[...]. Registro de candidatura. Indeferimento. Eleições
2012. Prefeito. Rejeição de contas pelo TCE/PB. Ex-presidente da Câmara Municipal. Fato superveniente suscitado após a inauguração da instância especial. Inadmissibilidade. Ausência de recolhimento de contribuição previdenciária patronal. Irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Incidência da inelegibilidade do art. 1°, I, g, da LC n° 64/90. [...]
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, as alterações
fáticas e jurídicas supervenientes ao registro, nos termos
do §10 do art. 11 da Lei nº 9.504/97, não podem ser consideradas após inaugurada a instância especial. 2. Nos
termos da orientação fixada neste Tribunal, o não recolhimento de verbas previdenciárias ou a ausência de
seu repasse à Previdência Social, seja a contribuição
dos servidores, seja a patronal, são irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de improbidade administrativa, aptas a atrair a incidência da inelegibilidade da alínea g do inciso I do artigo 1º da LC
Diário Oficial de Contas

nº 64/90. [...]” (Ac. de 10.9.2013 no REspe nº 3430, rel.
Min. Luciana Lóssio.)
“Eleições 2012. Registro de candidatura. Indeferimento. Rejeição de contas. Inelegibilidade. Art. 1º, I, g, da
Lei Complementar nº 64/90. Incidência. 1. O descumprimento da Lei nº 8.666/93 e o não recolhimento de
contribuições previdenciárias constituem irregularidades insanáveis que configuram ato doloso de improbidade administrativa, para efeito da verificação da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. 2. Para a caracterização da inelegibilidade prevista na alínea
g do inciso I do art. 1º da Lei das Inelegibilidades, não se
exige o dolo específico, bastando para tal o dolo genérico ou eventual, que se caracteriza quando o administrador assume os riscos de não atender aos comandos
constitucionais e legais, que vinculam e pautam os gastos públicos. 3. Para rever as alegações de que constariam dos autos os comprovantes do parcelamento da dívida junto ao INSS; de que a Corte de Contas teria acatado a documentação referente à prorrogação do contrato
de serviço; de que existia respectiva previsão contratual
e de que tal providência ocorreu dada a necessária continuidade do serviço público em benefício da coletividade, sem nenhum favorecimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas considerados pelo acórdão
regional, o que não é possível de ser realizado em sede
de recurso de natureza extraordinária, consoante reiteradamente decidido com apoio nas Súmulas nos 7 do STJ
e 279 do STF. [...]” (Ac. de 23.05.2013 no AgR-REspe nº
12726, rel. Min. Henrique Neves.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ELEIÇÕES
2012. PREFEITO. REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCE/PB. EXwww.tce.es.gov.br

-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. FATO SUPERVENIENTE SUSCITADO APÓS A INAUGURAÇÃO DA INSTÂNCIA ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE CONFIGURA ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DO ART. 1°, I, G,
DA LC N° 64/90. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, pressupõe
a existência, no acórdão embargado, de um dos vícios
previstos no art. 275 do Código Eleitoral. 2. O inconformismo que tem como real objetivo novo julgamento da
causa não pode prosperar, porquanto ausentes os vícios
previstos no art. 275 do Código Eleitoral. 3. Embargos
rejeitados (TSE, RESPE 3430, Rel. Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio,, DJE 22/04/2014).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR
64/90. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 25% EM EDUCAÇÃO E DE RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESPROVIMENTO.
1. A rejeição de contas do agravante em virtude da não
aplicação do percentual mínimo de 25% exigido no art.
212 da CF/88 configura irregularidade insanável e ato
doloso de improbidade administrativa, incidindo a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC 64/90 (REspe 246-59/SP, de minha relatoria, PSESS de 27.11.2012).
2. A ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias – parte patronal - também atrai a inelegibilidade prevista no mencionado dispositivo. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (TSE, RESPE 7486, Rel.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Min. Fátima Nancy Andrighi,, DJ 29/11/2012)
Diante de todo o exposto, acompanho o entendimento
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, e mantenho a irregularidade quanto à ausência de
repasse da contribuição patronal ao RGPS no valor de
R$1.834.889,77, em tempo oportuno.
Por fim, devido ao recolhimento extemporâneo das contribuições previdenciárias, gerando o pagamento das
guias de recolhimento com a incidência de juros, multas
e correção monetária no montante de R$ 872.072,66,
DETERMINO que o atual gestor adote medidas administrativas necessárias a realizar Tomada de Contas Especial, nos termos do artigo 2º da Instrução Normativa - IN
TCEES 32/2014, a fim de apurar/confirmar a 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 considerada ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se a sua
glosa, informando, ainda, a esta Corte de Contas sobre o
resultado obtido;
III.4 AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – RGF DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO AO INSS (ITEM 7.5 DO
RTC 440/2016)
Inobservância aos artigos 85 e 89 da Lei Federal nº
4.320/64 e artigo 1º §1º combinado com o art.55, inciso
I, alínea “b” da LC 101/2000.
Conforme relatado no RTC 440/2016:
Por intermédio do Demonstrativo da Dívida Fundada –
Anexo XVI da Lei Federal nº 4.320/64, constatou-se que
a conta 211430102000 - INSS - DÉBITO PARCELADO reDiário Oficial de Contas

gistrou a seguinte movimentação no exercício de 2015:
inscrição: R$ 1.352.442,49, baixa: R$ 311.565,01 e saldo
atual: R$ 1.040.877,48.
Porém, o montante devido ao INSS em 31/12/2015 não
foi evidenciado no Demonstrativo da Dívida Consolidada
Líquida no Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre do Exercício de 2015 do município de Presidente Kennedy, dificultando a auditoria deste Tribunal de Contas e
revelando ausência de transparência na gestão fiscal do
município sob exame.
Considerando-se as inconsistências contábeis acima relatadas, propõe-se a CITAÇÃO do gestor para apresentar justificativas acompanhadas de documentação comprobatória.
Justificativa da gestora:
A despeito do achado mencionado no item 7 5, esclarecemos que de fato a transparência na gestão fiscal
dos recursos pagos ao parcelamento junto ao INSS restou prejudicada em razão dos lançamentos indevidos na
conta contábil n° 2114301020000 (curto prazo), quando
o correto seria realizar os referidos lançamentos na conta contábil n° 221430101000 (longo prazo).
Informamos, ainda, que os lançamentos vinham ocorrendo corretamente nos exercícios anteriores conforme demonstrado no Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida
Fundada, no entanto, no início do exercício de 2015, por
equívoco, houve lançamentos indevidos na conta contábil n° 2114301020000 (curto prazo).
Assim, no início do exercício de 2016, tão logo o Município identificou as referidas incorreções, foi realizada a
retificação dos lançamentos para a conta correta: conta
contábil n° 221430101000 (longo prazo), conforme comwww.tce.es.gov.br

prova-se através do Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida
Fundada do exercício de 2016 e Relatório Razão do Plano de Contas da conta contábil n° 221430101000 (longo
prazo). (Anexo VI)
Para demonstrar melhor a transparência na gestão dos
recursos fiscais evidenciamos através da tabela abaixo os
valores referente a movimentação da dívida fundada do
exercício de 2015, a saber:
Isto posto, embora tenha ocorrido equívoco nos lançamentos de parcelamento da dívida junto ao INSS o achado apontado no item 7.5 não ocasionou prejuízos ao Município, já que as retificações foram devidamente. realizadas conforme as correções em anexo (Anexo VI),
razão pela qual pugnamos pela improcedência deste
achado.
Da Manifestação Técnica 0664/2017:
A presente irregularidade se refere a ausência de transparência dos parcelamentos e débitos previdenciários
no Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida.
Após regular citação a defendente afirma que a transparência na gestão fiscal dos recursos pagos ao parcelamento junto ao INSS restou prejudicada em razão de os lançamentos indevidos na conta contábil n° 2114301020000
(curto prazo), quando o correto seria realizar os referidos
lançamentos na conta contábil n° 221430101000 (longo
prazo). Alega também que no exercício de 2016, tão logo
o Município identificou as referidas incorreções, foi realizada a retificação dos lançamentos para a conta correta:
conta contábil n° 221430101000 (longo prazo).
Inicialmente é importante destacar que, conforme já detalhado no item 2.5 deste relatório, o gestor responsável
é obrigado, conforme Resolução TCEES 193/2003 a realiSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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zar a remessa de dados referentes à gestão fiscal, via sistema LRFWEB, como também encaminhar, segundo IN
34/2015, quando da prestação de contas anual, via sistema CidadES, alguns arquivos gerados a partir do sistema LRFWEB, dentre os quais o Demonstrativo da Dívida
Consolidada Líquida, no Relatório de Gestão Fiscal RGF,
2º semestre.
A defesa anexa aos autos o Demonstrativo da Dívida
Fundada dos exercícios de 2014 e 2016, bem como o razão da conta 221430101000 – INSS – DÉBITO PARCELADO a fim de corroborar seus argumentos relacionados ao
erro de lançamento e a correção do mesmo.
Todavia, ao realizar nova consulta ao Demonstrativo da
Dívida Consolidada Líquida, no Relatório de Gestão Fiscal RGF, 2º semestre/2015, no sistema LRFWeb, percebe-se que os dados são os mesmos do relatório enviado
junto com a prestação de contas anual, ou seja, o gestor
não procurou corrigir as informações ao descobrir que
estavam incorretas, limitou-se apenas a apresentar um
documento gerado por seu sistema a fim de comprovar
suas alegações.
Pelo exposto, considerando a importância dos dados declarados através dos sistemas LRFWEB e CidadES, dados
estes utilizados por esta Corte de Contas a fim de realizar sua missão constitucional de controlar a gestão fiscal bem como realizar a análise das prestações de contas
dos ordenadores de despesas, como a responsabilidade
legal do Prefeito pelo envio e fidedignidade dos dados
e informações declaradas, sugere-se manter o presente
indicativo de irregularidade.
Da Manifestação Técnica 1662/2017-5, após defesa oral:
ANÁLISE TÉCNICA: Novamente a defesa alega erro forDiário Oficial de Contas

mal, não tendo acostado novas informações.
Em mais uma nova consulta ao relatório no sistema LRFWeb percebe-se que os dados são os mesmos do relatório enviado junto com a defesa em resposta ao Termo
de Citação 50083/2016-5, e também com a Defesa oral
(Peça Complementar 10371/2017-5, pág. 164-165), ou
seja, o gestor não procurou corrigir as informações junto
ao sistema LRFWeb.
Dessa forma, apesar das retificações realizadas contabilmente, permanece a ausência de transparência no Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida – RGF dos
parcelamentos de débitos junto ao INSS. Sendo assim,
sugere-se manter o presente indicativo de irregularidade.

Assiste razão a área técnica quanto ao não cumprimento
da Instrução Normativa 34/2015, entretanto, não houve
prejuízo para a análise das informações financeiras, pois
todos os anexos da 4.320/64 são apresentados a partir
dos lançamentos gerados pelo sistema contábil, e que,
agiu corretamente o gestor, quando realizou a retificação
dos laçamentos no momento que tomou ciência do erro, em conformidade com a Resolução CFC nº 1.437/13,
a saber:
Art. 2º Alterar a NBC T 16.5 – Registro Contábil, aprovada
pela Resolução CFC n.º 1.132/08, publicada no D.O.U.,
Seção I, de 25/11/08, como segue:
(a) incluir o item 26 e seu título, inclusive no índice, com
as seguintes redações:

Pois bem.

“Retificação do registro contábil

A gestora foi citada quanto a divergência entre o Demonstrativo da Dívida Fundada – Anexo XVI e o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do RGF.

26. Retificação de lançamento é o processo técnico de
correção de registro realizado com erro na escrituração
contábil da entidade e pode ser feito por meio de:

Em defesa, a gestora afirma que houve erro de classificação contábil e que fez as devidas correções no exercício de 2016, encaminhando o razão da conta contábil n°
221430101000 (parcelamento de INSS de longo prazo),
apresentando o Anexo XVI em 2016 já com os ajustes,
entretando não trouxe nenhuma informação quanto as
divergências no Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do RGF.

(a) estorno;

A área técnica não aceitou os argumentos da defesa,
pois mesmo tendo feito as correções contábeis e apresentado o Demonstrativo da Dívida Fundada em 2016 já
ajustado, este não fez as correções no Demonstrativo da
Dívida Consolidada Líquida do RGF, gerado pelo sistema
LRFWeb, descumprindo a IN 34/2015.
www.tce.es.gov.br

(b) transferência; e
(c) complementação.”
Diante do exposto, verifico que esta inconsistência deve
ser mantida, embora sem o condão de macular as contas analisadas, mas determino que o envio dos dados e
informações referentes à gestão fiscal, por meio da LRFWeb, como das informações da PCA, por meio do CidadES, sejam declarados da mesma base de dados contábeis, especificamente em atenção à Instrução Normativa 34/2015.
III.5 APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE ABAIXO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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(ITEM 9.2.1 DO RTC 440/2016)

Justificativa da gestora:

Inobservância ao artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).

A despeito do achado no item 9.2.1 temos a esclarecer
que a importância de R$ 884.292,36 foi empenhada e liquidada em fontes de recursos do SUS, royalties de petróleo, e ordinários e paga com recursos do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, conforme tabelas abaixo:

Conforme relatado no RTC 440/2016:
Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício
de 2015, aplicou 13,55% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em
ações e serviços públicos de saúde, conforme demonstrado na planilha de apuração, Apêndice E deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 27: Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de

Valor
5.889.435,74
17.528.477,01

transferências
Base de cálculo para aplicação em

23.417.912,75

ações e serviços públicos de saúde
Valor aplicado em ações e serviços

3.172.976,21

públicos de saúde
% de aplicação

13,55%

Diante disso, os valores mencionados na tabela acima referente às fontes de recursos do SUS, royalties de petróleo, e ordinários deverão ser incorporados aos valores já
apurados pela Equipe de Auditoria do TCEES, conforme
Listagem de Pagamentos/Bancos Agrupada por Fonte de
Recursos e Conta Bancária (Anexo IX), de modo que o
percentual de 13,55% passará a ser de 17,32%, conforme na tabela abaixo:
Por todo exposto, vislumbra-se que o Município cumpriu
com os limites constitucionais exigidos, investindo mais
do que o mínimo constitucional (15%) em ações e serviços públicos de saúde, razão pela qual não há que se falar em irregularidade, conforme apontado no achado do
Item 9.2.1
Da Manifestação Técnica 1234/2017-2 (após diligência):

Nota: Despesa Empenhada igual a Despesa Liquidada
em 2015, conforme registrado no Balancete da Despesa
Orçamentária por elemento de Despesa do Fundo Municipal de Saúde.

Devidamente citada, a defendente afirma que a importância de R$ 884.292,36 foi empenhada e liquidada em
fontes de recursos do SUS, royalties de petróleo, e ordinárias e pagas com recursos do FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE, valor este que deve ser incorporado aos valores
já apurados por esta Corte de Contas, o que aumenta o
percentual mínimo de 13,55% para 17,32%.

Portanto, o município não cumpriu com o limite mínimo
constitucional previsto para a saúde (15%). Assim propõe-se a citação do prefeito para apresentar justificativas acompanhadas de provas documentais.

Compulsando os documentos e as justificativas apresentadas, constata-se que a defesa apresenta uma listagem
de pagamentos realizados indicando despesas na fonte
de recursos do SUS (1203 e 3203) e de royalty de pe-

Fonte: [Processo TC 3.825/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015]

Diário Oficial de Contas
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tróleo (1604), porém pagas com conta bancária pertinente aos recursos próprios do município, quais sejam:
R$ 159.412,37 na conta 14.651.624; 42.304,57 na conta
6.421-1 e R$ 682.549,22 na conta 8.483-2.
Entretanto, analisando-se o LIQSAU encaminhado na
PCA, que serviu como referência para apuração do limite, as contas 14.651.624, 6.421-1 e 8.483-2 não são evidenciadas como pagadoras das despesas da fonte 1203.
E as fontes 3203 e 1604 não são evidenciadas no demonstrativo, revelando inconsistência nas informações
prestadas.
Adicionalmente, verifica-se que a defesa não comprovou
por meio do encaminhamento dos extratos bancários o
efetivo pagamento por meio de tais contas, tampouco
que houve o lançamento das despesas pertinentes nas
fontes 1203, 3203 e 1604.
Por todo o exposto, opinou-se no sentido de manter o
presente indicativo de irregularidade.
Nova análise a partir dos documentos apresentadas em
função do termo de comunicação de diligência nº 127:
Tendo sido notificado, o jurisdicionado encaminhou
uma listagem de pagamentos realizados no exercício de
2015, por meio das contas bancárias 14.651.624 Banestes, 8483-2 BB e 6421-1. Também foram encaminhados
os extratos bancários das contas 14.651.624 Banestes,
8483-2 BB e 6421-1 BB, referentes ao exercício de 2015.
Ocorre que, verificando-se a listagem de pagamentos
encaminhada, constatou-se tratar da mesma relação
analisada na MT 664/2017, alterando-se apenas a data
de emissão. Observação à parte, consta da lista o registro dos valores pagos no exercício de 2015, que tratam
em sua integralidade de despesas a título de salários, reSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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muneração e benefícios a servidores do fundo municipal
de saúde, por meio das fontes de recursos “RECURSOS
DOS SUS, FUNDO UNIÃO SAÚDE E ROYALTIES DO PETRÓLEO”. Apesar desta informação, não foi possível, porém,
elaborar um vínculo entre tais valores e as movimentações bancárias constantes dos extratos bancários encaminhados, ou seja, não ficou demonstrado o pagamento
da despesa nas referidas contas bancárias.
Ressalte-se também a afirmação já realizada na MT
664/2017, quanto ao fato do demonstrativo intitulado
LIQSAU encaminhado na PCA 2015, que serviu de base para apuração do limite de saúde, não contemplar as
contas 14.651.624 e 8.483-2 como pagadoras das despesas da fonte 1203, bem como a não evidenciação das
fontes 3203 e 1604 no mesmo demonstrativo, revelando
inconsistência nas informações prestadas.
Assim, diante do exposto, e tendo como base os documentos apresentados na defesa, não foi possível comprovar as alegações feitas pelo jurisdicionado.
Da Manifestação Técnica 1662/2017-5, após defesa oral:
ANÁLISE TÉCNICA: Alega a defesa, que em função da
juntada dos extratos bancários das contas 14.651.624,
6.421-1 e 8.483-2, por solicitação do conselheiro relator,
e também do lançamento das despesas pertinentes às
fontes 1203, 3203 e 1604, resta aos autos, sanados todos
os apontamentos, no sentido de demonstrar que o município aplicou 17,32%. Portanto, superior ao limite mínimo de 15% na área da saúde.
No entanto, não foram trazidos aos autos novos argumentos e/ou documentos de prova, tão somente argumentos a respeito de documentos já analisados através
das Manifestações Técnicas 664/2017 e 1234/2017, que
Diário Oficial de Contas

concluíram respectivamente pela irregularidade e manutenção da irregularidade deste item.
Sendo assim, considerando a ausência de novos argumentos ou novos fatos a acrescentar à defesa, sugere-se
a manter esta irregularidade.
Pois bem.
A gestora afirma que pagou despesas de saúde empenhadas na fonte de recursos do SUS (12030000) com
dinheiro de recursos próprios (fonte 12010000), através das contas bancárias 14.651.624 Banestes, 84832 e 6421-1, ambas do Banco do Brasil, no valor de R$
884.292,36.
A área técnica não aceitou as alegações, pois conforme
o demonstrativo denominado LIQSAU encaminhado pela gestora, consta a informação de que os pagamentos
realizados com recursos do SUS foram no montante de
R$2.350.222,77, sendo estes deduzidos de todas as despesas com saúde na função 10, totalizando um gasto de
R$3.172.976,21 (13,55%), abaixo do limite constitucional.
Analisando as informações prestadas pela gestora, divirjo do entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, pois verificando o relatório denominado “Listagem de Pagamentos/Bancos” –
período de 01/01 a 31/12/2015 (fls. 66 e 67 do arquivo 00818/2017-8 digital), constam pagamentos da fonte
“RECURSOS SUS – 12030000” com dinheiro de recursos
próprios (contas bancárias 14.651.624 Banestes, no valor de R$159.412,37 e 8.483-2 Banco do Brasil, no valor
de R$682.549,22 = R$ 841.961,59).
Diante da informação acima, ficou claro que o ente utilizou recursos próprios para custear despesas do SUS, o
www.tce.es.gov.br

que não é um fato isolado, pois nem sempre os valores
repassados pelo SUS são suficientes para cobrir as despesas com os seus respectivos programas ou em tempo
hábil para o pagamento das despesas.
Também verifiquei que a área técnica utilizou como metodologia para a glosa das despesas dos gastos pelo SUS
o valor empenhado, liquidado e pago na fonte 12030000
disposta no relatório LIQSAU (digital nº 07548/2016-5),
entretanto, nesse caso concreto, para confirmarmos os
valores efetivamente gastos com recursos do SUS, foi necessário utilizar a metodologia já adotada por esse Tribunal, que é a soma do saldo financeiro anterior mais todas
as receitas recebidas do SUS, menos o saldo financeiro final das contas vinculadas.
Ao realizar esse cálculo, verifiquei que o ente gastou com
recursos do SUS o valor de R$1.505.062,57, menor em
R$845.160,20 do valor demonstrado no relatório LIQSAU
de R$2.350.222,77, demonstrando que embora ele tenha contabilizado todo o recurso dos SUS como empenhado/liquidado e pago nesta fonte12030000, na realidade, usou para o pagamento de despesas do SUS recursos próprios - fonte 12010000, conforme quadro a seguir:
Diante dos valores acima demonstrados, verifiquei que
a Prefeitura de Presidente Kennedy aplicou em Açõe e
Serviços Públicos de Saúde em 17,16%, conforme tabela a seguir:
Diante dos fatos apresentados, afasto a irregularidade
quanto ao descumprimento do limite mínimo constitucional da aplicação em ações e serviços públicos de saúde.
III – CONCLUSÃO
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Por todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO para que este Colegiado aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. PARECER PRÉVIO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas da senhora Amanda Quinta Rangel, Prefeita Municipal frente à Prefeitura de Presidente Kennedy no exercício de 2015, na forma prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a manutenção da seguinte irregularidade, considerada de natureza grave, conforme
fundamentado neste voto:
· NÃO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL NO VALOR DE R$1.834.889,77 (ITEM 7.4
DO RTC 440/2016)

TIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – RGF DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO AO INSS (ITEM 7.5 DO
RTC 440/2016);
1.3. Afastar as seguintes irregularidades:
1.3.1. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA
LDO QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO (ITEM 5.2.1
DO RTC 440/2016) e
1.3.2. APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE ABAIXO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL
(ITEM 9.2.1 DO RTC 440/2016)
1.4. DETERMINAR ao atual gestor que:
a. adote medidas administrativas necessárias a realizar
Tomada de Contas Especial, nos termos do artigo 2º da
Instrução Normativa - IN TCEES 32/2014, a fim de apurar/confirmar a 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 considerada ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se a sua glosa, informando, ainda, a
esta Corte de Contas sobre o resultado obtido;

1.2. Manter as seguintes irregularidades, sem o condão
de macular as contas:

b. o envio dos dados e informações referentes à gestão
fiscal, por meio da LRFWeb, como das informações da
PCA, por meio do CidadES, sejam declarados da mesma
base de dados contábeis, especificamente em atenção à
Instrução Normativa 34/2015.

1.2.1. NÃO COMPATIBILIDADE ENTRE AS INSCRIÇÕES DE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
NO ANEXO 5 DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL E AS INSCRIÇÕES DOS RESTOS PAGAR NO BALANÇO FINANCEIRO
(ITEM 7.2 DO RTC 440/2016);

1.5. 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.

1.2.2. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NO DEMONSTRA-

1.6. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
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2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão da 1ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator).
4.2 Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva .
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.

ACÓRDÃO TC- 092/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 1969/2016
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Alegre
Assunto: Tomada de Contas Especial
Representante: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Exercício: 2015
Responsável: Paulo Lemos Barbosa
REPRESENTAÇÃO CONVERTIDA EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE –
CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Versam os presentes autos Representação convertida
em Tomada de Contas Especial pela Decisão Monocrática 1414/2016, encaminhada pela 1ª Promotoria de Justiça de Alegre, por meio do Promotor de Justiça, tratando de supostas irregularidades no pagamento de subsídio ao ex-Prefeito Municipal durante afastamento de suas atividades para tratamento da própria saúde.
Inicialmente, a Secex Previdência elaborou a Manifestação Técnica 482/2016 (fls. 26/29), sugerindo a notificação do responsável para que encaminhasse documentaDiário Oficial de Contas

ção complementar, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 774/2016 (fls. 33/34).
Devidamente notificado, o responsável apresentou as
justificativas anexadas às fls. 38/98 dos autos.
A partir da análise da documentação encaminhada, a
área técnica elaborou a Manifestação Técnica 886/2016
(fls. 103/113) e a Instrução Técnica Inicial 884/2016 (fls.
114/125), sugerindo a conversão do processo em tomada de contas especial e a citação do responsável para
apresentação de razões de defesa, o que foi acolhido na
Decisão Monocrática 1414/2016 (fls. 130/132).
Devidamente citado, o responsável apresentou as razões
de defesa anexadas às fls. 142/164 dos autos.
Retornaram, então, os autos à Secex Previdência, a qual
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 61/2018 (fls.
168/185), concluindo por acolher as justificativas da defesa e afastar a irregularidade apontada.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, pugnando pela
regularidade das contas (Parecer do Ministério Público
de Contas 233/2018 – fl. 189).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na
www.tce.es.gov.br

Instrução Técnica Conclusiva 61/2018, abaixo transcrita:
2. ANÁLISE TÉCNICA DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NA ITI 884/2016-7
2.1 Percepção Inconstitucional, Ilegal e Irregular de
Subsídio sem Contraprestação de Serviços (item 2.1 da
ITI 884/2016-7)
Base legal: Art. 3º, I; art. 24, XII, §2º; art. 194, III, V, VI e
VII; art. 195, II; art. 201,I; todos da CF/88.Art. 12, I, j da
Lei 8.212/1991. Art. 75, I, §1º, I. Art. 46; art. 47 da Lei Orgânica do Município de Alegre.
Responsável:
Identificação: Paulo Lemos Barbosa – Prefeito Municipal
de Alegre
Conduta: Perceber da administração municipal o pagamento de subsídio como Prefeito afastado de suas atividades, por período superior a quinze dias, em razão de
doença.
ITI 884/2016-7
Narra a ITI:
Verificou-se a partir da narrativa do Prefeito Municipal
de Alegre, Sr. Paulo Lemos Barbosa, que tal agente político esteve afastado de suas atividades laborais junto à
Prefeitura de Alegre, durante o período de 28/09/2015 a
04/12/2015. Ocasião em que, mesmo sem a efetiva prestação de serviço, continuou recebendo subsídio como
se estivesse prestando normalmente suas atividades. O
fundamento legal utilizado pelo gestor público para o pagamento da remuneração foi o art. 75, §1º, I da Lei Orgânica do Município de Alegre.
A primeira informação importante é que os agentes políticos, dentre os quais se inclui o prefeito municipal, são
Segunda-feira, 21 de maio de 2018

356

ATOS DA 1a CÂMARA

segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) a partir do ano de 2004 com o advento da
Lei nº 10.887 de 18 de junho de 2004 que modificou o
texto da Lei Federal 8.212, de 24 de julho de 1991:

responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciário de auxílio doença.
(...)

I - como empregado:

A concessão de licença para o tratamento da própria
saúde promovida pela Câmara de Vereadores de Alegre,
ao prefeito municipal, se fundamentou no art. 75, §1º, I
da Lei Orgânica Municipal:

j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou
municipal, desde que não vinculado a regime próprio de
previdência social; (Incluído pela Lei nº 10.887, de 2004).

Art. 75. O Prefeito não poderá afastar-se do cargo por
mais de quinze dias, sob pena da perda do mandato, salvo:

Dessa maneira, o prefeito municipal se não está previamente vinculado a um regime próprio de previdência, é
obrigatoriamente considerado como empregado vinculado ao Regime Geral de Previdência Social.

I –Se licenciado pela Câmara Municipal;

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social
as seguintes pessoas físicas:

Nesse sentido expõe a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que o regime geral tem caráter contributivo e é de filiação obrigatória. Os segurados
deste regime têm seus riscos cobertos em caso de doença:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação
obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei,
a:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
1998)
I -cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e
idade avançada;
Isso quer dizer que, ao o prefeito municipal ao se afastar de suas atividades laborais por motivo de doença por
mais de 15 (quinze) dias, deve, necessariamente, receber seguro previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social, que é um órgão do Ministério da Previdência
Diário Oficial de Contas

§1º O Prefeito regularmente licenciado terá direito à
percepção de remuneração quando:
I –impossibilitado do exercício do cargo por motivo de
doença devidamente comprovada.
Uma interpretação conforme a ordem constitucional dos
dispositivos acima, indica apenas que o Prefeito Municipal acometido por doença devidamente comprovada
tem o direito de afastar-se por meio de licença concedida pela Câmara dos Vereadores sem que esse afastamento gere causa para a perda de seu mandato, e sem
que essa licença afaste o direito de receber o devido benefício previdenciário.
Dessa forma, a garantia expressa na Lei Orgânica visa
apenas assegurar que a licença concedida pela Câmara
para a manutenção do mandato eletivo do Prefeito Municipal, não afasta o direito do referido agente político
de receber seguro previdenciário durante o período em
que estiver de licença concedida por motivo de doença.
Então, os dispositivos em apreço da Lei Orgânica não visam criar um benefício previdenciário exclusivo para o
www.tce.es.gov.br

Prefeito, até porque isso não seria possível, uma vez que
os Municípios não tem competência legislativa para legislar sobre previdência e proteção à saúde.
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
Essa vedação expressa no texto constitucional do Município de criar benefícios previdenciários ou dispor sobre a proteção e defesa da saúde afasta qualquer interpretação de que a licença concedida pela Câmara criaria um seguro previdenciário para o tratamento de saúde do Prefeito.
Ou seja, dentro do ordenamento constitucional é inconcebível o entendimento de que a licença da Câmara dos
Vereadores cria um direito do Prefeito Municipal acometido por doença receber contribuição previdenciária em
virtude de afastamento justificado por doença.
Essa interpretação é insustentável também porque ela
permitiria que o Município fosse capaz e tivesse criado
um benefício previdenciário fora dos parâmetros e princípios previdenciários estabelecidos na Carta Constitucional, tais como os da solidariedade, da equidade, do
caráter democrático e descentralizado da administração.
(...)
Dessa forma, a interpretação do prefeito é totalmente
ilegal, inconstitucional e nem sequer é justificável pelo
texto legal que sustenta ser a base de seu entendimento.
Por efeito o recebimento do subsídio do prefeito durante o afastamento em razão de tratamento da própria doença, momento em que teve garantido o mandato pela
licença da Câmara dos Vereadores de Alegre, configura
irregularidade que impõe ao responsável pelo pagamenSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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to a devolução dos valores pagos aos cofres públicos.”
Justificativas de Paulo Lemos Barbosa
O Sr. Paulo Lemos Barbosa, Prefeito Municipal de Alegre,
alega a inaplicabilidade do art. 12 da Lei 8.212 (RGPS),
nos seguintes termos:
Quanto à matéria fática, depreende-se de seus fundamentos que o Representado não poderia ter recebido os
subsídios de seu cargo, durante o período que se manteve afastado da Prefeitura, posto que não satisfez a contraprestação de sua obrigação, qual seja, a do efetivo
exercício de sua Gestão como Prefeito do Município e,
ademais, em farta exposição estaiada no art. 12 da Lei
Federal n° 8.212 (RGPS}, o Noticiante/Representante,
data datíssima vênia, desviou-se da realidade dos fatos
para tão somente acomodar os seus argumentos ao raciocínio equivocado visando apenas a interpretação isolada do citado dispositivo legal, como se o Representado
fosse segurado do RGPS.
Basta urna singela observação, para verificar que, as regras do art. 12 da citada Lei Federal, não é aplicável ao
caso vertente, posto que o Representado é beneficiário
dos proventos de aposentadorias e não pode receber,
cumulativamente, “seguro previdenciário do tipo 1auxilio doença’ diretamente do INSS” conforme o afirmado
à fl. 118, posto que encontra óbice na intelecção do art.
124 da mesma Lei Federal, senão vejam-se:
Art. 124 - Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:
I -aposentadoria e auxílio-doença;
Igual restrição consta do inciso I, do art. 167, Decreto
3048/99, portanto, não pode cumulativamente receber
Diário Oficial de Contas

proventos da aposentadoria e de auxilio-doença recomendado à fl. 118.
Quanto à legalidade do Ato Impugnado, afirma o Defendente:
Em que pese o elevado entendimento esposado à fl.
119, quando afirma que “conforme a ordem constitucional dos dispositivos (da Lei Orgânica do Município) indica apenas que o Prefeito Municipal acometido por doença devidamente comprovada tem o direito de afastar-se
por meio de licença concedida pela Câmara dos Vereadores sem que esse afastamento gere causa para a perda
de seu mandato, e sem que essa licença afaste o direito
de receber o devido “benefício previdenciário”, mas, entretanto, data vênia, também não encontra respaldo no
texto constitucional como afirmado e, ademais, é forçoso reconhecer que o texto Constitucional deve ter interpretação restritiva e não pode transmudar a expressão
benefício previdenciário (inespecífico) , se assim encontrasse no texto, em seguro previdenciário, posto que a
interpretação não é extensiva e não enseja nenhuma
transmudação ao simples alvedrio do intéprete.
A licença para o afastamento do cargo do Representado,
“para tratamento de sua própria saúde” [Sic] foi promovida pela Câmara de Vereadores com apoio no art. 75,
da Lei Orgânica do Município e, a remuneração recebida
foi com apoio no inciso I, do §1°, desse mesmo dispositivo legal, in verbis:
§1° O Prefeito regularmente licenciado terá direito à
percepção de remuneração quando:
I - impossibilitado do exercício do cargo por motivo de
doença devidamente comprovada.
Análise
www.tce.es.gov.br

No presente caso o Defendente se afastou de suas atividades laborais como Prefeito Municipal de Alegre no período de 28/09/2015 a 04/12/2015 por razões de saúde, recebendo integralmente do município seus vencimentos durante o referido período, conforme disposto
no art. 75, inciso I, parágrafo 1° e inciso I da Lei Orgânica Municipal.
No entanto, alega a ITI 884/2016-7 que tal percepção foi
irregular, uma vez que, segundo o disposto no Regime
Geral de Previdência Social, o segurado apenas tem direito aos proventos integrais durantes os primeiros 15
(quinze) dias de afastamento, tendo direito a, após esse
período, o auxílio doença.
Na presente peça não se questionará o enquadramento
do Prefeito Municipal como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, conforme expresso no art. 12, inciso I, “j” da Lei do RGPS. Serão analisadas, porém, as demais motivações que levaram a ITI
884/2016-7 a considerar como irregular a percepção dos
proventos integrais pelo Prefeito Municipal durante seu
afastamento por motivos de saúde.
A ITI 884/2016-7 fundamenta sua conclusão no fato da
Lei 10.887, de 16 de junho de 2004, lei que cria e estrutura o Regime Geral de Previdência Social, ser posterior
à Lei Orgânica Municipal e, segundo afirma, ao criar a regra geral de que o segurado apenas teria direito aos proventos pelo período de afastamento de até 15 (quinze)
dias, e que após este faria jus ao auxílio doença, a ser pago pelo Instituto Nacional de Seguro Social, estaria revogando, tacitamente, o previsto na Lei Orgânica.
No entanto, tal posicionamento da ITI 884/2016-7, de
que a Lei do RGPS teria revogado o disposto na Lei Orgânica Municipal não possui fundamento. O Conflitos apaSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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rentes de lei são regulados pelo Decreto-Lei n° 4.657, de
4 de setembro de 1942, com nova redação dada pela Lei
n° 12.376/2010, a “Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - LINDB”.
A hipótese levantada na ITI 884/2016-7 é a que consta
no art. 2° parágrafo 1° da LINDB, que prevê:
§ 1° A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a
lei anterior.
O referido parágrafo trás a regra da Cronologia para ponderação de normas no caso de conflito aparente entre
elas. No entanto, o parágrafo 2° continua:
§ 2° A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica
a lei anterior.
Este segundo parágrafo trás a regra da Especialidade, pela qual lei geral não revoga lei especial.
O caso hora apresentado trata da utilização da regra da
Especialidade, uma vez que a lei posterior geral, Lei do
RGPS, não revoga disposto especial contido em lei anterior, previsão do art. 75, inciso I, parágrafo 1° e inciso I da
Lei Orgânica Municipal de Alegre que regula o pagamento de provimentos ao Prefeito Municipal.
Ou seja, não se questiona que o Prefeito Municipal não
pertença ao RGPS, apenas defende-se que, por força do
art. 75, inciso I, parágrafo 1° e inciso I da Lei Orgânica
Municipal, a este não se aplica o disposto no art. 59 da
Lei do RGPS, que trata do recebimento do auxílio-doença pelo segurado. Uma vez que, por força de legislação
especial, este faz jus aos seus proventos durante seu período de afastamento por razões de saúde.
Diário Oficial de Contas

Subsidiariamente, a ITI 884/2016-7 afirma que a Lei Orgânica Municipal, ao prever o pagamento dos proventos
ao Prefeito afastado por razões de saúde, quando autorizado pela Câmara Municipal, estaria agindo em desacordo com a Constituição Federal.

§ 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

Afirma que o art. 24, XII da CF determina como competência privativa da União e dos Estados e Distrito Federal legislar sobre previdência social, proteção e defesa da
saúde, e que, ao contar a disposição aqui questionada, a
Lei Orgânica Municipal estaria legislando sobre tema para o qual não possui competência.

Tal entendimento é o adotado em Tribunais de Contas no
Brasil, conforme REP 11/00047287 do Tribunal de Contas
do Estado de Santa Catarina:

No caso apresentado, no entanto, não se identifica a citada assunção inconstitucional de competência legislativa pela Lei Orgânica Municipal. O art. 75 da referida Lei,
pertencente ao Capítulo II – Do Poder Executivo, Seção
I – Do Prefeito e do Vice-Prefeito, regulamenta o cargo
de chefe do Poder Executivo, e de seu vice, bem como
de seus afastamentos justificados e de sua remuneração.
Ou seja, a Lei Orgânica Municipal, em seu art. 75, não
cria Regime Próprio Previdenciário, ela apenas regulamenta tema para ela obrigatório segundo o art. 29, inciso V da CF, o recebimento do subsídio pelo Prefeito e pelo Vice-Prefeito, conforme disposto:
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada
em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo
Estado e os seguintes preceitos:
V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara
Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39,
www.tce.es.gov.br

Assim, não se vê qualquer inconstitucionalidade, ilegalidade ou irregularidade no pagamento de subsídio ao
Prefeito afastado por motivos de saúde quando autorizado na Lei Orgânica Municipal.

PROCESSO: REP 11/00047287
UG/CLIENTE: Câmara Municipal de Governador Celso
Ramos
INTERESSADO: Alcemir João Alves – Vereador do Município de Governador Celso Ramos
RESPONSÁVEL: Mário Cesar dos Passos – Ex-Presidente
da Câmara de Vereadores
ASSUNTO: Pagamento integral de subsídio para Vereador Licenciado
REPRESENTAÇÃO. IMPROCEDENTE. PAGAMENTO. LICENÇA SAÚDE . REGULARIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGAL.
A licença remunerada para tratamento de saúde caracteriza-se como ato de liberalidade, devendo ser prevista
na Lei Orgânica Municipal, por iniciativa da Câmara Municipal, a possibilidade de concessão da referida licença
a Vereador que receba proventos de aposentadoria, independente do vínculo anterior.
I – RELATÓRIO
Trata-se de Representação formulada pelo Sr. Alcemir
João Alves – Vereador do Município de Governador Celso Ramos, a respeito de suposta irregularidade em relação a pagamento de subsídio a Vereador licenciado por
motivo de saúde.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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A Representação foi conhecida, consoante despacho de
fls. 22-23, tendo sido realizada diligência à Unidade, para apresentação documentos e esclarecimento a respeito dos fatos relatados.

15º dia ao afastamento, sendo que após este prazo, a
partir do 16º dia, passaria a receber o benefício do auxílio doença diretamente do Instituto Social de Seguro Social – INSS.

Em atendimento à diligência, a Unidade encaminhou documentos de fls. 28/133 e 134/144.

Em relação à sugestão de arquivamento do processo sem
analisar o mérito da representação, em face da decisão
liminar no Mandado de Segurança n.º 007.11.0024369[1], autorizando a continuidade do pagamento, deixo
de considerá-la, por entender que o mérito daquela ação
não alcançou a análise da legalidade da despesa pública,
mas tão somente a legalidade do ato da autoridade coatora em suspender o pagamento do subsídio sem observância ao princípio contraditório e da ampla defesa.

Ato contínuo a DAP emitiu Relatório n.º 3681/2001 (fls.
146/152) sugerindo o arquivamento da representação,
considerando que o pagamento do subsídio ao Vereador
está amparo por decisão liminar concedida no Mandado
de Segurança n.º 007.11.0024.36-9, que tramita perante
a 2ª Vara Cível da Comarca de Biguaçu.
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas manifestou-se por meio do Parecer nº MPTC/104/2011 (fls.
134/135), divergindo do entendimento da área técnica,
opinando por determinar à Câmara de Vereadores a instauração de procedimento administrativo interno, com
vistas à supressão da vantagem percebida de forma contrária ao disposto do prejulgado 1.495 desta Corte.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
III – DISCUSSÃO
A discussão da matéria diz respeito à suposta irregularidade no pagamento de subsídio ao vereador Manoel
Gomes Filho na vigência de licença saúde, desde o ano
de 2009 até a data da representação. Sustenta o representante que o pagamento é irregular, tendo como consequência o pagamento de subsídio a 10 (dez) vereadores, quando a Câmara possui 9 (nove) vereadores. Alega o representante que o Vereador licenciado, uma vez
submetido ao Regime Geral de Previdência Social, só poderia perceber subsídio da Câmara de Vereadores até o
Diário Oficial de Contas

De acordo com os documentos encaminhados[2] pela
Unidade a esta Corte de Contas, verifico o pagamento
de subsídio ao Vereador, Sr. Manoel Gomes Filho, licenciado por motivo de saúde desde 23 de janeiro de 2009.
A Lei Orgânica do Município prevê em seu art. 46[3] inciso III que não perderá o mandato o vereador licenciado
por motivo de saúde e que neste caso receberá remuneração integral.
O benefício previsto na Lei Orgânica do Município é distinto do benefício de auxílio doença previsto na Lei Federal n.º 8.213/1991 – que institui os Planos de Benefícios
da Previdência Social.
Apesar de o vereador ser segurado do Regime Geral de
Previdência Social, percebendo o benefício da aposentadoria, e, na vigência do mandato de vereador ser segurado obrigatório da Previdência Social, os institutos em
exame não se confundem.
No caso em análise, considerando que a Vereador já é
aposentado pelo RGPS, de acordo com o §2º[4] do art.
www.tce.es.gov.br

18 da Lei n.º 8.213/1991, ele não teria direito ao recebimento de auxílio doença, fazendo jus apenas aos proventos da inatividade decorrentes do vínculo laboral anterior. Descartada, portanto, a tese levantada pelo representante de pagamento de auxílio doença após o 16 º dia
de afastamento pelo INSS.
Em relação à licença remunerada para tratamento de
saúde, esta Corte já manifestou entendimento, resultando na edição do prejulgado n.º1495, in verbis:
Prejulgado 1495
1. Os Vereadores que ao serem investidos em mandato
eletivo já eram aposentados, quer seja pelo regime geral, quer seja por regime próprio de providência, ao serem afastados para tratamento de saúde podem perceber os subsídios pagos pela Câmara dos Vereadores, até
o 15º (décimo quinto) dia, nos termos do art. 60, § 3º, da
Lei nº 8.213/91.
A licença remunerada para tratamento de saúde caracteriza-se como ato de liberalidade, devendo ser prevista na
Lei Orgânica Municipal, por iniciativa da Câmara Municipal, a possibilidade de concessão da referida licença a
Vereador que receba proventos de aposentadoria, independente do vínculo anterior; ou seja, mesmo em relação ao vereador aposentado pelo regime próprio, não se
constituindo essa licença de benefício de natureza previdenciária, ainda que seja decorrente da permissão contida no art. 63, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.
2. O mesmo entendimento do item anterior se aplica para o Vereador que mantém outra relação de emprego
(ativa) sujeita ao Regime Geral de Previdência Social-RGPS.
3. A partir do 16º (décimo-sexto) dia os Vereadores que
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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estiverem aposentados tanto pelo Regime Geral, quanto
pelo Regime Próprio, não poderão receber o auxílio-doença, por disposição expressa do art. 18, § 2º, da Lei nº
8.213/91 combinado com o art. 5º da Lei nº 9.717/98, fazendo jus apenas aos proventos da inatividade decorrentes do vínculo laboral anterior. Tal entendimento também se aplica para o Vereador que mantém outro vínculo de emprego submetido ao RGPS, através do qual perceberá auxílio-doença.
(CON 03/06631806 – Rel. Cons. Moacir Bertoli – Decisão
n.º4193/2003. D.O 11/03/2004)
Dos ensinamentos do citado prejulgado extrai-se o entendimento de que o pagamento de subsídio ao vereador licenciado é possível mediante previsão legal, não
possuindo natureza previdenciária.
Portanto, havendo previsão expressa no art. 46, inciso III,
parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Governados Celso Ramos, trata-se de despesa pública realizada de forma regular, razão pela qual deve ser julgada improcedente a presente representação.
Entendimento similar é o do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins:
RESOLUÇÃO TCE/TO N° 799/2013 – Pleno
1. Processo nº: 04381/2003
2. Classe de Assunto: 03 – Consulta
2.1 Assunto: 02– Consulta de Gestor de Poder Legislativo Municipal
3. Consulente: Lenilson Batista Gomes - CPF 816.297.37100
4. Órgão/Poder: Câmara Municipal de Peixe_TO
5. Relator: Conselheiro Manoel Pires dos Santos
Diário Oficial de Contas

6. Representante do Ministério Público: Procurador de
Contas Zailon Miranda Labre Rodrigues
7. Procuradora constituída nos autos: Dra. Jocreany de
Souza Maya OAB/TO nº 2.443
EMENTA: CONSULTA. ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO. RESPOSTA EM TESE. PAGAMENTO PELA CÂMARA DO SUBSÍDIO
NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS. REMESSA AO INSS APÓS
O DÉCIMO SEXTO DIA QUANDO NÃO VINCULADO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSIÇÃO
DO ENCAMINHAMENTO DO SEGURADO OBRIGATÓRIO
DO RGPS AO INSS. SUJEIÇÃO AOS LIMITES IMPOSTOS PELO ART. 29_A_§ 1º DA CF/88 E PELOS ARTS. 18, 19, III,
20, III “a”, § 2º, II “d”, 21, I e II, 22 e 23, TODOS DA LC Nº
101/2000. HAVENDO AUTORIZAÇÃO NA LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL PODERÁ SER REALIZADA A COMPLEMENTAÇÃO ENTRE O VALOR DO AUXÍLIO-DOENÇA E A IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO. NECESSIDADE
DE INDICAÇÃO DA CORRESPONDENTE FONTE DE CUSTEIO TOTAL (ART. 195, § 5º E ART. 24 DA LC Nº 101/2000).
A LEI Nº 4.320/1964 É O PARÂMETRO PARA O PROCESSAMENTO DAS DESPESAS.
Acrescenta-se que, no caso debatido nos presentes autos, não houve acúmulo dos vencimentos recebidos pelo Prefeito durante seu afastamento por motivos de saúde com o auxílio-doença, tendo em vista que a previsão
legal de recebimento integral de seus proventos durante
sua ausência afastaria o beneficio previdenciário, conforme disposto na Lei do RGPS.
Ademais, sendo o Defendente aposentado pelo RGPS,
por força do art. 124, I da Lei do RGPS, este não poderia
receber auxílio-doença.
www.tce.es.gov.br

Assim, descordando da ITI 884/2016-7 e entendendo pela constitucionalidade, legalidade e regularidade do pagamento de subsídio ao Prefeito afastado por motivos de
saúde quando autorizado na Lei Orgânica Municipal, sugere-se que seja afastada a irregularidade.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. acolher as razões de defesa e julgar REGULARES as
contas do senhor Paulo Lemos Barbosa, Prefeito Municipal de Alegre no exercício de 2015, no tocante ao
pagamento de subsídio ao ex-Prefeito Municipal durante seu afastamento para tratamento da própria saúde no
período de 28/09/2015 a 04/12/2015, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 85
do mesmo diploma legal, seguida do arquivamento dos
presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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4.1. Conselheiro presente: Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (Relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Marco Antonio
da Silva (Em substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO ROFRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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- 091/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo TC: 2743/2013
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Assunto: Tomada de Contas Especial (convertida de Representação)
Exercícios: 2006 a 2012
Responsáveis: Waldeles Cavalcante, José Alves Pessoa,
Clemilda Campos Barros, José do Carmo Silva, Luciano
Henrique Sordine Pereira, Lucileia Dias Ferreira Fiorotte, Luiza Firme de Oliveira, Olívio Pereira dos Santos Júnior, Rormar Roas Delogo, Valmiro Saar, Andrea de Frei-
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tas Maia Arruda, Celso Tadeu Schwab, Elias Alves Pereira, Elvira da Silva Amorim, Ivanete Smith Kempim Cabral,
Manoel Lourenço, Orlando Amaro Hartvig, Sayonara Fabyula Marta, Sergio Luis Fernandes, Vander Onofre, Vera
Lúcia Fernandes de Jesus
EMENTA: REPRESENTAÇÃO –– PRELIMINARMENTE DESCONVERTER A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E DECRETAR A PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA QUINQUENÁRIA ––
JULGAR PELA PROCEDÊNCIA. ACOLHER AS JUSTIFICATIVAS. AFASTAR O RESSARCIMENTO E A MULTA IMPUTADOS E DETERMINAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial convertida de Representação oferecida pelo ex-Prefeito do Município de Barra de São Francisco, senhor
Luciano Henrique Sordine Pereira, em face do ex-Secretário Municipal de Obras, senhor José Alves Pessoa. A
Representação deu-se a partir de averiguações realizadas pela comissão especial instituída no município que
apurou que o então secretário recebeu gratificação como membro da Comissão Permanente de Licitação, em
desconformidade com a Constituição da República.
Junto à Representação, foram anexos o relatório da comissão especial, fichas financeiras detalhadas em nome
do representado relativas ao período de 2006 a 2012,
bem como tabela de débitos em que se demonstrou o
pagamento indevido no valor de R$ 63.471,00 (sessenta
e três mil, quatrocentos setenta e um reais).
Os autos foram levados à consideração da 6ª Secretaria
de Controle Externo que elaborou a Manifestação Técniwww.tce.es.gov.br

ca Preliminar MTPM 61/2014 (fls. 17/22), na qual se registrou a necessidade de novos documentos para a melhor instrução dos autos, o que foi acolhido na Decisão
Monocrática Preliminar 119/2014 (fls. 24/25).
Após a apresentação da documentação requerida (fls.
35/305), os autos retornaram à 6ª Secretaria de Controle Externo, que se manifestou por meio da Manifestação
Técnica Preliminar 278/2014 (fls. 308/311) e da Instrução Técnica Inicial 380/2014 (fls. 312/352), sugerindo a
citação dos responsáveis.
Nesse sentido foram proferidos o Voto 1946/2014
(fls. 356/367) e a Decisão Preliminar TC-103/2014 (fls.
372/373). Também decidiu o Plenário desta Corte pela
conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, por
meio da Decisão TC-6358/2014-Plenário (fl. 368).
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram justificativas conforme segue:
Responsável
CELSO TADEU SCHWAB
RORMAR ROAS DELOGO
IVANETE SMITH KEMPIM CABRAIL
LUIZA FIRME DE OLIVEIRA
OLÍVIO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
ANDREA DE FREITAS MAIA ARRUDA
VALMIRO SAAR
JOSÉ DO CARMO SILVA
JOSÉ ALVES PESSOA
LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
CLEMILDA CAMPOS BARROS
WALDELES CAVALCANTE
ELVIRA DA SILVA AMORIM
MANOEL LOURENÇO
ORLANDO AMARO HARTVIG
SERGIO LUIS FERNANDES
VANDER ONOFRE
VERA LÚCIA FERNANDES DE JESUS
LUCILEIA DIAS FERREIRA FIOROTTE
SAYONARA FABYULA MARTA

Folhas
414/416
417/423
424/519
523/534
535/539
575/601
602/610
615/621
624/684
687/693
696/702
713/730
731/738
739/754
755/778
779/805
806/823
824/836
-

A Secretaria Geral das Sessões informou que a corresSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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pondência destinada ao senhor Elias Alves Pereira retornou a esta Corte com a informação dos Correios de que
o interessado havia falecido (fl. 396). Solicitado ofício ao
Cartório de Registro Civil e o Cartório do Juízo de Barra
de São Francisco, este confirmou o falecimento do senhor Elias Alves Pereira, por meio da certidão de óbito
(fls. 857), e informou que há inventário aberto, tendo sido nomeado inventariante (fls. 856).
Nesse sentido, foi exarada a Decisão Monocrática Preliminar 1440/2016 (fls. 876/880), citando o espólio do senhor Elias Alves Pereira, em nome da inventariante, senhora Sonia de Fátima Andrade Pereira.
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador do
Núcleo de Controle de Documentos à fl. 884 e pela Secretaria Geral das Sessões à fl. 885, a senhora Sonia de
Fátima Andrade Pereira foi devidamente citada (fl. 883),
tendo o prazo para apresentação de justificativas vencido em 02/05/2017, sem que a mesma juntasse aos autos
qualquer esclarecimento.
Dessa forma, a senhora Sonia de Fátima Andrade Pereira, espólio do Sr. Elias Alves Pereira, teve sua revelia
declarada por meio da Decisão Monocrática 743/2017
(fls.886/888).
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, o qual
concluiu pela prescrição da pretensão punitiva para os
fatos ocorridos antes de outubro ou novembro de 2009
e manutenção da inconsistência relativa ao pagamento
indevido de vantagens aos ocupantes do cargo de Secretário Municipal em relação a determinados gestores, e o
afastamento da inconsistência no tocante a outros. Ademais, pugnou pela desconversão dos autos quanto aos
gestores cujas justificativas foram acolhidas, afastandoDiário Oficial de Contas

-se a imputação de débito (Instrução Técnica Conclusiva
3958/2017 – fls. 890/974).
O NEC apontou, ainda, que as senhoras Lucileia Dias Ferreira Fiorotte e Sayonara Fayola Marta, embora regularmente citadas, conforme se verifica das fls. 404 e 405
dos autos, não apresentaram resposta, devendo, assim, ter a sua revelia declarada na forma do art. 65 da
LC 621/2012. Considerando, conforme Decisão Plenária 03/2017, que o julgamento do presente processo foi
destacado como prioritário, o Núcleo em tela optou pela análise completa do mérito destes autos, com regularização processual incidente, em homenagem aos princípios da celeridade e da efetividade.

sentido da prescrição da pretensão punitiva para os fatos ocorridos antes de outubro/novembro de 2009, nos
seguintes termos:
[omissis]
Nesse sentido, constata-se que os fatos apurados ocorreram entre os exercícios de 2006 a 2012, sendo que a
interrupção da prescrição ocorreu nas seguintes datas,
em virtude da citação válida dos responsáveis, conforme art. 71, §4º, I da Lei 621/2012 c/c art. 362, VI da Res.
261/2013 deste Tribunal:
Responsável Citação Válida Fl.
CELSO TADEU SCHWAB 16/10/14 403

Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer 4571/2017 – fls. 978/981).

RORMAR ROAS DELOGO 16/10/14 401

Registra-se, ainda, que os senhores José Alves Pessoa,
Waldeles Cavalcante, Orlando Amaro Hartvig, Sérgio Luis
Fernandes, Sergio Luiz Fernandes, Vander Onofre e Vera Lúcia Fernandes requerem que lhe seja oportunizada sustentação oral, nos termos do art. 327 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Contas (Resolução TC
261/2013).

ANDREA DE FREITAS MAIA ARRUDA 20/10/14 406

É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Relativamente à prescrição, o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas é no
www.tce.es.gov.br

IVANETE SMITH KEMPIM CABRAIL 17/10/14 402
LUIZA FIRME DE OLIVEIRA 20/10/14 404
OLÍVIO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR 17/10/14 405
VALMIRO SAAR 05/11/14 407
JOSÉ DO CARMO SILVA 26/11/14 705
JOSÉ ALVES PESSOA 16/10/14 401
LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA 26/11/14 706
CLEMILDA CAMPOS BARROS 16/10/14 403
WALDELES CAVALCANTE 22/10/14 407
ELVIRA DA SILVA AMORIM 17/10/14 400
MANOEL LOURENÇO 16/10/14 402
ORLANDO AMARO HARTVIG 28/10/14 400
SERGIO LUIS FERNANDES 25/11/14 708
VANDER ONOFRE 21/10/14 406
VERA LÚCIA FERNANDES DE JESUS 24/11/14 709
Segunda-feira, 21 de maio de 2018

363

ATOS DA 1a CÂMARA

LUCILEIA DIAS FERREIRA FIOROTTE 17/10/14 404
SAYONARA FAYOLA MARTA 21/10/14 405
SONIA DE FÁTIMA ANDRADE PEREIRA (espólio de Elias
Alves Pereira) 22/03/17 883
Assim, verifica-se que prescreveu a pretensão punitiva
em relação a todos os fatos ocorridos antes de outubro
ou novembro de 2009 (a depender do responsável), uma
vez que transcorridos mais de cinco anos até a interrupção da prescrição mediante a citação válida dos responsáveis, quando se reiniciou a contagem do prazo prescricional.
Entretanto, insta salientar, que no bojo do presente processo foi imputado aos responsáveis irregularidade contendo dano ao erário. Logo, embora a pretensão punitiva deste Tribunal esteja prescrita em relação a parte dos
fatos, permanece a pretensão corretiva e a ressarcitória
desta Corte de Contas nas irregularidades que tenham
sido identificados desfalques.
Nesse sentido, ressalta-se que o ressarcimento e a pretensão corretiva do Tribunal não são atingidos pela prescrição, mas somente a pretensão punitiva, haja vista a
previsão constante no § 5º do art. 71 da Lei Complementar n° 621/2012:
Art. 71. (...)
(...)
§ 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. (Grifamos).
Nessa senda, cabe asseverar que a prescrição quinquenal, prevista no art. 71 da LC 621/2012, só atinge a penaDiário Oficial de Contas

lidade de multa, em nada afetando a obrigação de restituição ou a respectiva ação judicial de ressarcimento pelo dano causado ao erário, eis que imprescritíveis, conforme disposto no § 5º, do art. 37, da Constituição da República, de seguinte dicção:
Art. 37. [...] omissis [...]
[...]
§ 5°. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não,
que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
[...] (grifos da ITC).
Discorrendo acerca do sobredito dispositivo constitucional e reforçando o entendimento da imprescritibilidade
dos ilícitos que causam dano ao erário, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo afirmam que:
As ações de ressarcimento ao erário movidas pelo Estado contra agentes, servidores ou não, que tenham praticado ilícitos dos quais decorram prejuízos aos cofres públicos são imprescritíveis. Frise-se que imprescritível é a
ação de ressarcimento, não o ilícito em si (CF, art. 37, §
5°) (grifos da ITC).
A mesma interpretação é dada por Uadi Lammêgo Bulos:
Esse dispositivo prevê duas situações distintas: uma relativa à sanção pelo ato ilícito, outra relacionada à reparação do prejuízo. No primeiro aspecto, fica a lei ordinária encarregada de fixar os prazos prescricionais, no segundo, garantiu-se a imprescritibilidade das ações – medida considerada imprópria, mas que veio consagrada na
Constituição de 1988.
Espancando qualquer dúvida acerca da imprescritibilidawww.tce.es.gov.br

de das ações de ressarcimento por dano provocado ao
erário por agente público, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal firmou o seguinte entendimento:
O Plenário do STF, no julgamento do MS 26.210, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, decidiu pela
imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos
ao erário” (RE 578.428-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 13-9-2011, Segunda Turma, DJE de 14-112011.) No mesmo sentido: RE 693.991, rel. min. Carmen
Lúcia, decisão monocrática, julgamento em 21-11-2012,
DJE de 28-11-2012; AI 712.435-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 13-3-2012, Primeira Turma, DJE 124-2012 (grifos da ITC).
Dessa forma, opinamos pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal em relação
aos fatos ocorridos antes das datas abaixo listadas, ressaltando-se a possibilidade de imputação de débito aos
responsáveis, por manter-se incólume a pretensão ressarcitória desta Corte, conforme fundamentos supramencionados:
Responsável

Citação

Prescritos os fatos ante-

Válida
CELSO TADEU SCHWAB
16/10/14
RORMAR ROAS DELOGO 16/10/14
IVANETE SMITH KEMPIM 17/10/14

riores a
16/10/09
16/10/09
17/10/09

CABRAIL
LUIZA FIRME DE OLIVEI- 20/10/14

20/10/09

RA
OLÍVIO

DOS 17/10/14

17/10/09

SANTOS JÚNIOR
ANDREA DE FREITAS 20/10/14

PEREIRA

20/10/09

MAIA ARRUDA
VALMIRO SAAR
JOSÉ DO CARMO SILVA
JOSÉ ALVES PESSOA
LUCIANO
HENRIQUE

05/11/09
26/11/09
16/10/09
26/11/09

05/11/14
26/11/14
16/10/14
26/11/14

SORDINE PEREIRA

Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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CLEMILDA CAMPOS BAR- 16/10/14

16/10/09

ROS
WALDELES CAVALCANTE 22/10/14
ELVIRA DA SILVA AMO- 17/10/14

22/10/09
17/10/09

RIM
MANOEL LOURENÇO
16/10/14
ORLANDO AMARO HAR- 28/10/14

16/10/09
28/10/09

TVIG
SERGIO LUIS FERNANDES 25/11/14
VANDER ONOFRE
21/10/14
VERA LÚCIA FERNANDES 24/11/14

25/11/09
21/10/09
24/11/09

DE JESUS
LUCILEIA DIAS FERREIRA 17/10/14

17/10/09

FIOROTTE
SAYONARA

FABYULA 21/10/14

21/10/09

MARTA
SONIA DE FÁTIMA AN- 22/03/17

22/03/12

DRADE PEREIRA (espólio
de Elias Alves Pereira)

Vê-se, portanto, que o entendimento técnico e ministerial é no sentido de computar o prazo prescricional para
cada gestor de acordo com a data de sua citação válida.
Ocorre, entretanto, que, nos termos do art. 362, inciso
VI do Regimento Interno desta Corte de Contas, a contagem do prazo prescricional deve se dar a partir da juntada aos autos do último aviso de recebimento ou da certidão de cumprimento da citação, tendo em vista que há
mais de um responsável.
Conforme verificado pela área técnica, o último responsável a ser citado foi o espólio do senhor Elias Alves Pereira, através da inventariante Sônia de Fátima Andrade
Pereira, tendo o Aviso de Recebimento da citação sido
juntado aos autos em 31 de março de 2017 (fl. 884).
Tendo em vista que os fatos apurados ocorreram entre
os exercícios de 2006 a janeiro de 2012, verifica-se que,
no momento da juntada aos autos do último aviso de
recebimento, já havia transcorrido prazo superior a 05
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anos desde a ocorrência dos fatos.
Nesse sentido, entendo restar prescrita a pretensão punitiva desta Corte de Contas no tocante a todo o período a que referem as inconsistências apontadas nos presentes autos, ressalvadas as irregularidades ensejadoras
de dano ao erário.

LUCILEIA DIAS FERREIRA FIOROTTE- Secretária Municipal
de Educação
LUIZA FIRME DE OLIVEIRA- Secretária Municipal de Ação
Social
OLÍVIO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR- Secretário Municipal de Serviços

Relativamente à análise dos indícios de irregularidades, foi apontada na Instrução Técnica Inicial 384/2014
inconsistência da qual decorreu dano ao erário em razão do pagamento indevido de vantagens aos ocupantes de cargo de Secretário Municipal. Nessa matéria, ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas pela manutenção da irregularidade, tomando como razão de decidir a
fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva
3958/2017 – fls. 890/974, abaixo transcrita:

RORMAR ROAS DELOGO- Secretário Municipal

3. ANÁLISE TÉCNICA DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

ELVIRA DA SILVA AMORIM- Secretária Municipal de Educação

3.1 - Pagamento indevido de vantagens aos ocupantes
do cargo de Secretário Municipal.

IVANETE SMITH KEMPIM CABRAIL- Secretária Municipal

VALMIRO SAAR- Secretário Municipal de Interior e Transportes
ANDREA DE FREITAS MAIA ARRUDA- Secretária Municipal de Saúde
CELSO TADEU SCHWAB- Secretário Municipal de Ação
Social
ELIAS ALVES PEREIRA- Secretário Municipal de Indústria
e Comércio

Base legal: Artigo 39, §4º, da Constituição da República.

MANOEL LOURENÇO- Secretário Municipal de Infraestrutura

Responsáveis:

ORLANDO AMARO HARTVIG- Secretário Municipal

WALDELES CAVALCANTE - ex-Prefeito

SAYONARA FAYOLA MARTA- Secretária Municipal

JOSÉ ALVES PESSOA- Secretário Municipal de Infraestrutura

SERGIO LUIS FERNANDES- Secretário Municipal

CLEMILDA CAMPOS BARROS- Secretária Municipal de
Administração

VERA LÚCIA FERNANDES DE JESUS- Secretária Municipal
de Meio Ambiente

JOSÉ DO CARMO SILVA- Secretário Municipal de Agricultura

Da ITI

LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA - Secretário Municipal
www.tce.es.gov.br

VANDER ONOFRE- Secretário Municipal

Apontou a ITI 380/2014 que Secretários Municipais foram beneficiados com pagamentos de abonos, gratificações, função gratificada, diferenças salariais, hora extra,
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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A.T.S, assiduidade, auxílio alimentação, valores estes que
teriam sido acrescidos no pagamento de férias e décimo
terceiro salário, o que afrontaria o art. 39, §4º, da Constituição Federal.
Nos itens II.1.a. a II.1.t., foram discriminados os valores
que teriam sido pagos indevidamente pelo Sr. Waldeles
Cavalcante (ex-prefeito) a cada Secretário, conforme se
transcreve a seguir:
JOSÉ ALVES PESSOA
Conforme apurado junto às fichas financeiras do Senhor José Alves Pessoa, observou-se que este foi servidor comissionado da Prefeitura Municipal de Barra de
São Francisco, ocupante do cargo de Secretário Municipal, entre os exercícios de 2006 e 2012, período no qual
recebeu indevidamente verbas correspondentes a Gratificação de Licitação, Diferença de Salário, “GF” e abono pecuniário.
Aponta-se que a gratificação de licitação decorre da designação como membro suplente da Comissão Permanente de Licitação (Decreto n° 257/2007). A gratificação
denominada com “GF” decorre da composição como suplente da comissão para julgamento de inscrição em registro cadastral (Decreto n° 33/2009, Decreto n° 01/2011
e Decreto n° 01/2012).
Assim, com base na interpretação da norma constitucional do §4° do art. 39 da Constituição da República, observa-se o pagamento ilegal das referidas verbas, incluindo
ainda os reflexos das mesmas sobre o pagamento de férias e gratificação natalina, que sintetizam os valores referentes no quadro que segue:
MÊS
MAIO
JUNHO

ANO
2007
2007

Valor
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
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NATUREZA
GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO
GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO

JULHO
AGOSTO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
DEZEMBRO
NOVEMBRO
ABRIL
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
R$ 443,00
R$ 1.600,00
R$ 760,00
R$ 276,00
R$ 1.092,00
R$ 1.500,00
R$ 3.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 600,00

GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO
GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO
DIFERENÇA DE SALÁRIO
LICITAÇÃO
DIFERENÇA DE SALÁRIO
DIFERENÇA DE SALÁRIO
DIFERENÇA DE SALÁRIO
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
EXCEDENTE NO PAGAMENTO

JANEIRO
FEVEREIRO

2010
2010

R$ 600,00
R$ 600,00

DO 13°
GF
EXCEDENTE NO PAGAMENTO

FEVEREIRO

2010

R$ 200,00

DAS FÉRIAS
EXCEDENTE SOBRE 1/3 DE FÉ-

MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011

R$ 600,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 6.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00

RIAS
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
ABONO PECUNIÁRIO
INCIDENTE SOBRE O 13°
EXCEDENTE NO PAGAMENTO

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

R$ 500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 4.000,00

DAS FÉRIAS
INCIDENTE SOBRE O 13°
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
INCIDENTE SOBRE O 13°
GF
ABONO PECUNIÁRIO
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JANEIRO
JANEIRO

2012
2012

R$ 2.500,00
R$ 1.500,00

ABONO
EXCEDENTE NO PAGAMENTO
DAS FÉRIAS

TOTAL DOS DÉBITOS

R$ 71.471,00

Assim, conforme apontado o Senhor José Alves Pessoa
recebeu ilegalmente a quantia de R$ 71.471,00 (setenta e um mil quatrocentos e setenta e um reais), de forma
ilegal, enquanto no exercício do Cargo de Secretário Municipal, valor este que foi assim distribuído entre os exercícios financeiros:
ANO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL

VALOR
R$ 9.479,00
R$ 1.092,00
R$ 14.400,00
R$ 23.000,00
R$ 19.500,00
R$ 4.000,00
R$ 71.471,00

VRTE
5.406,07
602,88
7472,75
11.457,60
9.234,26
1.770,77
35.944,33

Vislumbra-se, portanto, o montante total de R$ 71.471,00
(setenta e um mil quatrocentos e setenta e um reais),
equivalente a 35.944,33 VRTE, passíveis de ressarcimento ao erário em decorrência de pagamentos indevidos de
gratificação de licitação, “GF”, abono pecuniário, diferença de salário, incluindo valores incidentes também em
férias e vantagens efetuados ao servidor José Alves Pessoa durante os exercícios de 2006 a 2012.
CLEMILDA CAMPOS BARROS
Conforme apurado junto à ficha financeira do Senhora
Clemilda Campos Barros (exercício 2006), observou-se
que a mesma, servidora pública efetiva do município de
Barra de São Francisco, foi comissionada na função de
Secretária Municipal. Destaca-se, com isso, que no período em análise, recebeu indevidamente verbas correspondentes “GF” e Hora Extra.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Assim, com base na interpretação da norma constitucional do §4° do art. 39 da Constituição da República, observa-se o pagamento ilegal das referidas verbas, quais sejam especificamente:
MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL

ANO
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Valor
R$ 1.044,52
R$ 1.044,52
R$ 1.044,52
R$ 1.044,52
R$ 1.044,52
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
R$ 559,00
R$ 16.981,60

NATUREZA
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
HORA EXTRA

Vislumbra-se, portanto, o montante total de R$
16.981,60 (dezesseis mil novecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), equivalente a 10.037,59 VRTE,
passíveis de ressarcimento ao erário em decorrência de
pagamentos indevidos referentes às rubricas “GF” e Hora Extra efetuados a servidora Clemilda Campos Barros
durante o exercício de 2006.
JOSÉ DO CARMO SILVA
Conforme apurado junto à ficha financeira do Senhor José do Carmo Silva em cotejo com a respectiva ficha funcional, afere-se que este foi servidor comissionado da
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, ocupante
do cargo de Secretário Municipal, no exercício de 2006,
período no qual recebeu indevidamente verba correspondente a Diferença de Salário, no mês de outubro.
Com base no exposto, nos termos do §4° do art. 39 da
Constituição da República o recebimento de tal verba é
inconstitucional, o que torna ilegal o recebimento de R$
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860,26 (oitocentos e sessenta erais e vinte e seis centavos).

especificamente no mês de janeiro.

Vislumbra-se, portanto, o montante total de R$ 860,26
(oitocentos e sessenta erais e vinte e seis centavos),
equivalente a 402,09 VRTE, passíveis de ressarcimento
ao erário em decorrência de pagamento indevido referente à rubrica Diferença de Salário em favor do Senhor
José Carmo da Silva durante o exercício de 2006, especificamente no mês de outubro.

Conforme apurado junto à ficha financeira da Senhora
Lucileia Dias Ferreira Fiorotte em cotejo com a respectiva
ficha funcional, afere-se que esta foi servidora comissionada da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco,
ocupante do cargo de Secretário Municipal, no exercício
de 2006, período no qual recebeu indevidamente verba
correspondente a Hora Extra.

LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA

Com base no exposto, nos termos do §4° do art. 39 da
Constituição da República o recebimento de tal verba
é inconstitucional, o que torna ilegal o recebimento do
montante abaixo especificado:

Conforme apurado junto à ficha financeira do Senhor Luciano Henrique Sordine Pereira em cotejo com a respectiva ficha funcional, afere-se que este foi servidor comissionado da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, ocupante do cargo de Secretário Municipal, no exercício de 2006, período no qual recebeu indevidamente
verba correspondente a Abono Pecuniário, no mês de janeiro.
Com base no exposto, nos termos do §4° do art. 39 da
Constituição da República o recebimento de tal verba é
inconstitucional, o que torna ilegal o recebimento de R$
1.740,85 (mil setecentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos).
Nesse limiar, destaca-se que de Representante da demanda, o Senhor Luciano Henrique Sordine Pereira, passa a Representado, tendo em vista, portanto, a constatação de que o montante total de R$ 1.740,85 (mil setecentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos), equivalente a 1.029 VRTE, é passível de ressarcimento ao erário em decorrência do pagamento indevido referente a
rubrica Abono Pecuniário em favor do Senhor Luciano
Henrique Sordine Pereira durante o exercício de 2006,
www.tce.es.gov.br

LUCILEIA DIAS FERREIRA FIOROTTE

MÊS
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
TOTAL

ANO
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Valor
R$ 240,00
R$ 90,00
R$ 90,00
R$ 90,00
R$ 60,00
R$ 60,00
R$ 630,00

NATUREZA
HORA EXTRA
HORA EXTRA
HORA EXTRA
HORA EXTRA
HORA EXTRA
HORA EXTRA

Vislumbra-se, portanto, o montante total de R$ 630,00
(seiscentos e trinta reais), equivalente a 372,38 VRTE,
passíveis de ressarcimento ao erário em decorrência de
pagamentos indevidos referentes à rubrica “Hora Extra”
efetuados a servidora Lucileia Dias Ferreira Fiorotte durante o exercício de 2006.
LUIZA FIRME DE OLIVEIRA
Conforme apurado junto à ficha financeira da Senhora
Luiza Firme de Oliveira em cotejo com a respectiva ficha funcional, afere-se que esta foi servidora comissionada da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco,
ocupante do cargo de Secretário Municipal, no exercício
de 2006, período no qual recebeu indevidamente verba
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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correspondente a “Diferença de Salário”.

OLIVIO PEREIRA DOS SANTOS

Com base no exposto, nos termos do §4° do art. 39 da

Conforme apurado junto à ficha financeira do Senhor
Olívio Pereira dos Santos em cotejo com a respectiva ficha funcional, afere-se que este foi servidor comissionado da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco,
ocupante do cargo de Secretário Municipal, no exercício
de 2006, período no qual recebeu indevidamente verbas
correspondentes a “Diferença de Salário”, “Abono” e “Insalubridade”.

Constituição da República o recebimento de tal verba
é inconstitucional, o que torna ilegal o recebimento do
montante abaixo especificado:
MÊS
JANEIRO

ANO
2006

Valor
R$ 87,60

NATUREZA
DIFERENÇA DE SA-

JANEIRO

2006

R$ 1.740,85

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

FEVEREIRO

2006

R$ 93

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

MARÇO

2006

R$ 108,02

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

ABRIL

2006

R$ 184,00

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

ABRIL

2006

R$ 98,29

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

MAIO

2006

R$ 89,24

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

JUNHO

2006

R$ 184,00

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

JULHO

2006

R$ 233,54

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

AGOSTO

2006

R$ 255,60

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

OUTUBRO

2006

R$ 312,84

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

OUTUBRO

2006

R$ 164,90

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

OUTUBRO

2006

R$ 1.013,95

LÁRIO
DIFERENÇA DE SALÁRIO

TOTAL

R$ 4.566,13

Vislumbra-se, portanto, o montante total de R$ 4.566,13
(quatro mil quinhentos e sessenta e seis reais e treze
centavos), equivalente a 2.698,97 VRTE, passíveis de ressarcimento ao erário em decorrência de pagamentos indevidos referentes à rubrica “Diferença de Salário” efetuados a servidora Luiza Firme de Oliveira durante o
exercício de 2006.
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Com base no exposto, nos termos do §4° do art. 39 da
Constituição da República o recebimento de tais verbas
é inconstitucional, o que torna ilegal o recebimento do
montante abaixo especificado:
MÊS
JANEIRO

ANO
2006

Valor
R$ 82,00

NATUREZA
DIFERENÇA DE SA-

JANEIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
MARÇO

2006
2006
2006
2006

R$ 120,00
R$ 633,60
R$ 120,00
R$ 230,00

LÁRIO
INSALUBRIDADE
ABONO
INSALUBRIDADE
DIFERENÇA DE SA-

MARÇO
ABRIL

2006
2006

R$ 120,00
R$ 42,00

LÁRIO
INSALUBRIDADE
DIFERENÇA DE SA-

ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO

2006
2006
2006
2006

R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 307,00

LÁRIO
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
DIFERENÇA DE SA-

JULHO
AGOSTO
SETEMBRO

2006
2006
2006

R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 92,00

LÁRIO
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
DIFERENÇA DE SA-

SETEMBRO
OUTUBRO

2006
2006

R$ 140,00
R$ 80,00

LÁRIO
INSALUBRIDADE
DIFERENÇA DE SA-

OUTUBRO
OUTUBRO

2006
2006

R$ 140,00
R$ 972,17

LÁRIO
INSALUBRIDADE
DIFERENÇA DE SA-

NOVEMBRO
TOTAL

2006

R$ 140,00
R$ 3.918,77
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LÁRIO
INSALUBRIDADE

Vislumbra-se, portanto, o montante total de R$ 3.918,77
(três mil novecentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), equivalente a 2.316,33 VRTE, passíveis de ressarcimento ao erário em decorrência de pagamentos indevidos referentes às rubricas “Diferença de Salário”, “Abono” e “Insalubridade” efetuados em favor do servidor
Olívio Pereira dos Santos Junior durante o exercício de
2006.
RORMAR ROAS DELOGO
Conforme apurado junto à ficha financeira do Senhor
Rormar Roas Delogo em cotejo com a respectiva ficha
funcional, afere-se que este enquanto servidor efetivo
da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco exerceu o cargo comissionado de Secretário Municipal do
mesmo órgão, ocupante do cargo de Secretário Municipal, no exercício de 2006, período no qual recebeu indevidamente verbas correspondentes a “Diferença de Salário”, e “GF” rubrica esta destinada a gratificações.
Com base no exposto, nos termos do §4° do art. 39 da
Constituição da República o recebimento de tais verbas
é inconstitucional, o que torna ilegal o recebimento do
montante abaixo especificado:
MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
OUTUBRO

ANO
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Valor
R$ 1.044,52
R$ 1.044,52
R$ 1.044,52
R$ 1.044,52
R$ 1.044,52
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
R$ 2.258,52

NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL

2006
2006

R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
R$ 18.681,12
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GF
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Vislumbra-se, portanto, o montante total de R$
18.681,12 (dezoito mil seiscentos e oitenta e um reais
e doze centavos), equivalente 11.042,15 VRTE, passíveis
de ressarcimento ao erário em decorrência de pagamentos indevidos referentes às rubricas “Diferença de Salário”, “Abono” e “Insalubridade” efetuados em favor do
servidor Olívio Pereira dos Santos Junior durante o exercício de 2006.
VALMIR SAAR
Conforme apurado junto à ficha financeira do Senhor
Valmiro Saar em cotejo com a respectiva ficha funcional,
afere-se que este foi servidor comissionado da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, ocupante do cargo de Secretário Municipal, no exercício de 2006, período no qual recebeu indevidamente verba correspondente a Abono Pecuniário no mês de março.
Com base no exposto, nos termos do §4° do art. 39 da
Constituição da República o recebimento de tal verba é
inconstitucional, o que torna ilegal o recebimento de R$
580,30 (quinhentos e oitenta reais e trinta centavos).
Vislumbra-se, portanto, o montante total de R$ 580,30
(quinhentos e oitenta reais e trinta centavos), equivalente a 343,00 VRTE, passíveis de ressarcimento ao erário
em decorrência de pagamento indevido referente à rubrica Abono em favor do Senhor Valmiro Saar durante
o exercício de 2006, especificamente no mês de março.
ANDREA DE FREITAS MAIA ARRUDA
Conforme apurado junto às fichas financeiras da Senhora Andréa de Freitas Maia Arruda, observou-se que esta
não obstante ser servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco exerceu o cargo comissionado de Secretário Municipal do mesmo órgão, nos exerDiário Oficial de Contas

cícios de 2008 a 2012, período no qual recebeu indevidamente verbas correspondentes a “Insalubridade”, “Abono”, e “Diferença de Salário”.
Observa-se que apesar do vínculo estatutário originário
com a Administração Pública de Barra de São Francisco,
ao aceitar o encargo político de exercer a função de Secretária afasta-se determinadas prerrogativas e direitos
que são inerentes ao exercício da função efetiva. Desta forma, enquanto no exercício do cargo de enfermeira há justificativa para o pagamento de verbas inerentes
a esta função, enquanto no exercício da função de agente político.
MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

ANO
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

Valor
R$ 76,00
R$ 76,00
R$ 83,00
R$ 83,00
R$ 83,00
R$ 83,00
R$ 83,00
R$ 83,00
R$ 83,00
R$ 83,00
R$ 83,00

NATUREZA
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
EXCEDENTE SO-

DEZEMBRO
JANEIRO

2008
2009

R$ 83,00
R$ 124,00

BRE O 13°
INSALUBRIDADE
EXCEDENTE SO-

FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
OUTUBRO

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

R$ 93,00
R$ 93,00
R$ 93,00
R$ 93,00
R$ 93,00
R$ 93,00
R$ 93,00
R$ 93,00
R$ 93,00
R$ 93,00

BRE FÉRIAS E 1/3
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
EXCEDENTE SO-

NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO

2009
2009
2010

R$ 93,00
R$ 93,00
R$ 124,00

BRE O 13°
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
EXCEDENTE SOBRE FÉRIAS E 1/3

www.tce.es.gov.br

FEVEREIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
OUTUBRO

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

R$ 102,00
R$ 2.145,40
R$ 102,00
R$ 102,00
R$ 102,00
R$ 102,00
R$ 6.451,17
R$ 102,00
R$ 102,00
R$ 102,00
R$ 102,00
R$ 102,00

INSALUBRIDADE
ABONO
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
ABONO
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
EXCEDENTE SO-

NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO

2010
2010
2011

R$ 102,00
R$ 102,00
R$ 136,00

BRE O 13°
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
EXCEDENTE SO-

FEVEREIRO
MARÇO
SETEMBRO
SETEMBRO

2011
2011
2011
2011

R$ 108,00
R$ 47,23
R$ 76,30
R$ 1.040,71

BRE FÉRIAS E 1/3
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
DIFERENÇA SALA-

OUTUBRO
OUTUBRO

2011
2011

R$ 109,00
R$ 109,00

RIAL
INSALUBRIDADE
EXCEDENTE SO-

NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO

2011
2011
2012

R$ 109,00
R$ 109,00
R$ 145,33

BRE O 13°
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
EXCEDENTE SO-

FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
AGOSTO

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

R$ 124,40
R$ 124,40
R$ 124,40
R$ 8,225,33
R$ 124,40
R$ 124,40
R$ 124,40
R$ 124,40
R$ 124,00

BRE FÉRIAS E 1/3
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
ABONO
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
EXCEDENTE SO-

SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL

2012
2012
2012
2012

R$ 124,40
R$ 124,40
R$ 124,40
R$ 124,40
R$ 15.648,54

BRE O 13°
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE

Assim, conforme apontado a Senhora Andrea de Freitas Maia Arruda recebeu ilegalmente a quantia de R$
15.648,54 (quinze mil seiscentos e quarenta e oito reSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ais e cinquenta e quatro centavos), de forma ilegal, enquanto no exercício do Cargo de Secretário Municipal,
valor este que foi assim distribuído entre os exercícios financeiros:
ANO
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL

VALOR
R$ 982,00
R$ 1.240,00
R$ 9.944,57
R$ 1.844,24
R$ 1.637,73
R$ 15.648,54

VRTE
542,15
643,48
4.953,95
873,34
725,01
7737,93

Vislumbra-se, portanto, o montante total de R$
15.648,54 (quinze mil seiscentos e quarenta e oito reais
e cinquenta e quatro centavos), equivalente a 7.737,93
VRTE, passíveis de ressarcimento ao erário em decorrência de pagamentos indevidos de “Insalubridade”, “Diferença de Salário” e “Abono”, incluindo valores incidentes também em férias e vantagens efetuados ao servidor
José Alves Pessoa durante os exercícios de 2008 a 2012.
CELSO TADEU SCHWAB
Conforme apurado junto à ficha financeira do Senhor
Celso Tadeu Schwab em cotejo com a respectiva ficha
funcional, afere-se que este foi servidor comissionado
da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, ocupante do cargo de Secretário Municipal, no exercício de
2008, período no qual recebeu indevidamente verba correspondente a “Diferença de Salário” no mês de março.
Com base no exposto, nos termos do §4° do art. 39 da
Constituição da República o recebimento de tal verba é
inconstitucional, o que torna ilegal o recebimento de R$
1.200,06 (mil e duzentos reais e seis centavos).
Vislumbra-se, portanto, o montante total de R$ 1.200,06
(mil e duzentos reais e seis centavos), equivalente a
662,54 VRTE, passíveis de ressarcimento ao erário em
Diário Oficial de Contas

decorrência de pagamento indevido referente à rubrica
“Diferença de Salário” em favor do Senhor Celso Tadeu
Schwab durante o exercício de 2006, especificamente no
mês de março.
ELIAS ALVES PEREIRA
Conforme apurado junto à ficha financeira do Senhor
Elias Alves Pereira em cotejo com a respectiva ficha funcional, afere-se que este foi servidor comissionado da
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, ocupante
do cargo de Secretário Municipal, no exercício de 2007,
período no qual recebeu indevidamente verba correspondente a “Diferença de Salário” no mês de fevereiro.
Com base no exposto, nos termos do §4° do art. 39 da
Constituição da República o recebimento de tal verba é
inconstitucional, o que torna ilegal o recebimento de R$
466,69 (quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta
e seis centavos).
Vislumbra-se, portanto, o montante total de R$ 466,69
(quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis
centavos), equivalente a 266,16 VRTE, passíveis de ressarcimento ao erário em decorrência de pagamento indevido referente à rubrica “Diferença de Salário” em favor do Elias Alves Pereira durante o exercício de 2006, especificamente no mês de fevereiro.
ELVIRA DA SILVA AMORIM
Conforme apurado junto à ficha financeira do Senhora
Elvira da Silva Amorim EM cotejo com a respectiva ficha
funcional, observou-se que a mesma, servidora pública
efetiva do município de Barra de São Francisco, foi comissionada na função de Secretária Municipal durante
o exercício de 2008. Destaca-se, com isso, que no período em análise, recebeu indevidamente verbas correswww.tce.es.gov.br

pondente a “Diferença de Salário”.
Assim, com base na interpretação da norma constitucional do §4° do art. 39 da Constituição da República, observa-se o pagamento ilegal das referidas verbas, quais sejam especificamente:
MÊS
AGOSTO

ANO
2008

Valor
R$ 352,44

NATUREZA
DIFERENÇA DE SA-

OUTUBRO

2008

R$ 1.223,64

LÁRIO
DIFERENÇA DE SALÁRIO

TOTAL

R$ 1.576,08

Vislumbra-se, portanto, o montante total de R$ 1.576,08
(mil quinhentos e setenta e seis reais e oito centavos),
equivalente a 870,13 VRTE, passíveis de ressarcimento
ao erário em decorrência de pagamento indevido referente à rubrica “Diferença de Salário” em favor de Elvira
da Silva Amorim durante o exercício de 2008, especificamente no meses de agosto e outubro.
IVANETE SMITH KEMPIM CABRAL
Conforme apurado junto à ficha financeira do Senhora
Ivanete Smith Kempim Cabral, observou-se que a mesma, servidora pública efetiva do município de Barra de
São Francisco, foi comissionada na função de Secretária
Municipal durante os exercícios de 2007 a 2012. Destaca-se, com isso, que no período em análise, recebeu indevidamente verbas correspondentes a “Diferença de
Salário”, “A.T,S”, “Assiduidade”, “GF”, “GF LICITAÇÃO” e
“FG-2”.
Nesse limiar, destaca-se que foi averiguado que as gratificações “GF” e “GF LICITAÇÃO” decorrem dos atos administrativos de nomeação representados nos Decretos
n° 49/2006 e n° 259/2007, nos quais a época Secretária
ocupou a função de Relatora da Comissão Permanente
de Licitação da Prefeitura de Barra de São Francisco.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Além disso, aponta-se também irregular o recebimento
de “A.T.S” e “Assiduidade” pelo fato de que em determinados períodos a Senhora Ivanete Smith Kempim Cabral,
ter optado por receber o subsídio do cargo de Secretária em detrimento do vencimento do seu cargo efetivo.
Observa-se que ao optar pelo subsídio fica vedado o recebimento de qualquer gratificação ou verba distinta do
subsídio do cargo político, diferentemente da opção pelo recebimento do cargo efetivo, que possibilita o recebimento de outros benefícios, além da gratificação pelo
exercício da função em comissão de Secretário.
Assim, com base na interpretação da norma constitucional do §4° do art. 39 da Constituição da República, observa-se o pagamento ilegal das referidas verbas, quais sejam especificamente:
MÊS
JANEIRO
JANEIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
ABRIL
ABRIL
ABRIL
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JULHO
JULHO
JULHO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SETEMBRO
SETEMBRO

ANO
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
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Valor
R$ 360,00
R$ 750,00
R$ 750,00
R$ 1.600,00
R$ 360,00
R$ 750,00
R$ 2.488,00
R$ 360,00
R$ 750,00
R$ 2.488,00
R$ 360,00
R$ 750,00
R$ 2.488,00
R$ 3.598,00

NATUREZA
A.T.S
ASSIDUIDADE
ASSIDUIDADE
GF
A.T.S
ASSIDUIDADE
GF
A.T.S
ASSIDUIDADE
GF
A.T.S
ASSIDUIDADE
GF
EXCEDENTE SO-

R$ 360,00
R$ 750,00
R$ 2.488,00
R$ 360,00
R$ 750,00
R$ 2.488,00
R$ 360,00
R$ 750,00
R$ 2.488,00
R$ 360,00
R$ 750,00

BRE O 13°
A.T.S
ASSIDUIDADE
GF
A.T.S
ASSIDUIDADE
GF
A.T.S
ASSIDUIDADE
GF
A.T.S
ASSIDUIDADE

OUTUBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
JANEIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
ABRIL
MAIO
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
JANEIRO

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009

R$ 360,00
R$ 750,00
R$ 360,00
R$ 750,00
R$ 360,00
R$ 750,00
R$ 360,00
R$ 750,00
R$ 360,00
R$ 750,00
R$ 360,00
R$ 750,00
R$ 621,47

A.T.S
ASSIDUIDADE
A.T.S
ASSIDUIDADE
A.T.S
ASSIDUIDADE
A.T.S
ASSIDUIDADE
A.T.S
ASSIDUIDADE
A.T.S
ASSIDUIDADE
DIFERENÇA DE SA-

R$ 373,50
R$ 373,50
R$ 373,50

LÁRIO
FG-2
FG-2
EXCEDENTE

R$ 373,50
R$ 373,50
R$ 373,50
R$ 373,50
R$ 373,50
R$ 373,50
R$ 373,50
R$ 373,50

BRE O 13°
FG-2
FG-2
FG-2
FG-2
FG-2
FG-2
FG-2
EXCEDENTE

SO-

R$ 124,50

BRE FÉRIAS
EXCEDENTE

SO-

SO-

BRE 1/3 DAS FÉFEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
TOTAL

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

R$ 418,50
R$ 418,50
R$ 418,50
R$ 418,50
R$ 418,50
R$ 418,50
R$ 418,50
R$ 418,50
R$ 418,50
R$ 45.036,97

RIAS
FG-2
FG-2
FG-2
FG-2
EXCEDENTE

ANO
2007
2008
2009
TOTAL

VALOR
R$ 28.006,00
R$ 7.312,97
R$ 4.264,50
R$ 39.583,47

VRTE
15.972,40
4.037,41
2213,02
22.222,83

Vislumbra-se, portanto, o montante total de R$ 39.583,47
(trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e
quarenta e sete centavos), equivalente a 22.222,83 VRTE, passíveis de ressarcimento ao erário em decorrência
de pagamento indevido referente às rubricas ilegais pagas em favor de Ivanete Smith Kempim Cabral durante os
exercícios de 2007 a 2009.
MANOEL LOURENÇO

SO-

BRE O 13°
FG-2
FG-2
FG-2
FG-2

Conquanto, importa mencionar que os valores referentes a “A.T.S” e “Assiduidade” do exercício de 2007 já são
objetos do processo TC 7013/2007, motivo pelo qual exige o efetivo afastamento da cobrança e análise deste feito a fim de afastar o bis in idem.
www.tce.es.gov.br

Em face disso, conforme apontado e já excluindo os valores questionados no TC 7013/2007, a Senhora Ivanete Smith Kempim Cabrail recebeu ilegalmente a quantia
de R$ 39.583,47 (quinze mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), de forma ilegal,
enquanto no exercício do Cargo de Secretário Municipal,
valor este que foi assim distribuído entre os exercícios financeiros:

Conforme apurado junto à ficha financeira do Senhor
Manoel Lourenço em cotejo com a respectiva ficha funcional, afere-se que este foi servidor comissionado da
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, ocupante do cargo de Secretário Municipal, nos exercícios de
2008 a 2010, período no qual recebeu indevidamente
verbas correspondentes a “Diferença de Salário”.
Assim, com base na interpretação da norma constitucional do §4° do art. 39 da Constituição da República, observa-se o pagamento ilegal das referidas verbas, quais sejam especificamente:
MÊS

ANO

Valor

Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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MARÇO

2008

R$ 733,37

DIFERENÇA DE SA-

JUNHO

2008

R$ 330,00

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

OUTUBRO

2008

R$ 851,00

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

DEZEMBRO

2008

R$ 396,00

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

R$ 140,00

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

R$ 243,05

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

R$ 245,00

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

AGOSTO
SETEMBRO
JANEIRO

2009
2009
2010

LÁRIO
TOTAL

R$ 2.938,42

Assim, conforme apontado o Senhor Manoel Lourenço
recebeu ilegalmente a quantia de R$ 2.938,42 (dois mil
novecentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos), de forma ilegal, enquanto no exercício do Cargo de
Secretário Municipal, valor este que foi assim distribuído
entre os exercícios financeiros:
ANO
2008
2009
2010
TOTAL

VALOR
R$ 2.310,37
R$ 383,05
R$ 245,00
R$ 2.938,42

VRTE
1.275,53
198,78
122,04
1.596,35

Vislumbra-se, portanto, o montante total de R$ 2.938,42
(dois mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e
dois centavos), equivalente a 1.596,35 VRTE, passíveis
de ressarcimento ao erário em decorrência de pagamento indevido referente às rubricas ilegais pagas em favor de Manoel Lourenço durante os exercícios de 2008
a 2010.
ORLANDO AMARO HARTVIG
Conforme apurado junto à ficha financeira do Senhor Orlando Amaro Hartvig, observou-se que o mesmo, servidor público efetivo do município de Barra de São FrancisDiário Oficial de Contas

co, foi comissionado na função de Secretário Municipal
durante os exercícios de 2007 a 2012. Destaca-se, com
isso, que no período em análise, recebeu indevidamente verbas correspondentes a “A.T,S”, “Assiduidade”, “Abono”, “Hora Extra”, “Auxílio Alimentação” e “Gratificação”.
Aponta-se irregular o recebimento de “A.T.S” e “Assiduidade” pelo fato de que em determinados períodos o Senhor Orlando Amaro Hartvig, ter optado por receber o
subsídio do cargo de Secretário em detrimento do vencimento do seu cargo efetivo.
Observa-se que ao optar pelo subsídio fica vedado o recebimento de qualquer gratificação ou verba distinta do
subsídio do cargo político, diferentemente da opção pelo recebimento do vencimento do seu cargo efetivo, que
possibilita o recebimento de outros benefícios como a
“Abono”, “A.T.S” e a “Assiduidade”, além da gratificação
pelo exercício da função em comissão de Secretário.
Além disso, aponta-se ainda a irregularidade quanto a
Gratificação referida pela Lei 002/2009, refere-se à gratificação para os integrantes da Comissão de Avaliação de
Estágio Probatório dos aprovados em concurso público,
verba esta também ilegal nos moldes da Constituição da
República.
Importa mencionar também que o recebimento do auxílio alimentação se comunga na mesma vedação das disposições supramencionadas, até porque conforme analisado e confrontado com outros servidores efetivos da
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, que também ocuparam cargo de Secretário Municipal, não houve extensão do mesmo benefício de forma uniforme,
mas tão somente ao Senhor Orlando Amaro Hartvig.

com a municipalidade, ao optar pelo exercício da função de Secretário Municipal o servidor passa a ser regido como tal, perdendo direitos nos quais os servidores
possuem, mas que não são extensíveis aos ocupantes de
cargos de natureza política.
Assim, com base na interpretação da norma constitucional do §4° do art. 39 da Constituição da República, observa-se o pagamento ilegal das referidas verbas, incluindo
os valores incidentes para férias e décimo terceiro salário, quais sejam especificamente:
MÊS
JANEIRO
JANEIRO
FEVEREIRO
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO

ANO
2007
2007
2007
2008
2008
2008

Valor
R$ 900,00
R$ 200,00
R$ 3.600,00
R$ 567,00
R$ 604,80
R$ 236,25

NATUREZA
A.T.S
ASSIDUIDADE
ABONO
HORA EXTRA
HORA EXTRA
DIFERENÇA DE SA-

MARÇO

2008

R$ 907,20

LÁRIO
AUXILIO ALIMEN-

MARÇO
ABRIL

2008
2008

R$ 567,00
R$ 1.190,70

TAÇÃO
HORA EXTRA
AUXILIO ALIMEN-

MAIO

2008

R$ 1.190,70

TAÇÃO
AUXILIO ALIMEN-

JUNHO

2008

R$ 1.190,70

TAÇÃO
AUXILIO ALIMEN-

JULHO

2008

R$ 1.190,70

TAÇÃO
AUXILIO ALIMEN-

AGOSTO

2008

R$ 1.190,70

TAÇÃO
AUXILIO ALIMEN-

SETEMBRO

2008

R$ 1.190,70

TAÇÃO
AUXILIO ALIMEN-

OUTUBRO

2008

R$ 1.190,70

TAÇÃO
AUXILIO ALIMEN-

NOVEMBRO

2008

R$ 1.190,70

TAÇÃO
AUXILIO ALIMEN-

DEZEMBRO

2008

R$ 1.190,70

TAÇÃO
AUXILIO ALIMEN-

FEVEREIRO

2009

R$ 1.214,00

TAÇÃO
EXCEDENTE

Destaca-se novamente que apesar do vínculo efetivo
www.tce.es.gov.br

SO-

BRE O 13°
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FEVEREIRO

2009

R$ 1.190,70

EXCEDENTE

SOSO-

FEVEREIRO

2009

R$ 396,90

BRE FÉRIAS
EXCEDENTE

MARÇO

2009

R$ 1.211,35

BRE O 1/3 FÉRIAS
GRATIFICAÇÃO LEI

ABRIL

2009

R$ 1.279,46

002/2009
GRATIFICAÇÃO LEI

MAIO

2009

R$ 1.279,46

002/2009
GRATIFICAÇÃO LEI

JUNHO

2009

R$ 1.279,46

002/2009
GRATIFICAÇÃO LEI

JULHO

2009

R$ 1.279,46

002/2009
GRATIFICAÇÃO LEI

AGOSTO

2009

R$ 1.279,46

002/2009
GRATIFICAÇÃO LEI

SETEMBRO

2009

R$ 1.279,46

002/2009
GRATIFICAÇÃO LEI

OUTUBRO

2009

R$ 1.279,46

002/2009
GRATIFICAÇÃO LEI
002/2009

TOTAL

R$ 31.267,72

Assim, conforme apontado o Senhor Orlando Amaro
Hartvig recebeu ilegalmente a quantia de R$ 31.267,72
(trinta e um mil duzentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), de forma ilegal, enquanto no exercício do Cargo de Secretário Municipal, valor este que foi
assim distribuído entre os exercícios financeiros:
ANO
2007
2008
2009
TOTAL

VALOR
R$ 4.700,00
R$ 13.598,55
R$ 12.969,17
R$ 31.267,72

VRTE
2.680,50
7.507,62
6.730,24
16.918,36

Vislumbra-se, portanto, o montante total de R$ 31.267,72
(trinta e um mil duzentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), equivalente a 16.918,36 VRTE, passíveis de ressarcimento ao erário em decorrência de pagamento indevido referente às rubricas ilegais pagas em
favor de Orlando Amaro Hartvig durante os exercícios de
2007 a 2009.
Diário Oficial de Contas

SAYONARA FABYOLA MARTA
Conforme apurado junto à ficha financeira do Senhora Sayonara Fabyola Marta, observou-se que a mesma,
servidora pública efetiva do município de Barra de São
Francisco, foi comissionada na função de Secretária Municipal durante os exercícios de 2007 a 2012. Destaca-se,
com isso, que no período em análise, recebeu indevidamente verbas correspondentes a “A.T,S” e “Assiduidade”
nos exercícios de 2007 e 2008.
Aponta-se irregular o recebimento de “A.T.S” e “Assiduidade” pelo fato de que em determinados períodos a Senhora Sayonara Fabyola Marta, ter optado por receber o
subsídio do cargo de Secretária em detrimento do vencimento do seu cargo efetivo.
Observa-se que ao optar pelo subsídio fica vedado o recebimento de qualquer gratificação ou verba distinta do
subsídio do cargo político, diferentemente da opção pelo
recebimento do vencimento cargo efetivo, que possibilita o recebimento de outros benefícios como a “Abono”,
“A.T.S” e a “Assiduidade”, além da gratificação pelo exercício da função em comissão de Secretário.
Destaca-se novamente que apesar do vínculo efetivo
com a municipalidade, ao optar pelo exercício da função de Secretário Municipal o servidor passa a ser regido como tal, perdendo direitos nos quais os servidores
possuem, mas que não são extensíveis aos ocupantes de
cargos de natureza política.
Assim, com base na interpretação da norma constitucional do §4° do art. 39 da Constituição da República, observa-se o pagamento ilegal das referidas verbas, quais sejam especificamente:
MÊS

ANO

JANEIRO
JANEIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
MARÇO
MARÇO
ABRIL
ABRIL
ABRIL
MAIO
MAIO
JUNHO
JUNHO
JULHO
JULHO
AGOSTO
AGOSTO
SETEMBRO
SETEMBRO
OUTUBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
JANEIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
TOTAL

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008

R$ 100,00
R$ 250,00
R$ 100,00
R$ 250,00
R$ 100,00
R$ 250,00
R$ 100,00
R$ 250,00
R$ 3.133,33
R$ 100,00
R$ 250,00
R$ 100,00
R$ 250,00
R$ 100,00
R$ 250,00
R$ 100,00
R$ 250,00
R$ 100,00
R$ 250,00
R$ 100,00
R$ 250,00
R$ 100,00
R$ 250,00
R$ 100,00
R$ 250,00
R$ 100,00
R$ 250,00
R$ 100,00
R$ 250,00
R$ 8.033,33

A.T.S
ASSIDUIDADE
A.T.S
ASSIDUIDADE
A.T.S
ASSIDUIDADE
A.T.S
ASSIDUIDADE
ABONO
A.T.S
ASSIDUIDADE
A.T.S
ASSIDUIDADE
A.T.S
ASSIDUIDADE
A.T.S
ASSIDUIDADE
A.T.S
ASSIDUIDADE
A.T.S
ASSIDUIDADE
A.T.S
ASSIDUIDADE
A.T.S
ASSIDUIDADE
A.T.S
ASSIDUIDADE
A.T.S
ASSIDUIDADE

Assim, conforme apontado a Senhora Sayonara Fabyola
Marta recebeu ilegalmente a quantia de R$ 8.033,33 (oito mil e trinta e três reais e trinta e três centavos), de forma ilegal, enquanto no exercício do Cargo de Secretário
Municipal, valor este que foi assim distribuído entre os
exercícios financeiros:
ANO
2007
2008
TOTAL

VALOR
R$ 7.333,33
R$ 700,00
R$ 8.033,33

VRTE
4.182,35
386,46
4.568,81

Vislumbra-se, portanto, o montante total de R$ 8.033,33

Valor da Gratifi- NATUREZA

(oito mil e trinta e três reais e trinta e três centavos),

cação

equivalente a 4.568,81 VRTE, passíveis de ressarcimento

www.tce.es.gov.br
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ao erário em decorrência de pagamento indevido referente às rubricas ilegais pagas em favor de Sayonara Fabyola Marta durante os exercícios de 2007 a 2008.
SERGIO LUIS FERNANDES
Conforme apurado junto à ficha financeira do Senhor
Sergio Luis Fernandes, observou-se que o mesmo, servidor público efetivo do município de Barra de São Francisco, foi comissionado na função de Secretário Municipal
durante os exercícios de 2007 a 2012. Destaca-se, com
isso, que no período em análise, recebeu indevidamente verbas correspondentes a “A.T,S”, “Assiduidade”, “Diferença de Salário”, “Hora Extra”, “Auxílio Salário” e “Gratificação”.
Aponta-se irregular o recebimento de “A.T.S” e “Assiduidade” pelo fato de que em determinados períodos a Senhor Sergio Luis Fernandes, ter optado por receber o
subsídio do cargo de Secretário em detrimento do vencimento do seu cargo efetivo.
Observa-se que ao optar pelo subsídio fica vedado o recebimento de qualquer gratificação ou verba distinta do
subsídio do cargo político, diferentemente da opção pelo
recebimento do vencimento cargo efetivo, que possibilita o recebimento de outros benefícios como a “Abono”,
“A.T.S” e a “Assiduidade”, além da gratificação pelo exercício da função em comissão de Secretário.
Destaca-se novamente que apesar do vínculo efetivo
com a municipalidade, ao optar pelo exercício da função de Secretário Municipal o servidor passa a ser regido como tal, perdendo direitos nos quais os servidores
possuem, mas que não são extensíveis aos ocupantes de
cargos de natureza política.
MÊS
FEVEREIRO

ANO
2007

Diário Oficial de Contas

Valor
R$ 200,00

NATUREZA
A.T.S

FEVEREIRO
AGOSTO

2007
2007

R$ 250,00
R$ 368,00

ASSIDUIDADE
DIFERENÇA DE SA-

SETEMBRO

2007

R$ 297,00

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

OUTUBRO

2007

R$ 352,50

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

NOVEMBRO

2007

R$ 361,54

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
MAIO

2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008

R$ 1.134,00
R$ 888,30
R$ 812,70
R$ 907,20
R$ 952,56
R$ 893,03
R$ 893,03

LÁRIO
HORA EXTRA
HORA EXTRA
HORA EXTRA
HORA EXTRA
HORA EXTRA
HORA EXTRA
EXCEDENTE SO-

JUNHO
JULHO
AGOSTO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
FEVEREIRO
MAIO
JUNHO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

R$ 992,25
R$ 1.091,48
R$ 952,56
R$ 853,34
R$ 972,41
R$ 1.091,48
R$ 1.500,00
R$ 2.108,83
R$ 1.405,89
R$ 622,00
R$ 622,00
R$ 622,00
R$ 622,00
R$ 622,00
R$ 622,00

BRE O 13°
HORA EXTRA
HORA EXTRA
HORA EXTRA
HORA EXTRA
HORA EXTRA
HORA EXTRA
HORA EXTRA
HORA EXTRA
HORA EXTRA
FG-1
FG-1
FG-1
FG-1
FG-1
EXCEDENTE SO-

NOVEMBRO

2012

R$ 207,33

BRE FÉRIAS
EXCEDENTE

SO-

BRE 1/3 FÉRIAS
TOTAL

R$ 24.050,92

Assim, conforme apontado o Senhor Sergio Luis Fernandes recebeu ilegalmente a quantia de R$ 24.050,92 (vinte e quatro mil e cinquenta reais e noventa e dois centavos), de forma ilegal, enquanto no exercício do Cargo de
Secretário Municipal, valor este que foi assim distribuído
entre os exercícios financeiros:
ANO
2007
2008

VALOR
R$ 2.963,04
R$ 12.133,83

www.tce.es.gov.br

VRTE
542,15
643,48

2009
2012
TOTAL

R$ 1.500,00
R$ 7.454,05
R$ 24.050,92

4.953,95
725,01
6864,59

Vislumbra-se, portanto, o montante total de R$
24.050,92 (vinte e quatro mil e cinquenta reais e noventa e dois centavos), equivalente a 6.864,59 VRTE, passíveis de ressarcimento ao erário em decorrência de pagamento indevido referente às rubricas ilegais pagas em
favor de Sérgio Luis Fernandes durante os exercícios de
2007 a 2012.
VANDER ONOFRE
Conforme apurado junto à ficha financeira do Senhor
Vander Onofre em cotejo com a respectiva ficha funcional, afere-se que este foi servidor comissionado da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, ocupante do
cargo de Secretário Municipal, no exercício de 2012, período no qual recebeu indevidamente verba correspondente a Abono Pecuniário, no mês de Fevereiro.
Com base no exposto, nos termos do §4° do art. 39 da
Constituição da República o recebimento de tal verba é
inconstitucional, o que torna ilegal o recebimento de R$
4.000,00 (quatro mil reais).
Vislumbra-se, portanto, o montante total de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), equivalentes a 1.770,77 VRTE, passíveis de ressarcimento ao erário em decorrência de pagamento indevido referente às rubricas ilegais pagas em favor de Vander Onofre em fevereiro do exercício de 2012.
VERA LÚCIA FERNANDES DE JESUS
Conforme apurado junto à ficha financeira da Senhora
Vera Lúcia Fernandes de Jesus em cotejo com a respectiva ficha funcional, afere-se que esta foi servidora comissionada da Prefeitura Municipal de Barra de São FrancisSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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co, ocupante do cargo de Secretário Municipal, nos exercícios de 2007 a 2009, período no qual recebeu indevidamente verbas correspondentes a Diferença de Salário.
Assim, com base na interpretação da norma constitucional do §4° do art. 39 da Constituição da República, observa-se o pagamento ilegal das referidas verbas, quais sejam especificamente:
MÊS
AGOSTO

ANO
2007

Valor
R$ 448,50

NATUREZA
DIFERENÇA DE SA-

SETEMBRO

2007

R$ 1.736,50

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

NOVEMBRO

2007

R$ 644,00

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

JULHO

2008

R$ 920,00

LÁRIO
DIFERENÇA DE SALÁRIO

TOTAL

R$ 3.749,00

Desta forma, conforme apontado a Senhora Vera Lúcia
Fernandes de Jesus recebeu ilegalmente a quantia de R$
3.749,00 (três mil setecentos e quarenta e nove reais),
de forma ilegal, enquanto no exercício do Cargo de Secretário Municipal, valor este que foi assim distribuído
entre os exercícios financeiros:
ANO
2007
2008
TOTAL

VALOR
R$ 2.829,00
R$ 920,00
R$ 3.749,00

VRTE
1613,43
507,92
2121,35

Vislumbra-se, portanto, o montante total de R$ 3.749,00
(três mil setecentos e quarenta e nove reais), equivalentes a 2.121,35 VRTE, passíveis de ressarcimento ao erário em decorrência de pagamento indevido referente às
rubricas ilegais pagas em favor de Vera Lúcia Fernandes
de Jesus nos exercícios de 2007 e 2008.
Justificativas Celso Tadeu Schwab
Alegou o defendente que sua nomeação ocorreu em 11
de fevereiro de 2008, tendo recebido os valores referenDiário Oficial de Contas

O responsável anexou à defesa seu decreto de nomeação como Secretário Municipal de Ação Social, datado
de 11/02/2008, bem como sua ficha financeira do ano
de 2008.

a quantia de R$3.801,48, constando um desconto de R$
2.258,52, erroneamente sob a rubrica “adiantamento”,
quantia essa posteriormente paga, conforme folha n°03
geral de outubro. Assim, sustenta que não recebeu nada
além do que deveria receber, tendo seu pagamento sido
parcelado naquele mês.

Justificativas Romar Roas Delogo

Justificativas Ivanete Smith Kempim Cabral

O responsável aduziu que é servidor efetivo do município desde 01/08/1977, tendo se aposentado do cargo de
Auditor Fiscal em 25/04/2013, sendo que exerceu cargos comissionados na Administração Municipal em períodos anteriores a 04/06/1998, dentre eles o de Secretário Municipal, pelo qual recebia a gratificação de função.

Alegou a defendente que é servidora municipal desde
09/03/1989, atualmente ocupante do cargo efetivo de
Auditor Fiscal da Fazenda Pública Municipal, sem possuir em seus assentamentos funcionais qualquer registro
que pudesse denegrir sua conduta. Pelo contrário, em
2012 recebeu da Câmara Municipal a moção de parabenização pelo trabalho realizado como Secretária Municipal da Fazenda.

tes a fevereiro juntamente com a remuneração de março, conforme cópia do demonstrativo salarial em anexo.

Argumentou que a gratificação recebida em 2006 sob a
rubrica GF não se referia àquele ano, mas se tratava de
gratificação incorporada em 18/02/1998 nos termos Decreto nº 8/1998, anexado à defesa.
Sustentou que naquela data não havia proibição de pagamento de outras parcelas aos Secretários Municipais,
visto que tal vedação só ocorreu a partir da promulgação
da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998,
a qual fixou a remuneração desses agentes políticos por
meio de subsídio fixado em parcela única.
Dessa forma, a incorporação de gratificação à remuneração do defendente, em data anterior à referida emenda constitucional, estaria coberta pelo manto da constitucionalidade.
No que tange ao valor recebido sob o título de “diferença
salarial”, aduziu que a remuneração dos meses de junho
a setembro totalizava R$ 6.060,00, e que no mês de outubro o pagamento teria sido parcelado em duas vezes.
Alegou que na folha nº 01 geral de outubro só foi paga
www.tce.es.gov.br

Ressaltou que esta denúncia também apresentada a esta Corte no processo TC – 7013/2007 e ao Ministério Público Estadual – Processo nº 0003675-36.2009.8.08.0008
(008.09.003675-0) – Ação de Improbidade Administrativa.
Aduziu que optou, por escrito, pela remuneração do cargo efetivo e suas vantagens, de modo que as vantagens,
bem como a gratificação por participação na CPL, não
poderiam ser excluídas de seu contracheque “em razão
de expressa previsão legal e até mesmo direito adquirido
em virtude de sua vida funcional”.
Argumentou que nada recebeu a maior e em nada contribuiu para qualquer ato de improbidade administrativa, considerando que era o setor de Recursos Humanos que calculava a folha de pagamento dos servidores
“de tal forma como recebia até a data em que foi corrigido a pedido, através do processo nº 10.626/2007”
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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(fls.448/450), por meio do qual optou formalmente pelos vencimentos do cargo efetivo, devido à divulgação de
seu contracheque na imprensa local e corredores de órgãos públicos.

corrência de errônea ou inadequada interpretação da lei
por parte da Administração Pública”.

judicada a reposição do erário por restar demonstrada
sua boa fé.

Acrescentou ainda que o entendimento do Tribunal de
Contas da União é no mesmo sentido:

Sustentou que não existe nenhuma opção por receber o
subsídio do cargo de Secretário nos seus assentos funcionais.

Súmula 249 do TCU: É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/
entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter
alimentar das parcelas salariais.

Acostou documentos às fls. 435/440, demonstrando que
a defendente depositou, na conta corrente da Prefeitura de Barra de São Francisco, em 2012, o valor de R$
25.276,79, visando quitar o débito que lhe fora atribuído na ação de responsabilidade civil proposta pelo MPES
(processo 008.09.003675-0), referente ao período de dezembro de 2006 a março de 2008.

Alegou que o regime remuneratório do subsídio só foi
instituído no município com a edição da Lei nº 11/2008,
de 12/03/2008, para a legislatura de 2009/2012, sendo que a Lei 74/2006, vigente até então, dispunha que
o “vencimento básico do cargo de Secretário Municipal é
fixado em R$2.000,00 (...)”.
Dessa forma, argumentou que inexistia também vedação para percepção de gratificação por participação na
CPL, “no entanto, era a forma em que a administração
pública interpretava e fez aplicação da legislação para o
cálculo da folha de pagamento”.
Transcreveu decisão do Superior Tribunal de Justiça que,
no julgamento do REsp 488.905/RS, entendeu pela inviabilidade de restituição dos valores erroneamente pagos
pela Administração, em virtude de desacerto na interpretação ou má aplicação da lei, quando verificada a boa-fé dos servidores beneficiados.
Nesse sentido, alegou que não se poderia efetuar qualquer desconto na remuneração do servidor a título de
reposição do erário, diante da ausência de comprovação
da má-fé no recebimento dos valores pagos indevidamente por erro da Administração.
Citou ainda a Súmula 34 da Advocacia-Geral da União,
a qual dispõe que “não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, em deDiário Oficial de Contas

A responsável aduziu que questionou verbalmente a
Procuradoria Geral do Município diversas vezes acerca
do cálculo de seus pagamentos, tendo obtido como resposta “que estavam corretos os cálculos dos vencimentos”.
Ademais, afirmou que requereu formalmente uma análise de sua situação funcional, conforme processos administrativos n° 10.626 – 24/08/2007 (vencimentos calculados como servidora pública efetiva), nº 11.7725 –
24/09/2007 (suspensão da gratificação de 80% a partir de setembro de 2007, até a decisão do processo nº
10.626) e nº 11.739/2007 – 24/09/2007 (requer exoneração da CPL a partir de outubro de 2007, até decisão do
processo nº 10.626).
Embora entendesse não se tratar de obrigação do servidor averiguar isso, tais questionamentos, segundo entende, demonstrariam sua boa-fé.
Afirmou que, com a decisão do processo nº 10.626, passou a receber os vencimentos do cargo efetivo a partir
de abril de 2008. Argumentou que, todavia, ficou prewww.tce.es.gov.br

Aduziu que os valores de natureza FG-2, excedente sobre
o 13º, excedente sobre férias e excedente sobre 1/3 de
férias, no período de abril de 2008 a setembro de 2009,
tratam-se de verbas pagas a todos os agentes de fiscalização tributária, ressaltando que sua opção pela remuneração do cargo efetivo se deu em 24/08/2007.
Por fim, destacou o caráter alimentar das parcelas salariais, juntando jurisprudência no sentido de não ser devida a restituição ao erário de valores de tal natureza recebidos pelos servidores públicos em razão de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração.
Justificativas Luiza Firme de Oliveira
A responsável argumentou que os Secretários Municipais, embora submetidos ao regime de subsídio, têm direito à percepção de pagamentos de caráter indenizatório, como diárias e ajudas de custo, caso contrário importaria em enriquecimento ilícito da Administração.
Nesse sentido, afirmou que os pagamentos realizados
sob a rubrica “diferença de salário” se referiam a diárias
referentes a viagens realizadas a serviço do município.
Destacou que não cabia a ela a decisão pelo reembolso
de despesas com viagens em processo próprio ou na foSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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lha de pagamento.
Pontuou que é pacifico na jurisprudência e doutrina pátrias a natureza indenizatória das diárias de viagem, razão pela qual não se enquadram na vedação do art. 39,
§4º, da Constituição Federal. Dessa forma, teria ocorrido tão somente um erro na forma como os valores foram pagos, e não pagamentos indevidos, sendo descabida sua condenação ao ressarcimento dos valores.
Transcreveu a Consulta nº 811262 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, fixando entendimento
de que o impeditivo constitucional se refere a quaisquer
vantagens pecuniárias de cunho remuneratório, deixando de atingir o pagamento de parcelas indenizatórias.
Transcreveu a mesma jurisprudência trazida pela Sra.
Ivanete Smith, entendendo pela inviabilidade de restituição dos valores erroneamente pagos pela Administração, em virtude de desacerto na interpretação ou má
aplicação da lei, quando verificada a boa-fé dos servidores beneficiados.
Ressaltou que as viagens foram realizadas e os valores
recebidos de boa-fé, não podendo ser responsabilizada
por possíveis irregularidades cometidas pela Administração quando do reembolso das despesas com as viagens.
Justificativas Olivio Pereira dos Santos Junior
O responsável afirmou que os adicionais recebidos sob
o título “diferença de salário” se tratavam de correções
de equívocos da própria administração, em situações em
que realizava pagamentos em valores inferiores aos devidos. Assim, seriam meras reposições do valor a que teria direito o servidor.
No que tange ao adicional de insalubridade, aduziu que,
mesmo como agente político, atuava em áreas insaluDiário Oficial de Contas

bres, participando ativamente da coordenação de limpeza de mananciais, esgotos sanitários, etc., o que justificaria o recebimento do adicional, de caráter meramente indenizatório.
Quanto ao “abono”, argumentou que se trata de pagamento de férias, tendo em vista a necessidade de “permanência do agente político à frente da Secretaria e determina o pagamento de valores relativos a férias”.
Transcreveu a Consulta 734.298 do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais, na qual se decidiu pela possibilidade de pagamento de verbas indenizatórias a membros do Poder Legislativo municipal, com o intuito de
respaldar sua alegação de que a vedação imposta pelo
art. 39, §4º, da Constituição Federal não se aplica a verbas indenizatórias.
Justificativas Andreia de Freitas Maia Arruda
A responsável afirmou que os adicionais recebidos sob
o título “diferença de salário” se tratavam de correções
de equívocos da própria administração, em situações em
que realizava pagamentos em valores inferiores aos devidos. Assim, seriam meras reposições do valor a que teria direito o servidor.
No que tange ao adicional de insalubridade, aduziu que,
mesmo como agente político, atuava em áreas insalubres, participando ativamente da coordenação de atividades de Vigilância em Saúde (por não ter um coordenador geral, mas apenas chefe de setor para cada vigilância), o que justificaria o recebimento do adicional, de caráter meramente indenizatório.
Quanto ao “abono”, argumentou que se trata de pagamento de férias, tendo em vista a necessidade de “permanência do agente político à frente da Secretaria e dewww.tce.es.gov.br

termina o pagamento de valores relativos a férias”.
Transcreveu a Consulta 734.298 do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais, na qual se decidiu pela possibilidade de pagamento de verbas indenizatórias a membros do Poder Legislativo municipal, com o intuito de
respaldar sua alegação de que a vedação imposta pelo
art. 39, §4º, da Constituição Federal não se aplica a verbas indenizatórias.
Aduziu que a documentação ora acostada demonstra
que as férias não foram gozadas por interesse da administração e, ainda que fosse indevido, tal pagamento
possui natureza alimentar e a defendente agiu de boa fé.
Transcreveu jurisprudência do sentido da impossibilidade de devolução de valores pagos indevidamente a servidor público, quando constatada a boa fé deste.
Ressaltou que os adicionais recebidos se tratam de verbas indenizatórias e não remuneratórias, sendo devidas
à defendente.
Sobre os abonos contestados pela ITI, argumentou o seguinte:
FEVEREIRO DE 2010 (referente ao mês de Janeiro de
2010): VENDA DE 10 DIAS DE FÉRIAS, conforme memorando em anexo;
JUNHO DE 2010 (referente ao mês de Janeiro de 2010):
VENDA DOS 20 DIAS DE FÉRIAS RESTANTES, por ordenamento do Prefeito Municipal de Barra de São Franscisco – ES;
ABRIL DE 2012 (referente ao mês de Janeiro de 2012):
VENDA DOS 30 DIAS DE FÉRIAS por ordenamento do Prefeito Municipal de Barra de São Franscisco – ES;
Sobre a diferença salarial referente ao mês de setemSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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bro de 2011, argumentou que está de acordo com a Lei
0272/2011 (fl.591), que fixa em R$ 1.800,00 o valor do
salário base para os cargos de Enfermeiro e Fisioterapeuta.

vo municipal, com o intuito de respaldar sua alegação de
que a vedação imposta pelo art. 39, §4º, da Constituição
Federal não se aplica a verbas indenizatórias.

Justificativas Valmiro Saar

Afirmou o justificante que, em junho de 2010, ocorreu
a unificação das Secretarias de Obras, de Serviços Urbanos e de Interior e Transportes, transformando-as na Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme a Lei Municipal 162/2010 (fls.656/660). Dessa forma, alegou, recebia um único salário de secretário para o exercício das
três funções.

O responsável alegou que o abono pecuniário recebido
em março de 2006 se trata da conversão em pagamento de 1/3 das férias, conforme preceitua a Lei 004/9, art.
79, que faculta ao servidor “converter 1/3 (um terço) das
férias em abono pecuniário, desde que requeira com pelos menos 60 (sessenta) dias de antecedência”.
Transcreveu a Consulta 734.298 do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais, na qual se decidiu pela possibilidade de pagamento de verbas indenizatórias a membros do Poder Legislativo municipal, com o intuito de
respaldar sua alegação de que a vedação imposta pelo
art. 39, §4º, da Constituição Federal não se aplica a verbas indenizatórias.
Justificativas José Carmo da Silva
O responsável afirmou que os adicionais recebidos sob
o título “diferença de salário” se tratavam de correções
de equívocos da própria administração, em situações em
que realizava pagamentos em valores inferiores aos devidos. Assim, seriam meras reposições do valor a que teria direito o servidor.
Aduziu que o valor foi restituído ao município, conforme
cópias do contracheque e da ficha financeira anexadas
às fls. 620/621.
Assim como outros defendentes, transcreveu a Consulta
734.298 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na qual se decidiu pela possibilidade de pagamento
de verbas indenizatórias a membros do Poder LegislatiDiário Oficial de Contas

Justificativas José Alves Pessoa

Esclareceu que também foi nomeado para a Comissão
Permanente de Licitação no período de maio a agosto
de 2007, por meio do Decreto 257/2007 (fl.664), sendo-lhe concedida uma gratificação de 80% sobre os vencimentos, com base no art. 2º da Lei Municipal 10/2007
(fl.666).

sob as rubricas “gratificação de licitação”, “GF” e “abono
pecuniário” estariam justificados pelas funções que desempenhou no período, todos autorizados por lei, não
havendo qualquer irregularidade.
No que tange às verbas denominadas “diferença de salário”, alegou não se recordar ao certo porque foram incluídas em sua folha de pagamento, mas acredita que se refiram a diárias, as quais eram pagas, em regra, com antecedência ao afastamento da sede do município, quando
havia dinheiro em caixa – caso contrário, eram lançadas
posteriormente na folha de pagamento como “diferença
de salário” ou outra rubrica.
Assim, sustentou que não se poderia interpretar o §4º
do art.39 da CF/88 a seu desfavor, sobretudo porque
exerceu, cumulativamente ao cargo de secretário, outras
funções, deixou de gozar férias e não recebeu diárias em
momento oportuno.

Aduziu que, após ter sido exonerado da CPL, foi nomeado para compor a Comissão para Julgamento dos Pedidos de Inscrição em Registro Cadastral, no período de
abril de 2009 a dezembro de 2011, conforme Decretos
33/2009, 001/2010, 01/2011 e 01/2012 (fls.668/671), o
que lhe conferiu o direito à gratificação de 50% instituída
pela Lei Municipal 009/2007 (fl.673).

Alegou ainda que não era o gestor da folha de pagamento, não cabendo a ele analisar se as verbas que lhe foram pagas eram devidas ou se existia proibição acima
das leis municipais que autorizavam os pagamentos – o
que competiria ao prefeito municipal e ao Secretário de
Administração, com quem não possuía qualquer relação
de hierarquia ou influência.

Após mais de 6 meses sem receber a gratificação, alegou
que solicitou por escrito sua saída da comissão, tendo
em vista o acúmulo de funções que vinha desempenhando. Nesse sentido, afirmou que também não foi possível retirar suas férias em alguns períodos, motivo pelo
qual foram indenizadas com base na Lei Complementar
03/2002 (fl. 677).

Argumentou que não houve conluio, dolo ou má-fé de
sua parte em relação às possíveis verbas indevidas, lembrando que a boa fé de quem recebe valores pagos erroneamente, juntamente com a natureza alimentar da verba, são requisitos estabelecidos pela jurisprudência dominante para assegurar o direito a não devolução dos valores ao erário. Nesse sentido, transcreveu mesma jurisprudência trazida por outros defendentes.

Argumentou que, portanto, os pagamentos recebidos
www.tce.es.gov.br
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Por fim, aduziu que a representação se trata de perseguição política.
Justificativas Luciano Henrique Sordine Pereira
O defendente alegou que o abono pecuniário questionado se trata de pagamento de férias, tendo em vista que
o município necessitava de sua permanência a frente da
Secretaria.
Assim como outros defendentes, transcreveu a Consulta
734.298 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na qual se decidiu pela possibilidade de pagamento
de verbas indenizatórias a membros do Poder Legislativo municipal, com o intuito de respaldar sua alegação de
que a vedação imposta pelo art. 39, §4º, da Constituição
Federal não se aplica a verbas indenizatórias – onde se
enquadraria o abono por ele recebido.
Embora não tenha anexado nenhum documento a defesa, argumentou que a documentação ora acostada comprova que as férias recebidas não foram gozadas por interesse da Administração e que, ainda que o pagamento
fosse indevido, não haveria que se falar em restituição,
por se tratar de verba de caráter alimentar e ter sido recebida de boa fé, conforme jurisprudência.
Justificativas Clemilda Campos Barros
A justificante ressaltou que, em dezembro de 2006, não
exercia cargo comissionado, conforme Portaria de Lotação 523/2006, de fl. 702, por meio da qual a servidora foi lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir
de 30/11/2006. Dessa forma, as horas extras recebidas
no referido mês não seriam irregulares, visto que exercia seu cargo efetivo e o município necessitou de seu trabalho em horas que superavam a carga horária normal.
Em relação à gratificação de função, argumentou que
Diário Oficial de Contas

no período os agentes políticos não recebiam subsídios,
sendo seus vencimentos salários, como os demais servidores. Ademais, aduziu que a gratificação questionada
havia sido incorporada a seus vencimentos, com fulcro
no art. 98, XVI, da Lei Orgânica Municipal.
Assim como outros defendentes, transcreveu a Consulta
734.298 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na qual se decidiu pela possibilidade de pagamento
de verbas indenizatórias a membros do Poder Legislativo municipal, com o intuito de respaldar sua alegação de
que a vedação imposta pelo art. 39, §4º, da Constituição
Federal não se aplica a verbas indenizatórias – como seria seu caso.
Acrescentou que não haveria que se falar em restituição
das verbas, por terem sido recebidas de boa fé, conforme jurisprudência de diversos tribunais.
Justificativas Waldeles Cavalcante
Aduziu o defendente que a presente representação seria
fruto de perseguição política. Alegou que ainda não era
Prefeito quando as pessoas Clemilda Campos Barros, José do Carmo Silva, Luciano Henrique Sordine Pereira, Lucileia Dias Ferreira Fiorotte, Luiza Firme de Oliveira, Olívio Pereira dos Santos, Romar Roas Delogo e Valmir Saar
ocuparam o cargo de Secretário, visto que somente tomou posse no seu primeiro mandato em 24/11/2006 e
encerrou o segundo em 31/12/2012. Assim, seria necessário citar o ex-prefeito Edson Henrique Pereira para responder pelos pagamentos anteriores a sua gestão.
Argumentou que todas as rubricas contestadas pela ITI
estavam devidamente autorizadas por lei e que os pagamentos foram realizados de boa-fé. Admitiu que possa ter havido algum erro, interpretação errônea e/ou má
www.tce.es.gov.br

aplicação da lei de sua parte e/ou de seu Secretário de
Administração à época, porém a boa-fé com que ocorreram os pagamentos inviabilizaria a restituição dos valores, dada a sua natureza alimentar.
Assim, alegou que a jurisprudência pátria é uníssona no
sentido de que não cabe reposição ao erário de valores
percebidos de boa fé pelos servidores, transcrevendo diversos julgados do STF, do STJ e do TCU, o que seria perfeitamente aplicável aos agentes políticos no presente
caso.
Citou a Súmula 34 da Advocacia-Geral da União, a qual
dispõe que “não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, em decorrência
de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte
da Administração Pública”.
Acrescentou ainda que o entendimento do Tribunal de
Contas da União é no mesmo sentido:
Súmula 249 do TCU: É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/
entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter
alimentar das parcelas salariais.
Por fim, argumentou que não se pode atribuir-lhe responsabilidade solidária por tudo o que ocorreu em sua
Administração, visto que descentralizou algumas tarefas,
sendo a folha de pagamento responsabilidade do então
Secretário de Administração Orlando Amaro Hartivg.
Justificativas Elvira da Silva Amorim
A justificante argumentou que o lançamento “DiferenSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ça de Salário” (código 00022) na sua ficha financeira de
agosto de 2008 na verdade seria uma “Diferença de Referência” (código 00020) em sua carreira de professora,
deferida por meio da Portaria 0182/2008, em conformidade com a Lei Complementar 031/1998 (fls.736/738).
Quanto à rubrica “Diferença de Salário” no mês de outubro de 2008, alegou que procurou a Secretaria de Administração para verificar do que se tratava e esta não soube explicar do que se tratava, não encontrando os documentos que deram origem ao lançamento.
Por outro lado, aduziu que recebeu tal diferença de boa
fé, acreditando se tratar de valor referente a sua categoria (professora MaPM), visto que possui diversas diferenças a serem pagas pelo município. Mesmo desconhecendo o motivo do pagamento, sustentou que pode ser fruto de interpretação errônea, de má aplicação da lei ou de
erro da Administração.
Justificativas Manoel Lourenço
O responsável alegou que, devido ao lapso temporal já
recorrido, não se recorda do que se tratavam os valores recebidos como “diferença de salário”, acreditando
se referirem a pagamentos relativos a diárias, pagas nos
termos do art. 60 da Lei Complementar 004/1991, ou
outra verba de caráter indenizatório.
Anexou declarações de servidores públicos municipais
efetivos (fl. 751/754) corroborando sua afirmação de
que inúmeras vezes, durante os exercícios de 2008 a
2010, realizou serviços de limpeza geral junto com uma
equipe de 15 a 20 pessoas, ocasiões em que se fez necessário arcar com as despesas de alimentação dos servidores, sendo posteriormente reembolsado pela Prefeitura – o que também pode ter dado causa aos pagamenDiário Oficial de Contas

tos ora questionados.
Sustentou que quem deveria dar melhores explicações
acerca dos pagamentos era o então Secretário responsável pela folha de pagamento, “por não se recordar se
se tratava de pagamento de diárias, reembolso de alguma despesa e/ou outra verba de caráter indenizatório”.
Afirmou que, embora não se lembre ao certo a real natureza de tais verbas, não há dúvidas que que são de natureza alimentar e que não houve má-fé em seu recebimento, sendo, portanto, incabível a restituição dos valores e sua responsabilização por eventual interpretação
errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração
Pública.
Justificativas Orlando Amaro Hartvig
Argumentou o defendente que optou por receber vencimentos de seu cargo efetivo em detrimento do subsídio
de Secretário, conforme art. 1º da Lei 116/1998, sendo
que tal opção também encontraria guarida na interpretação extensiva do art. 38, inc. II, da CF/88, o qual possibilita ao servidor público efetivo investido no cargo de
Prefeito optar pela remuneração do cargo efetivo. Dessa forma, a regra prevista no art. 39, §4º, não seria absoluta.
Ademais, destacou que os tribunais de contas do país
tem se manifestado pela possibilidade de o servidor público, investido temporariamente na função de Secretário Municipal, optar pela remuneração do cargo efetivo,
desde que autorizado pela legislação local, vedada a percepção cumulativa, a exemplo da Consulta nº 8621111
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Assim, o defendente teria recebido seu vencimento básico em conjunto com as respectivas verbas salariais de
www.tce.es.gov.br

seu cargo efetivo, não havendo que se falar em irregularidade de algo autorizado por lei.
Aduziu que todas as verbas questionadas possuíam lei
autorizadora, anexadas à defesa, conforme sintetizou:
ATS: art. 62, III, c/c art. 69 da Lei Complementar Municipal 004/91;
Assiduidade: Art. 88 c/c art. 91 da Lei Complementar
Municipal 004/91;
Abono de férias: art. 80 da Lei Complementar Municipal
004/91, com nova redação dada pela LC 003/2002; Portaria 032/2007;
Hora Extra: art. 62, V, c/c art. 74 e seguintes da Lei Complementar Municipal 004/91;
Diferença de salário (março 2008): alegou que se trata
de diferença de ATS e assiduidade, embora sob a rubrica
“diferença de salário”;
Auxílio Alimentação: afirmou que foi lançada com o código errado, tratando-se de pagamento de horas extras;
Excedente sobre o 13º: aduziu que se tratava de diferença de horas extras;
Excedente sobre o 1/3 de férias: alegou que também
corresponde a diferença de horas extras;
Gratificação Lei 002/2009: gratificação para servidores integrantes da Comissão de Avaliação de Estágio
Probatório, tendo sido nomeado por meio do Decreto
008/2009 (fl.778);
Acrescentou que recebeu todas as verbas supracitadas
de boa fé, o que, juntamente com sua natureza alimentar, lhe asseguraria o direito a não devolução dos valores ao erário, conforme mesma jurisprudência trazida por outros defendentes, juntando ainda decisão do
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Tribunal de Justiça do Espírito Santo na Apelação Cível
24950138545 no mesmo sentido.
Justificativas Sergio Luís Fernandes
O defendente afirmou que não exerceu o cargo de Secretário até o mês de novembro de 2012, mas tão somente até 04 de abril de 2012, conforme se prova com o pedido de exoneração e decreto de exoneração datado de
05/04/2012. Assim, o suposto recebimento indevido de
verbas salariais relativas aos meses de maio a novembro
teria sido um equívoco da ITI, visto que já não ocupava
o cargo de Secretário Municipal, tendo retornado ao seu
cargo efetivo de técnico em contabilidade.
Argumentou que optou por receber vencimentos de seu
cargo efetivo em detrimento do subsídio de Secretário,
conforme permitido pelo art. 1º da Lei 116/1998.
Ademais, aduziu que recebeu seus vencimentos sempre
de boa fé e nunca foi notificado acerca de possível irregularidade em relação a estes, sendo que em nenhum
momento houve recebimento de remuneração cumulativa dos cargos.
Alegou que não poderia ser penalizado pela percepção
de valores de caráter alimentar, de boa fé, em decorrência de eventual interpretação errônea, má aplicação da
lei ou erro da Administração, conforme Súmula 249 do
Tribunal de Contas da União.
Justificativas Vander Onofre
Aduziu o responsável que o abono pecuniário de férias
não gozadas, de caráter indenizatório, encontrava respaldo na Lei Complementar Municipal 03/2002 (que alterou o art. 80 da LC 004/1991), pago em razão da imperiosa necessidade de serviço à época.
Além da autorização legal, afirmou que o pagamento da
Diário Oficial de Contas

respectiva verba também não se encontrava vedado pelo §4º do art. 39 da CF/88, visto que a remuneração por
subsídio não exclui a percepção de vantagens de natureza indenizatória, segundo jurisprudência dominante.
Argumentou que o §3º do art. 39 estende a servidores
ocupantes de cargo efetivo ou em comissão diversos direitos previstos no art. 7º da Constituição Federal, dentre eles férias, terço de férias e o 13º salário – conforme
corroborado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Alexandre de Moraes, bem como julgados do TJSC.

mento ensejaria enriquecimento sem causa da municipalidade.
Por fim, ressaltou que não houve má-fé no recebimento
dos valores, que não foram por ela lançados em sua folha de pagamento, mas sim pelo setor de pagamento da
Prefeitura, visando recompor a quantia gasta com inúmeros deslocamentos a serviço do município.
Justificativas Lucileia Dias Ferreira Fiorotte, Sayonara
Fayola Marta e Sonia de Fátima Andrade Pereira (espólio
de Elias Alves Pereira)

Ademais, alegou que recebeu a verba indenizatória denominada “Abono Pecuniário de Férias”, prevista na Lei
Municipal 03/2002, de boa fé, o que afastaria a devolução dos valores, pois não poderia responder por eventual dúvida ou erro da Administração, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante.

As responsáveis Lucileia Dias Ferreira Fiorotte, Sayonara Fayola Marta e Sonia de Fátima Andrade Pereira (espólio de Elias Alves Pereira), regularmente citadas, deixaram transcorrer in albis o prazo de resposta à citação
sem apresentarem justificativas a esta Corte, razão pela
qual se sugere a declaração de sua revelia.

Justificativas Vera Lúcia Fernandes

Análise

Alegou a defendente que a própria ITI, à fl. 317, deixou a
entender que os valores lançados em sua ficha financeira, embora insertos sob denominação de “diferença salarial”, não passavam de indenizações (diárias) pelos deslocamentos a serviço do órgão público.

Primeiramente, cabe rememorarmos a distinção entre
agente político e servidor público.

Aduziu que as diárias eram solicitadas previamente ao
deslocamento, contudo só eram lançadas posteriormente na folha de pagamento como forma indenizatória, de
modo que tais parcelas estão excluídas da vedação imposta pelo art. 39, §4º, da Constituição Federal.
Após discorrer sobre a distinção entre remuneração e indenização, sustentou que não houve qualquer ilegalidade nos valores percebidos, mas “no máximo uma irregularidade praticada pela Secretaria de Administração responsável pela folha de pagamento”, e que o não pagawww.tce.es.gov.br

Os agentes políticos são os titulares de cargos estruturais
da organização política, e como tais, traçam fins e metas
do Estado e integram o esquema fundamental do Poder,
exercem função política, de governo e administração, e
suas atividades se caracterizam pela transitoriedade do
exercício funcional (caráter eventual).
Para Meirelles (2008), agentes políticos são os chefes
dos executivos, os membros dos legislativos e também
os juízes, promotores, defensores, ministros, secretários
e conselheiros dos tribunais de contas. No âmbito municipal, são agentes políticos o prefeito, os vereadores e os
secretários Municipais.
A investidura do agente político, em regra, é obtida atraSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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vés de eleição, salvo para ministros e secretários, que
são de livre escolha do chefe do executivo e providos em
cargos públicos mediante nomeação (DI PIETRO, 2008).
Segundo Paulo (2009), servidores públicos são agentes
administrativos que exercem uma atividade pública com
vínculo e remuneração pagos pelo erário, podendo ser
classificados como estatutários, celetistas ou temporários.
Assim, diante da doutrina, temos que o cargo de secretário municipal tem natureza de agente político.
Como cediço, com a EC 19/98, os agentes políticos passaram a ser remunerados por meio de subsídio, o qual não
pode ser acrescido de quaisquer outras verbas que não
indenizatórias. Os Secretários Municipais são expressamente mencionados no dispositivo constitucional:
Art. 39. Omissis
§4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo,
os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio
fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
Diante da expressa e unívoca previsão da CF, fica claro
que o pagamento de qualquer vantagem pecuniária é irregular.
Considerando que diversos responsáveis chamados aos
autos eram também servidores municipais efetivos, importante relembrar que esta Corte de Contas já se manifestou através do Parecer/Consulta 16/2013, que trata de questionamento sobre a possibilidade de servidor
efetivo, nomeado secretário municipal, receber subsídio
Diário Oficial de Contas

acumulado com as vantagens do cargo efetivo, quando
assim se pronunciou:
[...] o acréscimo de tais vantagens, tais como, qüinqüênios [sic] e decênios, caso o servidor efetivo faça a opção por subsídio, está expressamente vedada [sic] [...].
Excetuam-se apenas as verbas de natureza indenizatória, tais como, ajuda de custo, diárias [...] e ainda, as garantias constitucionais, tais como, serviços extraordinários, adicional noturno, um terço de férias e outros, que,
nos termos do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, são
também aplicáveis [...]. Ressalta-se, contudo, que mesmo em relação às exceções referenciadas, não é pacífica
a sua aplicação em relação aos agentes políticos, tais como, os Secretários Municipais. (grifos da ITC)
Diversos Tribunais de Contas do país já se manifestaram
pela impossibilidade de cumulação das contraprestações quando servidor efetivo é nomeado como Secretário Municipal. Nesse sentido, são os pareceres consulta
emitidos pelo TCE-RO a seguir reproduzidos:
É DE PARECER que se responda a Consulta nos seguintes termos:
I – Por força do artigo 39, § 4º da Constituição Federal, a
remuneração dos Secretários Municipais deve se dar exclusivamente por subsídio em parcela única, sendo indevidos acréscimos adicionais, com exceção apenas dos
benefícios previstos no § 3º do referido dispositivo constitucional e eventuais verbas indenizatórias, tais como
diárias e ajuda de custo;
II – O subsídio não pode ser cumulado com a remuneração do cargo efetivo, em virtude de vedação constitucional ao acúmulo de remuneração, ficando impossibilitado de atribuir-se remuneração dual (vencimento e verwww.tce.es.gov.br

ba de representação) aos Secretários Municipais, ressalvada a execução prevista no artigo 37, inciso XVI, alíneas
“a”, “b” e “c” da Constituição Federal;
III – Se houver previsão na legislação municipal, é facultada ao titular do cargo efetivo a opção pela remuneração desse cargo enquanto estiver no exercício do cargo
de Secretário Municipal. (Grifos da ITC) (TCE-EO. Parecer
Prévio 24/2007. Processo 1772/2007)
É DE PARECER que se responda a consulta nos seguintes termos:
1. Conforme inteligência do §4º do artigo 39, da Lei
Maior, para efeitos de remuneração, os cargos de auxiliares dos Chefes do Executivo, dentre eles o de Secretário
Municipal, não se equiparam aos demais cargos comissionados, tendo em vista que seus estipêndios são percebidos por meio de subsídio, o qual é fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de quaisquer outras
verbas remuneratórias;
2. O servidor, detentor de cargo efetivo, não poderá acumular verbas decorrentes dos vencimentos de seu cargo, com o subsídio do cargo de Secretário Municipal para o qual foi nomeado, ainda que observado o limite salarial relativo ao teto constitucional, nos termos do Parecer Prévio nº 24/2007 – PLENO/TCE/RO; (TCE-RO. Parecer Prévio 25/2010. Processo 1320/2009.)
Assim também o TCE-MG respondeu à consulta:
segunda indagação
O cálculo do quinquênio percebido pelo servidor efetivo que passa a ocupar cargo de secretário municipal deve ser feito com base no vencimento do cargo efetivo ou
com base no subsídio em razão do cargo de secretário?
Ao servidor efetivo ocupante de cargo de secretário muSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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nicipal é garantido o recebimento apenas do subsídio do
cargo de secretário municipal, que é composto de parcela única, não sendo permitida a incidência, sobre o subsídio, de quaisquer outros acréscimos, como vêm entendendo os tribunais superiores, inclusive o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, conforme julgamento proferido
na Apelação Cível n. 1.0686.07.204015-3/001, da relatoria do Desembargador Dídimo Inocêncio de Paula, cujo
acórdão foi publicado em 18/11/2008.
Assim, o servidor efetivo não faz jus ao recebimento de
quinquênio e demais adicionais e gratificações no período em que ocupa cargo de natureza política, uma vez
que sua remuneração consiste em parcela única denominada subsídio, em razão do disposto no § 4° do art. 39
da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela
Emenda Constitucional n. 19 de 1998.
Verifica-se que não há nenhuma ressalva no Texto Constitucional em relação aos servidores efetivos que porventura viessem a ocupar os cargos enumerados no §
4° do referido art. 39 da Constituição Federal, porque o
seu objetivo era abarcar todos aqueles que viessem e venham a exercer tais funções, sejam eles servidores dos
quadros da administração ou não. [...] (TCE-MG. Consulta 771.253. Disponível em file:///C:/Users/Janaina/Desktop/consulta%20tce-mg.pdf.)
Feitas as devidas considerações acerca da vedação imposta pelo art. 39, §4º, da CF, cumpre notar que a questão do ressarcimento de valores recebidos por servidores, levantada pelos defendentes, já foi bastante debatida em nossos tribunais.
Hodiernamente tem-se o posicionamento pacífico no
sentido de que não haverá obrigação de devolução de
valores percebidos por servidor ou pensionista em razão
Diário Oficial de Contas

de interpretação errônea, equivocada ou deficiente da
lei pela própria Administração Pública, desde que as importâncias tenham sido recebidas de boa–fé.
Esse tem sido o entendimento adotado pelo STJ, bem como, pelo Pretório Excelso, conforme arestos a seguir colacionados:
AgRg no RMS 24715 / ES (STJ)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
2007/0178530-0
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ADIANTAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO DESTINADA À CARREIRA DE MAGISTÉRIO.
PAGAMENTO INDEVIDO À IMPETRANTE EM RAZÃO DO
GOZO DE LICENÇA ESPECIAL REMUNERADA. MÁ APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PRETENSÃO ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. É incabível a exigência de restituição ou a procedência
de descontos referentes a valores pagos em decorrência
de interpretação equivocada ou má aplicação da legislação regente pela própria Administração, quando constatada a boa-fé do beneficiado.
2. O requisito estabelecido para a não devolução de valores pecuniários indevidamente recebidos é a boa-fé do
Servidor que, ao recebê-los na aparência de serem corretos, firma compromissos com respaldo na pecúnia; a
escusabilidade do erro cometido pelo agente, autoriza a
atribuição de legitimidade ao recebimento da vantagem.
3. Não há que se impor a restituição pelo Servidor de
quantias percebidas de boa-fé e por equívoco do erário,
www.tce.es.gov.br

ainda que a título de adiantamento de remuneração destinada à carreira de magistério, porquanto tais valores
não lhe serviram de fonte de enriquecimento ilícito, mas
de sua subsistência e de sua família.
4.   Recurso desprovido.
DIREITO ADMINISTRATIVO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELO SERVIDOR
POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. N. 8/2008-STJ).
Não é possível exigir a devolução ao erário dos valores
recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos
indevidamente pela Administração Pública, em função
de interpretação equivocada de lei. O art. 46, caput, da
Lei n. 8.112/1990 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios
gerais do direito, como a boa-fé. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente
uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor,
cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra a restituição, ante a boa-fé do servidor público. Precedentes citados do STF: MS 25641, DJe 22/2/2008 ; do
STJ: EDcl no RMS 32.706-SP, DJe 9/11/2011; AgRg no Ag
1.397.671-RS, DJe 15/8/2011; AgRg no REsp 1.266.592RS, DJe 13/9/2011; REsp 1.190.740-MG, DJe 12/8/2010;
AgRg no Ag 1.030.125-MA, DJe 1º/9/2008; AgRg nos
EDcl no Ag 785.552-RS, DJ 5/2/2007; MS 10.740-DF, DJ
12/3/2007, e EDcl no RMS 12.393-PR, DJ 6/6/2005. REsp
1.244.182-PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
10/10/2012.
(STF) MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO QUE CONSIDEROU ILEGAL APOSENTADORIA E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE VALORES.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGENS EM DUPLICIDADE (ARTS. 62 E 193 DA LEI N.
8.112/90). MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. INOCORRÊNCIA DE DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DIREITO ADQUIRIDO. 1. A compatibilidade de
horários é requisito indispensável para o reconhecimento da licitude da acumulação de cargos públicos. É ilegal a acumulação dos cargos quando ambos estão submetidos ao regime de 40 horas semanais e um deles exige dedicação exclusiva. 2. O § 2º do art. 193 da Lei n.
8.112/1990 veda a utilização cumulativa do tempo de
exercício de função ou cargo comissionado para assegurar a incorporação de quintos nos proventos do servidor
(art. 62 da Lei n. 8.112/1990) e para viabilizar a percepção da gratificação de função em sua aposentadoria (art.
193, caput, da Lei n. 8.112/1990). É inadmissível a incorporação de vantagens sob o mesmo fundamento, ainda
que em cargos públicos diversos. 3. O reconhecimento
da ilegalidade da cumulação de vantagens não determina, automaticamente, a restituição ao erário dos valores recebidos, salvo se comprovada a má-fé do servidor,
o que não foi demonstrado nos autos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem-se firmado no sentido de que, no exercício da competência que lhe foi atribuída pelo art. 71, inc. III, da Constituição da República, o Tribunal de Contas da União cumpre os princípios
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando garante ao interessado - como se deu
na espécie - os recursos inerentes à sua defesa plena. 5.
Ato administrativo complexo, a aposentadoria do serviDiário Oficial de Contas

dor, somente se torna ato perfeito e acabado após seu
exame e registro pelo Tribunal de Contas da União. 6. Segurança parcialmente concedida” (MS 26.085, Relatora :
Min. Carmem Lúcia, DJe 12.6.2008, STF, Tribunal Pleno).
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de
Contas da União que, inclusive, pacificou a matéria através da edição da Súmula 249 cuja redação é a seguinte:
Súmula 249 do TCU: É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/
entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter
alimentar das parcelas salariais.
Portanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial das Cortes Nacionais tem-se como elementos fundamentais para a dispensa de devolução de valores indevidamente pagos a servidor que as importâncias tenham caráter alimentar e tenham sido percebidas de boa-fé pelo servidor.
Ocorre, entretanto, que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, aprofundando a matéria e lançando luz sobre a temática, fixou quatro requisitos que devem coexistir no
caso concreto para que o servidor seja liberado da exigência de ressarcimento de valores que lhe foram indevidamente pagos pela Administração. Tais requisitos foram definidos pelo Plenário do STF no julgamento do MS
25.641 de relatoria do ministro Eros Grau e assim ementado:
MANDADO DE SEGURANÇA. MORTE DE UM DOS IMPETRANTES. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE HERwww.tce.es.gov.br

DEIROS, FACULTADO O USO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. TOMADA DE
CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
LEI N. 8.443/92. NORMA ESPECIAL EM RELAÇÃO À LEI N.
9.784/99. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE
RENDA SOBRE JUROS DE MORA DECORRENTES DE ATRASO NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. DEVOLUÇÃO
DE VALORES QUE, RETIDOS NA FONTE INDEVIDAMENTE
PELA UNIDADE PAGADORA, FORAM RESTITUÍDOS PELA
MESMA NO MÊS SEGUINTE. DÚVIDA QUANTO À INTERPRETAÇÃO DOS PRECEITOS ATINENTES À MATÉRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança não admite a habilitação de
herdeiros em razão do caráter mandamental do writ e
da natureza personalíssima do direito postulado. Nesse
sentido o recente precedente de que fui relator, MS n.
22.355, DJ de 04.8.06, bem como QO-MS n. 22.130, Relator o Min. MOREIRA ALVES, DJ de 30.05.97 e ED-ED-ED-RE n. 140.616, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de
28.11.97.
2. O processo de tomada de contas instaurado perante o
TCU é regido pela Lei n. 8.443/92 que consubstancia norma especial em relação à Lei 9.784/99. Daí porque não
se opera, no caso, a decadência administrativa.
3. A reposição, ao erário, dos valores recebidos pelos
servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato
impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos:
i] presença de boa-fé do servidor;
ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou de interferência para a concessão da vantagem impugnada;
iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação,
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada;
iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela
administração.”
4. A dúvida na interpretação dos preceitos que impõem
a incidência do imposto de renda sobre valores percebidos pelos impetrantes a título de juros de mora decorrentes de atraso no pagamento de vencimentos é plausível. A jurisprudência do TST não é pacífica quanto a matéria, o que levou a unidade pagadora a optar pela interpretação que lhe pareceu razoável, confirmando a boa-fé dos impetrantes ao recebê-los.
5. Extinto o feito sem julgamento de mérito quanto ao
impetrante falecido, facultado o uso das vias ordinárias
por seus herdeiros. Ordem concedida aos demais. (MS
25.641, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 22.02.2008).
Como se vê da ementa acima colacionada, o Supremo
Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
a dispensa de devolução de valores percebidos indevidamente por servidor não depende, apenas, da existência
de boa-fé, mas sim, exige a presença concomitante de
quatro requisitos, quais sejam: 1) a boa-fé do servidor
administrado; 2) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem
impugnada; 3) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida,
no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; e 4) interpretação razoável,
embora errônea, da lei pela Administração.
Ressalta-se que tais critérios vêm sendo adotados por
esta Corte de Contas, como se verifica nos Acórdãos TCDiário Oficial de Contas

612/2016 - PRIMEIRA CÂMARA (Proc. 777/2016) e TC1016/2016 – PRIMEIRA CÂMARA (Proc. 778/2016).
Dessa forma, a irregularidade dos pagamentos elencados na ITI 380/2014 será adiante verificada em relação
a cada responsável, sendo que a eventual obrigação de
ressarcimento de valores será analisada à luz dos quatro
requisitos supracitados.
JOSÉ ALVES PESSOA
O responsável foi Secretário Municipal entre os exercícios de 2006 e 2012, período no qual teria recebido indevidamente verbas correspondentes a Gratificação de
Licitação, Diferença de Salário, “GF” e abono pecuniário.
Em sua defesa, esclareceu que foi nomeado para a Comissão Permanente de Licitação no período de maio a
agosto de 2007, por meio do Decreto 257/2007 (fl.664),
sendo-lhe concedida uma gratificação de 80% sobre
os vencimentos, com base no art. 2º da Lei Municipal
10/2007 (fl.666).
Quanto aos valores percebidos sobre a rubrica “GF”, aduziu que fora nomeado para compor a Comissão para Julgamento dos Pedidos de Inscrição em Registro Cadastral,
no período de abril de 2009 a dezembro de 2011, conforme Decretos 33/2009, 001/2010, 01/2011 e 01/2012
(fls.668/671), o que lhe conferiu o direito à gratificação
de 50% instituída pela Lei Municipal 009/2007 (fl.673).
Considerando que o art. 39, §4º, da Constituição Federal estabelece que os Secretários Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela
única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra
espécie remuneratória, resta indiscutível a irregularidade no pagamentos das gratificações e consequentes exwww.tce.es.gov.br

cedentes sobre férias e 13º salário.
No entanto, deve-se reconhecer que o fato de as Leis
Municipais 10/2007 e 009/2007 estipularem o pagamento de gratificações aos membros da Comissão de Licitação e da Comissão para Julgamento dos Pedidos de Inscrição em Registro Cadastral, respectivamente, poderia
ensejar dúvida plausível sobre o dever de pagamento da
gratificação ao Secretário, e consequente interpretação
razoável, embora errônea, da lei pela Administração Municipal.
Dessa forma, considerando que o Sr. José Alves Pessoa
comprovou suas nomeações para as referidas comissões, que não há indícios de má fé do defendente, tampouco de influência deste para a concessão das vantagens, entende-se que restaram configurados os quatro
requisitos para dispensa de devolução das gratificações
e seus reflexos sobre férias e gratificação natalina, percebidos indevidamente pelo responsável.
No que tange aos abonos pecuniários verificados nas fichas financeiras, o defendente alegou que se tratavam
de indenização por férias não gozadas, com respaldo na
Lei Complementar 03/2002 (fl. 677). Embora não tenha
anexado seu contracheque ou outro documento capaz
de comprovar sua alegação, foi possível verificar em contracheques de outros responsáveis que o lançamento
sob o código 00021 “ABONO PECUNIÁRIO DE” realmente
se referia a “abono pecuniário de férias” – o que não se
confunde com o terço de férias.
De fato, o direito a indenização por férias não gozadas
por imperiosa necessidade do serviço era conferido
aos servidores municipais por força da Lei Complementar 03/2002, que alterou o art. 80 da Lei Complementar
004/1991 (Regime Jurídico Único dos Servidores de BarSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ra de São Francisco), o qual passou a ter a seguinte redação:
Art. 80. É proibida a acumulação de férias, salvo por imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo de 04
(quatro) períodos, atestada a necessidade pelo Chefe
imediato do funcionário, que serão gozadas posteriormente e não estarão sujeitas à prescrição, ou, integralmente indenizadas, a critério do Prefeito Municipal ou
do Presidente da Câmara Municipal, conforme o caso.
Em que pese não estarem submetidos ao Regime Jurídico Único do município, em virtude da natureza especial do cargo de Secretário Municipal, cabe notar que o
art. 39, §4º, da Constituição Federal veda o acréscimo de
verbas de natureza remuneratória ao subsídio – o que
não impede a percepção de verbas de caráter indenizatório, tal como o abono de férias.
Dessa forma, opina-se pelo afastamento da irregularidade de percepção de abonos de férias, ante a natureza indenizatória da verba, não alcançada, portanto, pela vedação do art. 39, §4º, da Constituição Federal, in verbis:
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração
e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.       
[...]
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo,
os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio
fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (InDiário Oficial de Contas

cluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

LÁRIO

No entanto, sugere-se que seja determinado ao município de Barra de São Francisco que regulamente, mediante lei, as férias e demais garantias dispostas no artigo 39,
§ 3º, da CF/88 em relação aos Secretários Municipais.

TOTAL RESSARCIMENTO R$ 2.571,00 1.446,3860

Quanto aos pagamentos sob o título “diferença de salário”, o responsável alegou não se recordar ao certo porque foram incluídos em sua folha de pagamento, mas
acredita que se refiram a diárias, sem anexar qualquer
comprovação do alegado. Assim, não há elementos suficientes nos autos que comprovem o caráter indenizatório de tais verbas, motivo pelo qual opina-se pela irregularidade do recebimento de valores lançados como “diferença de salário”.
Ao contrário das gratificações, não se vislumbra aqui a
presença dos requisitos “existência de dúvida plausível
sobre a interpretação, validade ou incidência da norma
infringida, no momento da edição do ato que autorizou
o pagamento da vantagem impugnada” e “interpretação
razoável, embora errônea, da lei pela Administração” para dispensa do dever se ressarcimento dos valores recebidos sob o título “diferença de salário”, visto que nem
mesmo se conhece o motivo de tais pagamentos, abaixo listados:
MÊS ANO Valor VRTE NATUREZA
AGOSTO 2007 R$ 443,00 252,6520 DIFERENÇA DE SALÁRIO
OUTUBRO 2007 R$ 760,00 433,4436 DIFERENÇA DE SALÁRIO
DEZEMBRO 2007 R$ 276,00 157,4085 DIFERENÇA DE SALÁRIO
NOVEMBRO 2008 R$ 1.092,00 602,88 DIFERENÇA DE SAwww.tce.es.gov.br

Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade em face do Sr. José Alves Pessoa, ante o recebimento indevido de gratificações e seus reflexos sobre férias
e gratificação natalina, bem como de “diferenças de salário”, permanecendo o dever de ressarcimento somente destas últimas, no valor de R$ 2.571,00 (1.446,3860
VRTE).
CLEMILDA CAMPOS BARROS
A senhora Clemilda Campos Barros, servidora pública
efetiva do município de Barra de São Francisco, foi chamada aos autos pelo recebimento supostamente indevido de verbas correspondentes a “GF” e Hora Extra quando em exercício da função de Secretária Municipal de
Administração.
Em sua defesa, alegou que em dezembro de 2006 já não
exercia o cargo de Secretária Municipal, conforme Portaria de Lotação 523/2006, por meio da qual foi lotada na
Secretaria de Saúde a partir de 30/11/2006. Assim, teria
trabalhado além de sua carga horária e recebido as devidas horas extras no exercício de seu cargo efetivo.
De fato, verifica-se que a Portaria de Lotação 523/2006,
assinada pelo novo Secretário de Administração, Sr. Orlando Hartvig, lotou a servidora ocupante do cargo efetivo de Supervisor Administrativo na Secretaria de Saúde,
com carga horária fixada pela Lei Complementar 044/99,
a partir de 30/11/2006. Dessa forma, não há que se falar em irregularidade em relação à percepção de horas
extras.
No que tange à gratificação percebida de janeiro a dezembro de 2006, totalizando R$16.422,60, a defendente
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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alegou que havia sido incorporada a seus vencimentos,
com base na Lei Orgânica Municipal.
Embora em momento posterior à ocorrência dos fatos
narrados nestes autos, este Tribunal se manifestou pela
clara impossibilidade de acrescer ao subsídio quaisquer
valores recebidos a título de gratificações ou adicionais
por servidor efetivo que tenha sido nomeado para o cargo de Secretário Municipal e optado pelo subsídio deste,
por meio do Parecer Consulta TC-16/2013, cujo trecho
da fundamentação e conclusão se transcrevem a seguir:
[...]Nestes termos, o que se questiona na presente consulta é: sendo um servidor efetivo nomeado para o cargo
de Secretário Municipal e optando este pelo recebimento do subsídio do cargo assumido, conforme previsão no
Estatuto dos Servidores do Município será cabível acrescer as parcelas recebidas pelo servidor efetivo a título
de adicionais, tais como o decênio e qüinqüênio. Verifica-se que o artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal expressamente prevê a remuneração por subsídio,
dispondo, inclusive, sobre a obrigatoriedade deste para
membros de poder, detentores de mandato eletivo, Ministros de Estado e Secretários Estaduais e Municipais.
Ademais, o referido dispositivo impõe a obrigatoriedade de o subsídio ser fixado em parcela única, vedando-se
expressamente, o acréscimo de quaisquer gratificações,
adicionais, abonos, prêmios, verba de representação ou
outra espécie remuneratória, conforme, na oportunidade, transcreve-se: §4º O membro de poder, o detentor
de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie reDiário Oficial de Contas

muneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto
no artigo 37, X e XI. Assim, pode-se claramente verificar que o acréscimo de tais vantagens, tais como, qüinqüênios e decênios, caso o servidor efetivo faça a opção
por subsídio está expressamente vedada pelo dispositivo acima referenciado. Excetuam-se apenas: as verbas
de natureza indenizatória, tais como, ajuda de custo, diárias e outras que, por sua natureza, são pagas a título
de indenização ao servidor em razão de valores por eles
gastos na execução do serviço e ainda, as garantias constitucionais, tais como, serviços extraordinários, adicional
noturno, um terço de férias e outros, que, nos termos
do artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, são também
aplicáveis aos servidores públicos. Tais verbas são exceções à regra geral de proibição de acréscimos ao subsídio
e não se confundem com gratificações e adicionais, que
são retribuições pagas ao servidor em contraprestação a
determinados requisitos preenchidos pelo mesmo, nos
termos previstos na legislação.
(...)
IV CONCLUSÃO Por todo o exposto, sugere-se o conhecimento da presente consulta, por estarem presentes os
requisitos de admissibilidade. Quanto ao mérito, conclui-se nos seguintes termos: caso o servidor efetivo seja nomeado para o cargo de Secretário Municipal e opte
pelo subsídio do cargo que assumiu, estando tal possibilidade prevista no Estatuto dos Servidores locais, não será possível acrescer à referida remuneração valores recebidos a título de gratificações ou adicionais, conforme
expressa previsão do artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal. (grifos da ITC)
Dessa forma, ao optar pelo subsídio do cargo de Secretário Municipal, o que se verifica em sua ficha financeiwww.tce.es.gov.br

ra acostada aos autos, a Sra. Clemilda Campos Barros
não poderia receber a gratificação supostamente incorporada a seus vencimentos do cargo efetivo, razão pela qual restou configurada a irregularidade na percepção da vantagem de janeiro a novembro, totalizando R$
14.822,60. Quanto ao mês de dezembro, não há irregularidade em virtude de não mais se encontrar investida no
cargo de Secretária, recebendo os vencimentos de seu
cargo efetivo.
Portanto, opina-se pela manutenção da irregularidade
em face da Sra. Clemilda Campos Barros no que tange ao
recebimento indevido de gratificação no período de janeiro a novembro de 2006, lembrando que encontra-se
prescrita a pretensão punitiva em relação a ela, conforme tratado no item 2.1 desta ITC.
Quanto à alegação de que não caberia obrigação de ressarcimento dos valores recebidos indevidamente, cumpre notar que, embora não haja elementos que comprovem sua má fé, a responsável tinha influência para a concessão das vantagens e não pode alegar dúvida plausível
e interpretação razoável da lei, visto que, na qualidade
de Secretária de Administração, era responsável pela folha de pagamento e dela se esperava conhecimento da
legislação pertinente.
Dessa forma, não é possível verificar a presença de 3 dos
4 requisitos definidos pelo Plenário do STF no julgamento do MS 25.641, razão pela qual deve ser mantido o dever de ressarcimento dos R$ 14.822,60 (8.761,4375 VRTE) recebidos indevidamente a título de gratificação.
JOSÉ DO CARMO SILVA
O Senhor José do Carmo Silva foi chamado aos autos por
ter recebido indevidamente verba correspondente a DiSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ferença de Salário, no mês de outubro de 2006, quando
Secretário Municipal de Barra de São Francisco.
Em sua defesa, o responsável afirmou que os adicionais
recebidos sob o título “diferença de salário” se tratavam
de correções de equívocos da própria administração, em
situações em que realizava pagamentos em valores inferiores aos devidos. Assim, seriam meras reposições do
valor a que teria direito o servidor.
Ademais, aduziu que o valor foi restituído ao município,
conforme cópias do contracheque e da ficha financeira
anexadas às fls. 620/621.
De fato, verifica-se nos documentos trazidos pelo defendente que o montante de R$ 860,26, lançado na ficha financeira nº 03 de Outubro de 2006 como Diferença de
Salário, consta na ficha financeira nº 01 do mesmo mês
como desconto, assim como no contracheque ora anexado.
Assim, entende-se que a verba contestada realmente se
trata de mera correção no pagamento do responsável,
motivo pelo qual opina-se pelo afastamento da irregularidade em face do Sr. José do Carmo Silva.
LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
O Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira foi responsabilizado nestes autos por ter recebido indevidamente verba correspondente a Abono Pecuniário, no mês de janeiro de 2006, quando era Secretário Municipal de Barra de
São Francisco.
Em sua defesa, o defendente alegou que o abono pecuniário questionado se tratava de pagamento de férias
não gozadas, tendo em vista que o município necessitava de sua permanência a frente da Secretaria.
Embora não tenha anexado seu contracheque ou outro
Diário Oficial de Contas

documento capaz de comprovar sua alegação, foi possível verificar em contracheques de outros responsáveis
que o lançamento sob o código 00021 “ABONO PECUNIÁRIO DE” realmente se referia a abono pecuniário de
férias.

dente a Hora Extra quando ocupante do cargo de Secretária Municipal, no exercício de 2006, pois não havia previsão de carga horária nas normas fixadoras do subsídio
dos Secretários Municipais de Barra de São Francisco, de
modo que não se poderia aferir hora extra.

De fato, o direito a indenização por férias não gozadas
por imperiosa necessidade do serviço era conferido
aos servidores municipais por força da Lei Complementar 03/2002, que alterou o art. 80 da Lei Complementar
004/1991 (Regime Jurídico dos Servidores de Barra de
São Francisco), o qual passou a ter a seguinte redação:

Regularmente citada, a responsável não apresentou justificativas a esta Corte, motivo pelo qual se sugere a declaração de sua revelia.

Art. 80. É proibida a acumulação de férias, salvo por imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo de 04
(quatro) períodos, atestada a necessidade pelo Chefe
imediato do funcionário, que serão gozadas posteriormente e não estarão sujeitas à prescrição, ou, integralmente indenizadas, a critério do Prefeito Municipal ou
do Presidente da Câmara Municipal, conforme o caso.
Em que pese não estarem submetidos ao Regime Jurídico Único do município, em virtude da natureza especial do cargo de Secretário Municipal, cabe notar que o
art. 39, §4º, da Constituição Federal veda o acréscimo de
verbas de natureza remuneratória ao subsídio – o que
não impede a percepção de verbas de caráter indenizatório, tal como o abono de férias.
Dessa forma, opina-se pelo afastamento da irregularidade de percepção de abono de férias, ante a natureza indenizatória da verba, não alcançada, portanto, pela vedação do art. 39, §4º, da Constituição Federal.
LUCILEIA DIAS FERREIRA FIOROTTE
A senhora Lucileia Dias Ferreira Fiorotte foi chamada aos
autos pelo recebimento indevido de verba corresponwww.tce.es.gov.br

Sobre o tema, este Tribunal já se manifestou pela possibilidade de acrescer verbas relativas à prestação de serviços extraordinários ao subsídio de Secretário, por se
tratar de garantia constitucional extensível aos servidores públicos, conforme trecho da fundamentação do Parecer Consulta TC-16/2013:
[...]Nestes termos, o que se questiona na presente consulta é: sendo um servidor efetivo nomeado para o cargo
de Secretário Municipal e optando este pelo recebimento do subsídio do cargo assumido, conforme previsão no
Estatuto dos Servidores do Município será cabível acrescer as parcelas recebidas pelo servidor efetivo a título
de adicionais, tais como o decênio e qüinqüênio. Verifica-se que o artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal expressamente prevê a remuneração por subsídio,
dispondo, inclusive, sobre a obrigatoriedade deste para
membros de poder, detentores de mandato eletivo, Ministros de Estado e Secretários Estaduais e Municipais.
Ademais, o referido dispositivo impõe a obrigatoriedade de o subsídio ser fixado em parcela única, vedando-se
expressamente, o acréscimo de quaisquer gratificações,
adicionais, abonos, prêmios, verba de representação ou
outra espécie remuneratória, conforme, na oportunidade, transcreve-se: §4º O membro de poder, o detentor
de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os SecreSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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tários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto
no artigo 37, X e XI. Assim, pode-se claramente verificar que o acréscimo de tais vantagens, tais como, qüinqüênios e decênios, caso o servidor efetivo faça a opção
por subsídio está expressamente vedada pelo dispositivo acima referenciado. Excetuam-se apenas: as verbas
de natureza indenizatória, tais como, ajuda de custo, diárias e outras que, por sua natureza, são pagas a título
de indenização ao servidor em razão de valores por eles
gastos na execução do serviço e ainda, as garantias constitucionais, tais como, serviços extraordinários, adicional
noturno, um terço de férias e outros, que, nos termos
do artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, são também
aplicáveis aos servidores públicos. Tais verbas são exceções à regra geral de proibição de acréscimos ao subsídio e não se confundem com gratificações e adicionais,
que são retribuições pagas ao servidor em contraprestação a determinados requisitos preenchidos pelo mesmo,
nos termos previstos na legislação. Ressalta-se, contudo,
que mesmo em relação às exceções referenciadas, não é
pacífica a sua aplicação em relação aos agentes políticos,
tais como, os Secretários Municipais. (...)
Contudo, conforme destacado na ITI 380/2014, no presente caso seria impossível quantificar a prestação de
serviço extraordinário por parte dos Secretários Municipais, por não haver jornada de trabalho determinada na
legislação local.
Assim, opina-se pela manutenção da irregularidade, bem
como do ressarcimento no valor de R$ 630,00 (372,38
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VRTE), visto que não se pode vislumbrar a presença de 2
dos 4 requisitos definidos pelo Plenário do STF no julgamento do MS 25.641.
LUIZA FIRME DE OLIVEIRA
A senhora Luiza Firme de Oliveira foi chamada aos autos
pelo suposto recebimento indevido de verba correspondente a “Diferença de Salário” quando ocupante do cargo de Secretária Municipal, no exercício de 2006.
Em sua defesa, a responsável afirmou que os pagamentos realizados sob a rubrica “diferença de salário” se referiam a diárias referentes a viagens realizadas a serviço
do município e argumentou que os Secretários Municipais, embora submetidos ao regime de subsídio, têm direito à percepção de pagamentos de caráter indenizatório, como diárias e ajudas de custo, caso contrário importaria em enriquecimento ilícito da Administração.
Assiste razão à responsável no que tange ao direito a
percepção de verbas indenizatórias, tais como diárias,
pelos Secretários Municipais, visto que o art. 39, §4º, da
CF/88 veda apenas o acréscimo de verbas remuneratórias ao subsídio.
Todavia, a defendente não juntou aos autos qualquer
documento comprobatório de tal alegação, de modo
que não há qualquer elemento no processo capaz de
comprovar o caráter indenizatório das verbas lançadas
como “diferença de salário”, motivo pelo qual opina-se
pela manutenção da irregularidade. Cabe lembrar que se
encontra prescrita a pretensão punitiva em relação à responsável, conforme tratado no item 2.1 desta ITC.
Quanto ao ressarcimento dos R$ 4.566,13 ( 2.698,97 VRTE) indevidamente recebidos em 2006 pela responsável,
cabe notar a inexistência de indício de má-fé, bem como
www.tce.es.gov.br

de influência sobre a concessão das vantagens.
Entretanto, não se vislumbra a presença dos requisitos
“existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento
da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada” e “interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração” para dispensa do dever
se ressarcimento dos valores recebidos sob o título “diferença de salário”, visto que nem mesmo se conhece o
motivo de tais pagamentos.
Ante o exposto, sugere-se a condenação ao ressarcimento dos R$ 4.566,13 (2.698,97 VRTE) recebidos indevidamente.
OLIVIO PEREIRA DOS SANTOS
O senhor Olívio Pereira dos Santos foi responsabilizado
por ter recebido indevidamente verbas correspondentes a “Diferença de Salário”, “Abono” e “Insalubridade”,
quando ocupante do cargo de Secretário Municipal, no
exercício de 2006.
Em suas justificativas, aduziu que o “abono” recebido em
fevereiro de 2006 se trata de pagamento de férias, tendo
em vista a necessidade de “permanência do agente político à frente da Secretaria e determina o pagamento de
valores relativos a férias”.
Embora não tenha anexado seu contracheque ou outro
documento capaz de comprovar sua alegação, foi possível verificar em contracheques de outros responsáveis
que o lançamento sob o código 00021 “ABONO PECUNIÁRIO DE” realmente se referia a abono pecuniário de
férias.
De fato, o direito a indenização por férias não gozadas
por imperiosa necessidade do serviço era conferido
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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aos servidores municipais por força da Lei Complementar 03/2002, que alterou o art. 80 da Lei Complementar
004/1991 (Regime Jurídico dos Servidores de Barra de
São Francisco), o qual passou a ter a seguinte redação:
Art. 80. É proibida a acumulação de férias, salvo por imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo de 04
(quatro) períodos, atestada a necessidade pelo Chefe
imediato do funcionário, que serão gozadas posteriormente e não estarão sujeitas à prescrição, ou, integralmente indenizadas, a critério do Prefeito Municipal ou
do Presidente da Câmara Municipal, conforme o caso.
Em que pese não estar submetido ao Regime Jurídico
Único do município, em virtude da natureza especial do
cargo de Secretário Municipal, cabe notar que o art. 39,
§4º, da Constituição Federal veda o acréscimo de verbas
de natureza remuneratória ao subsídio – o que não impede a percepção de verbas de caráter indenizatório, tal
como o abono de férias.
Dessa forma, opina-se pelo afastamento da irregularidade de percepção de abonos de férias, ante a natureza indenizatória da verba, não alcançada, portanto, pela vedação do art. 39, §4º, da Constituição Federal
O defendente argumentou que os adicionais recebidos
sob o título “diferença de salário” se tratavam de correções de equívocos da própria administração, em situações em que realizava pagamentos em valores inferiores
aos devidos. Assim, seriam meras reposições do valor a
que teria direito o servidor.
No que tange ao adicional de insalubridade, aduziu que
atuava em áreas insalubres, participando ativamente da
coordenação de limpeza de mananciais, esgotos sanitários, etc., o que justificaria o recebimento do adicional,
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de caráter meramente indenizatório.
Todavia, o defendente não juntou aos autos qualquer
documento comprobatório de tais alegações, sendo que
da análise da sua ficha financeira não é possível concluir
que as “diferenças salariais” consistiam em meras correções de equívocos ocorridos em meses anteriores. Tampouco se pode presumir que o Secretário Municipal de
Serviços atuava com habitualidade em locais insalubres,
ainda que tenha de fato coordenado pessoalmente a
limpeza de esgotos e mananciais.
Portanto, o responsável não logrou êxito em comprovar
que as referidas verbas não se tratavam de adicionais vedados pelo art. 39, §4º, da Constituição Federal, razão
pela qual se opina pela irregularidade da percepção de
verbas sob título de “diferença de salário” e adicional de
insalubridade abaixo listadas:
MÊS
JANEIRO

ANO
2006

Valor
R$ 82,00

NATUREZA
DIFERENÇA DE SA-

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO

2006
2006
2006

R$ 120,00
R$ 120,00
R$ 230,00

LÁRIO
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
DIFERENÇA DE SA-

MARÇO
ABRIL

2006
2006

R$ 120,00
R$ 42,00

LÁRIO
INSALUBRIDADE
DIFERENÇA DE SA-

ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO

2006
2006
2006
2006

R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 307,00

LÁRIO
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
DIFERENÇA DE SA-

JULHO
AGOSTO
SETEMBRO

2006
2006
2006

R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 92,00

LÁRIO
INSALUBRIDADE
INSALUBRIDADE
DIFERENÇA DE SA-

SETEMBRO
OUTUBRO

2006
2006

R$ 140,00
R$ 80,00

LÁRIO
INSALUBRIDADE
DIFERENÇA DE SA-

OUTUBRO

2006

R$ 140,00

LÁRIO
INSALUBRIDADE
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OUTUBRO

2006

R$ 972,17

NOVEMBRO
TOTAL

2006

R$ 140,00
R$ 3.285,17

DIFERENÇA DE SALÁRIO
INSALUBRIDADE

Quanto ao ressarcimento dos R$ 3.285,17 (1.941,82 VRTE) indevidamente recebidos em 2006 pelo responsável,
cabe notar a inexistência de indício de má-fé, bem como
de influência sobre a concessão das vantagens.
Entretanto, não se vislumbra a presença dos requisitos
“existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento
da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada” e “interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração” para dispensa do dever
se ressarcimento dos valores recebidos sob o título “diferença de salário”, visto que nem mesmo se conhece o
motivo de tais pagamentos, e adicional de insalubridade,
pois é indiscutível que o cargo político de Secretário Municipal não se trata de atividade insalubre.
Ante o exposto, em que pese a prescrição da pretensão
punitiva em face do responsável, conforme tratado no
item 2.1 desta ITC, sugere-se a condenação ao ressarcimento dos R$ 3.285,17 (1.941,82 VRTE) recebidos indevidamente.
ROMAR ROAS DELOGO
O senhor Romar Roas Delogo foi chamado aos autos por
ter recebido verbas correspondentes a “Diferença de Salário” e “GF” (rubrica destinada a gratificações), quando ocupante do cargo de Secretário Municipal, no exercício de 2006.
No que tange ao valor recebido sob o título de “diferença
salarial” em outubro de 2006, o responsável aduziu que
a remuneração dos meses de junho a setembro totalizaSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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va R$ 6.060,00, e que no mês de outubro o pagamento
teria sido parcelado em duas vezes.
De fato, ao examinar sua ficha financeira se observa que
na folha nº 01 geral de outubro consta um desconto de
R$ 2.258,52 sob a rubrica “adiantamento”, quantia essa posteriormente paga, conforme folha n°03 geral de
outubro. Dessa forma, entende-se como regular o pagamento sob título “Diferença Salarial” no valor de R$
2.258,52.
Ademais, o responsável esclareceu que é servidor efetivo do município desde 01/08/1977, tendo exercido cargos comissionados na Administração Municipal em períodos anteriores a 04/06/1998, dentre eles o de Secretário Municipal, pelo qual recebia a gratificação de função.
Argumentou que a gratificação recebida em 2006 sob a
rubrica GF se tratava de gratificação incorporada a seus
vencimentos, nos termos Decreto nº 8/1998, anexado à
defesa. Por ser anterior à Emenda Constitucional nº 19,
de 4 de junho de 1998, a qual fixou a remuneração dos
agentes políticos por meio de subsídio, aduziu que a incorporação de gratificação à sua remuneração de Secretário seria constitucional.
Não assiste razão ao responsável. O Decreto nº 8/1998,
juntado à fl. 421, deferiu a incorporação ao vencimento
básico do servidor, Agente de Fiscalização, de uma gratificação de 80% calculada sobre o vencimento básico de
Secretário Municipal, com fulcro no art. 98, inciso XVI, da
Lei Orgânica Municipal, in verbis:
Art. 98. O Município estabelecerá em Lei o regime jurídico de seus servidores, atendendo às disposições e aos direitos que lhes são aplicáveis pela Constituição Federal,
dentro as quais os concernentes a:
Diário Oficial de Contas

[...]
XVI – serão incorporados aos vencimentos dos servidores efetivos: quebra de caixa do tesoureiro, e todas as
gratificações percebidas pelos mesmos, se recebida ininterruptamente por cinco anos, ou sete interrompidos;
Resta claro que a incorporação da gratificação se deu ao
vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo Sr. Romar Roas Delogo.
Embora em momento posterior à ocorrência dos fatos
narrados nestes autos, este Tribunal se manifestou pela
clara impossibilidade de acrescer ao subsídio quaisquer
valores recebidos a título de gratificações ou adicionais
por servidor efetivo que tenha sido nomeado para o cargo de Secretário Municipal e optado pelo subsídio deste,
por meio do Parecer Consulta TC-16/2013, cujo trecho
da fundamentação e conclusão se transcrevem a seguir:
[...]Nestes termos, o que se questiona na presente consulta é: sendo um servidor efetivo nomeado para o cargo
de Secretário Municipal e optando este pelo recebimento do subsídio do cargo assumido, conforme previsão no
Estatuto dos Servidores do Município será cabível acrescer as parcelas recebidas pelo servidor efetivo a título
de adicionais, tais como o decênio e qüinqüênio. Verifica-se que o artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal expressamente prevê a remuneração por subsídio,
dispondo, inclusive, sobre a obrigatoriedade deste para
membros de poder, detentores de mandato eletivo, Ministros de Estado e Secretários Estaduais e Municipais.
Ademais, o referido dispositivo impõe a obrigatoriedade de o subsídio ser fixado em parcela única, vedando-se
expressamente, o acréscimo de quaisquer gratificações,
adicionais, abonos, prêmios, verba de representação ou
outra espécie remuneratória, conforme, na oportunidawww.tce.es.gov.br

de, transcreve-se: §4º O membro de poder, o detentor
de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto
no artigo 37, X e XI. Assim, pode-se claramente verificar que o acréscimo de tais vantagens, tais como, qüinqüênios e decênios, caso o servidor efetivo faça a opção
por subsídio está expressamente vedada pelo dispositivo acima referenciado. Excetuam-se apenas: as verbas
de natureza indenizatória, tais como, ajuda de custo, diárias e outras que, por sua natureza, são pagas a título
de indenização ao servidor em razão de valores por eles
gastos na execução do serviço e ainda, as garantias constitucionais, tais como, serviços extraordinários, adicional
noturno, um terço de férias e outros, que, nos termos
do artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, são também
aplicáveis aos servidores públicos. Tais verbas são exceções à regra geral de proibição de acréscimos ao subsídio
e não se confundem com gratificações e adicionais, que
são retribuições pagas ao servidor em contraprestação a
determinados requisitos preenchidos pelo mesmo, nos
termos previstos na legislação.
(...)
IV CONCLUSÃO Por todo o exposto, sugere-se o conhecimento da presente consulta, por estarem presentes os
requisitos de admissibilidade. Quanto ao mérito, conclui-se nos seguintes termos: caso o servidor efetivo seja nomeado para o cargo de Secretário Municipal e opte
pelo subsídio do cargo que assumiu, estando tal possibilidade prevista no Estatuto dos Servidores locais, não seSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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rá possível acrescer à referida remuneração valores recebidos a título de gratificações ou adicionais, conforme
expressa previsão do artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal. (Grifos da ITC)
Dessa forma, ao optar pelo subsídio do cargo de Secretário Municipal em 2006, o Sr. Romar Roas Delogo não
poderia receber a gratificação incorporada a seus vencimentos do cargo efetivo, razão pela qual restou configurada a irregularidade na percepção da gratificação de
janeiro a dezembro de 2006, totalizando R$ 16.422,60,
conforme segue:
MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL

ANO
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Valor
R$ 1.044,52
R$ 1.044,52
R$ 1.044,52
R$ 1.044,52
R$ 1.044,52
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
R$ 16.422,60

NATUREZA
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF

Quanto ao ressarcimento dos R$ 16.422,60 (9.707,18
VRTE) indevidamente recebidos em 2006 pelo responsável, cabe notar a inexistência de indício de má-fé, bem
como de influência sobre a concessão das vantagens.
Entretanto, não se vislumbra a presença dos requisitos
“existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento
da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada” e “interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração” para dispensa do dever
de ressarcimento dos valores recebidos sob o título “GF”,
visto que o art. 39, § 4º, da CF/88 veda expressamente o
Diário Oficial de Contas

acréscimo de qualquer gratificação ao subsídio de Secretário Municipal.
Dessa forma, não é possível verificar a presença de 2
dos 4 requisitos cumulativos definidos pelo Plenário do
STF no julgamento do MS 25.641, razão pela qual deve
ser mantido o dever de ressarcimento dos R$ 16.422,60
(9.707,18 VRTE) recebidos indevidamente a título de
gratificação.
VALMIR SAAR
O senhor Valmiro Saar foi responsabilizado em razão de
ter recebido verba correspondente a Abono Pecuniário
no mês de março de 2006, quando ocupante do cargo de
Secretário Municipal.
Em sua defesa, alegou que o abono pecuniário recebido
em março de 2006 se tratava da conversão em pagamento de 1/3 das férias, conforme preceitua a Lei 004/91,
art. 79, que faculta ao servidor “converter 1/3 (um terço)
das férias em abono pecuniário, desde que requeira com
pelos menos 60 (sessenta) dias de antecedência”.
Embora não tenha anexado seu contracheque, requerimento ou outro documento capaz de comprovar sua
alegação, foi possível verificar em contracheques de outros responsáveis que o lançamento sob o código 00021
“ABONO PECUNIÁRIO DE” realmente se referia a “abono
pecuniário de férias” – o que não se confunde com o terço de férias.
De fato, o art. 79, §1º, da Lei Complementar 004/1991
(Regime Jurídico Único dos Servidores de Barra de São
Francisco) permitia que o servidor convertesse 1/3 de
suas férias em abono pecuniário.
Em que pese não estar submetido ao Regime Jurídico
Único do município, em virtude da natureza especial do
www.tce.es.gov.br

cargo de Secretário Municipal, cumpre ressaltar que verbas de caráter indenizatório não são alcançadas pela vedação imposta pelo art. 39, §4º, da Constituição Federal,
que proíbe o acréscimo ao subsidio somente de espécies
remuneratórias.
Dessa forma, opina-se pelo afastamento da irregularidade na percepção de abono por férias, ante a natureza indenizatória da verba, não alcançada pela vedação do art.
39, §4º, da Constituição Federal.
ANDREA DE FREITAS MAIA ARRUDA
A Sra. Andréa de Freitas Maia Arruda, servidora efetiva
da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco no cargo de enfermeira, foi chamada aos autos por ter recebido verbas correspondentes a “Insalubridade”, “Abono”,
e “Diferença de Salário” quando ocupou o cargo comissionado de Secretária Municipal de Saúde, nos exercícios
de 2008 a 2012.
Quanto aos “abonos”, argumentou a defendente que se
trata de pagamento de férias, tendo em vista a necessidade de “permanência do agente político à frente da Secretaria e determina o pagamento de valores relativos a
férias”.
Sobre a diferença salarial referente ao mês de setembro de 2011, a defendente argumentou que estaria de
acordo com a Lei 0272/2011 (fl.591), a qual fixou em R$
1.800,00 o valor do salário base para os cargos de Enfermeiro e Fisioterapeuta.
Já em relação ao adicional de insalubridade, aduziu que,
mesmo como agente político, atuava em áreas insalubres, participando ativamente da coordenação de atividades de Vigilância em Saúde (por não ter um coordenador geral, mas apenas chefe de setor para cada vigilânSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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cia), o que justificaria o recebimento do adicional, de caráter meramente indenizatório.
Cabe notar que, em análise das fichas financeiras da defendente acostadas aos autos, observa-se que não foi remunerada pelo subsídio de Secretário Municipal, fixado
em R$ 2.000,00 a partir de 01/06/2016 pela Lei Municipal 74/2006 (fl.117), e em R$ 3.000,00, para legislatura 2009/2012, pela Lei Municipal 11/2008 (fls. 118/119).
Verifica-se ainda o recebimento de “GF Secretário” no
valor de 40% do subsídio do cargo político, consoante
estabelecido na Lei Municipal 116/98, que facultava aos
servidores efetivos municipais a opção pelos vencimentos do cargo efetivo, acrescidos de 40% do subsídio do
cargo de provimento em comissão.
Não sendo remunerada por subsídio fixado em parcela
única, mesmo ocupando o cargo de Secretária Municipal, não há que se falar em afronta ao art. 39, §4º, da
Constituição Federal quanto ao recebimento de verbas
adicionais.
Importa ressaltar que, ainda que seja questionável o recebimento de adicional de insalubridade quando na função de Secretária Municipal, a responsável foi citada tão
somente por suposta violação ao art. 39, §4º, da CF/88.
Ante o exposto, opina-se pelo afastamento da irregularidade em face da Sra. Andréa de Freitas Maia Arruda.
CELSO TADEU SCHWAB
O Sr. Celso Tadeu Schwab foi chamado aos autos por receber verba correspondente a “Diferença de Salário” no
mês de março de 2008, no valor de R$ 1.200,06, quando
ocupante do cargo de Secretário Municipal.
Em suas justificativas, alegou o defendente que sua nomeação ocorreu em 11 de fevereiro de 2008, tendo receDiário Oficial de Contas

bido os valores referentes a fevereiro juntamente com a
remuneração de março, conforme cópia do demonstrativo salarial em anexo.
O responsável também anexou à defesa seu decreto de
nomeação como Secretário Municipal de Ação Social,
datado de 11/02/2008, bem como sua ficha financeira
do ano de 2008.
Considerando os documentos e alegações trazidos pelo
defendente, verifica-se que a verba recebida em março
de 2008 como Diferença de Salário realmente não se trata de adicional ao seu subsídio de Secretário, mas tão
somente de pagamento pelos dias trabalhados em fevereiro.
Dessa forma, opina-se pelo afastamento da irregularidade em face do Sr. Celso Tadeu Schwab.
SONIA DE FÁTIMA ANDRADE PEREIRA (espólio de ELIAS
ALVES PEREIRA)
O Sr. Elias Alves Pereira foi chamado aos autos por ter
recebido verba correspondente a “Diferença de Salário”
no mês de fevereiro de 2007, quando ocupante do cargo
de Secretário Municipal, no valor de R$ 466,69 (266,16
VRTE).
Confirmado seu falecimento, o relator determinou a citação de seu espólio, representado pela Sra. Sonia de Fátima Andrade Pereira, que não apresentou justificativas
e teve sua revelia declarada por meio da Decisão Monocrática DECM 743/2017 (fls.886/888).
Diante da ausência de esclarecimentos acerca da verba
recebida a título de Diferença de Salário em fevereiro de
2007, acrescida ao subsídio de Secretário Municipal, restou configurada a violação ao art. 39, §º4º, da Constituição Federal.
www.tce.es.gov.br

Ante o exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade, condenando o espólio do Sr. Elias Alves Pereira,
representado pela Sra. Sonia de Fátima Andrade Pereira,
ao ressarcimento de R$ 466,69 (266,16 VRTE).
ELVIRA DA SILVA AMORIM
A Sra. Elvira da Silva Amorim, servidora pública efetiva
do município de Barra de São Francisco, foi responsabilizada por ter recebido verbas correspondentes a “Diferença de Salário” quando exerceu a função de Secretária
Municipal, em agosto e outubro de 2008.
Em sua defesa, a justificante argumentou que o lançamento “Diferença de Salário” (código 00022) na sua ficha
financeira de agosto de 2008 na verdade seria uma “Diferença de Referência” (código 00020) em sua carreira
de professora, deferida por meio da Portaria 0182/2008,
em conformidade com a Lei Complementar 031/1998
(fls.736/738).
De fato, a Portaria e o contracheque anexados mostram
que o pagamento se tratava de diferença de referência
relativa ao vencimento de professora.
Ademais, examinando atentamente as fichas financeiras
acostadas aos autos, verifica-se que a responsável não
recebeu o subsídio de Secretário Municipal no período
apurado, fixado em R$ 2.000,00 a partir de 01/06/2016
pela Lei Municipal 74/2006 (fl.117), mas sim a remuneração de seu cargo efetivo – de modo que não restou
configurada ofensa ao art. 39, §4º, da Constituição Federal.
Ante o exposto, opina-se pelo afastamento da irregularidade em face da Sra. Elvira da Silva Amorim.
IVANETE SMITH KEMPIM CABRAL
A Sra. Ivanete Smith Kempim Cabral, servidora pública
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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efetiva do município de Barra de São Francisco, foi chamada aos autos pelo recebimento de verbas correspondentes a “Diferença de Salário”, “A.T.S”, “Assiduidade”, “GF”, “GF LICITAÇÃO” e “FG-2” quando ocupante do
cargo de Secretária Municipal, nos exercícios de 2007 a
2012.
Em sua defesa, aduziu que optou pela remuneração do
cargo efetivo e suas vantagens, de modo que as vantagens, bem como a gratificação por participação na CPL,
não poderiam ser excluídas de seu contracheque “em razão de expressa previsão legal e até mesmo direito adquirido em virtude de sua vida funcional”.
Verifica-se nos autos que a Sra. Ivanete Smith Kempim
Cabral realmente passou a receber os vencimentos do
cargo efetivo, acrescidos de 40% sobre o subsídio do
cargo de Secretário, a partir de abril de 2008, consoante permitido pela Lei Municipal 116/1998. Dessa forma,
não há que se falar em afronta ao art. 39, §4º, da CF/88
em relação aos pagamentos ocorridos a partir dessa data.
Conforme ressaltado na ITI 380/2014 e alegado pela defendente, os valores referentes a “A.T.S” e “Assiduidade” do exercício de 2007 já foram objeto do processo
TC 7013/2007, motivo pelo qual foram excluídos da cobrança e análise deste feito a fim de afastar o bis in idem.
Dessa forma, desconsiderando-se os valores recebidos após a opção pelo vencimento do cargo efetivo em
abril de 2008 e os referentes a “A.T.S” e “Assiduidade” do
exercício de 2007, que já foram objeto do processo TC
7013/2007, resta passível de análise nestes autos apenas
os pagamentos de gratificação, excedente sobre o 13º e
Diferença de Salário.
Diário Oficial de Contas

Considerando que o art. 39, §4º, da Constituição Federal estabelece que os Secretários Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela
única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra
espécie remuneratória, resta indiscutível a irregularidade no pagamentos das gratificações e consequente excedente sobre o 13º salário, bem como de verba intitulada
Diferença de Salário.
No entanto, deve-se reconhecer que o fato de a Lei Municipal 10/2007 estipular o pagamento de gratificações
aos membros da Comissão de Licitação poderia ensejar
dúvida plausível sobre o dever de pagamento da gratificação ao Secretário membro, e consequente interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração
Municipal.
Dessa forma, considerando que não há indícios de má fé
da defendente, tampouco de influência desta para a concessão das vantagens, entende-se que restaram configurados os quatro requisitos para dispensa de devolução
das gratificações e seus reflexos sobre o 13º salário, percebidos indevidamente pela responsável.
Em que pese não se vislumbrar a presença dos requisitos “existência de dúvida plausível sobre a interpretação,
validade ou incidência da norma infringida, no momento
da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada” e “interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração” para dispensa do dever de ressarcimento dos R$ 621,47 recebidos sob o título Diferença de Salário, cumpre notar que a defendente acostou documentos às fls. 435/440 demonstrando
que depositou, na conta corrente da Prefeitura de Barra de São Francisco, em 2012, o valor de R$ 25.276,79,
www.tce.es.gov.br

visando quitar o débito que lhe fora atribuído na ação
de responsabilidade civil proposta pelo MPES (processo
008.09.003675-0), referente ao período de dezembro de
2006 a março de 2008.
Tendo em vista que o valor já recolhido aos cofres municipais supera a quantia aqui pleiteada, o reconhecimento da irregularidade não poderá acarretar o ressarcimento.
MANOEL LOURENÇO
O Sr. Manoel Lourenço foi chamado aos autos por ter
recebido verbas correspondentes a “Diferença de Salário” quando ocupante do cargo de Secretário Municipal,
nos exercícios de 2008 a 2010, totalizando R$ 2.938,42
(1.596,35 VRTE), conforme segue:
MÊS
MARÇO

ANO
2008

Valor
R$ 733,37

NATUREZA
DIFERENÇA DE SA-

JUNHO

2008

R$ 330,00

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

OUTUBRO

2008

R$ 851,00

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

DEZEMBRO

2008

R$ 396,00

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

AGOSTO

2009

R$ 140,00

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

SETEMBRO

2009

R$ 243,05

LÁRIO
DIFERENÇA DE SA-

JANEIRO

2010

R$ 245,00

LÁRIO
DIFERENÇA DE SALÁRIO

TOTAL

R$ 2.938,42

Em sua defesa alegou que, devido ao lapso temporal já
decorrido, não se recorda do que se tratavam os valores recebidos como “diferença de salário”, acreditando
se referirem a pagamentos relativos a diárias, pagas nos
termos do art. 60 da Lei Complementar 004/1991, ou
outra verba de caráter indenizatório.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Anexou declarações de servidores públicos municipais
efetivos (fl. 751/754) corroborando sua afirmação de
que inúmeras vezes, durante os exercícios de 2008 a
2010, realizou serviços de limpeza geral junto com uma
equipe de 15 a 20 pessoas, ocasiões em que se fez necessário arcar com as despesas de alimentação dos servidores, sendo posteriormente reembolsado pela Prefeitura – o que também pode ter dado causa aos pagamentos ora questionados.
Considerando que o próprio responsável alega não se recordar do que deu causa aos diversos pagamentos por
ele recebidos entre 2008 e 2010 sob o título Diferença de
Salário, juntando apenas declarações que não são capazes de atestar o suposto caráter indenizatório das verbas
ora questionadas, opina-se pela manutenção da irregularidade por afronta ao art. 39, §4º da CF/88.
Quanto ao ressarcimento dos valores indevidamente recebidos, cabe notar a inexistência de indício de má-fé,
bem como de influência sobre a concessão das vantagens.
Entretanto, não se vislumbra a presença dos requisitos
“existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento
da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada” e “interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração” para dispensa do dever
de ressarcimento dos valores recebidos sob o título Diferença de Salário, visto que o art. 39, § 4º, da CF/88 veda
expressamente o acréscimo de qualquer espécie remuneratória ao subsídio de Secretário Municipal.
Dessa forma, não é possível verificar a presença de 2
dos 4 requisitos cumulativos definidos pelo Plenário do
STF no julgamento do MS 25.641, razão pela qual deve
Diário Oficial de Contas

ser mantido o dever de ressarcimento dos R$ 2.938,42
(1.596,35 VRTE) recebidos indevidamente pelo Sr. Manoel Lourenço.
ORLANDO AMARO HARTVIG
O Sr. Orlando Amaro Hartvig, servidor público efetivo do
município de Barra de São Francisco, foi responsabilizado por ter recebido verbas correspondentes a “A.T.S”,
“Assiduidade”, “Abono”, “Hora Extra”, “Auxílio Alimentação” e “Gratificação” quando ocupante do cargo de Secretário Municipal de Administração durante os exercícios de 2007 a 2012.
Em sua defesa, o defendente afirmou que optou por receber vencimentos de seu cargo efetivo em detrimento do subsídio de Secretário, conforme art. 1º da Lei
116/1998, sendo que tal opção também encontraria
guarida na interpretação extensiva do art. 38, inc. II, da
CF/88, o qual possibilita ao servidor público efetivo investido no cargo de Prefeito optar pela remuneração do
cargo efetivo. Aduziu que todas as verbas questionadas
possuíam leis autorizadoras, anexadas à defesa.
Em que pese não ter juntado aos autos qualquer comprovação de sua opção pelos vencimentos do cargo efetivo, verifica-se nas suas fichas financeiras que, a partir
de março de 2007, o responsável deixou de receber o
subsídio de Secretário, fixado em R$ 2.000,00 a partir de
01/06/2016 pela Lei Municipal 74/2006 (fl.117), e em R$
3.000,00, para legislatura 2009/2012, pela Lei Municipal
11/2008 (fls. 118/119). Verifica-se ainda o recebimento
de “GF Secretário” no valor de 40% do subsídio do cargo
político, consoante estabelecido no diploma legal trazido pelo defendente.
Dessa forma, todos os pagamentos de adicionais ocorriwww.tce.es.gov.br

dos após a opção pelo vencimento do cargo efetivo são
regulares, com exceção daqueles referentes a horas extras. Isso porque o cargo de Secretário Municipal não
possuía jornada de trabalho determinada, de modo que
seria impossível auferir a prestação de serviço extraordinário.
Portanto, restou configurada irregularidade nos seguintes pagamentos:
MÊS
JANEIRO
JANEIRO
FEVEREIRO
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
TOTAL

ANO
2007
2007
2007
2008
2008
2008

Valor
R$ 900,00
R$ 200,00
R$ 3.600,00
R$ 567,00
R$ 604,80
R$ 567,00
R$ 6.438,80

VRTE
513,2885
114,0641
2.053,1539
313,0348
333,9038
313,0348
3.640,4799

NATUREZA
A.T.S
ASSIDUIDADE
ABONO
HORA EXTRA
HORA EXTRA
HORA EXTRA

Quanto à alegação de que não caberia obrigação de ressarcimento dos valores recebidos indevidamente, cumpre notar que, embora não haja elementos que comprovem sua má fé, o responsável tinha influência para a concessão das vantagens e não pode alegar dúvida plausível
e interpretação razoável da lei, visto que, na qualidade
de Secretário de Administração, era responsável pela folha de pagamento e dele se esperava conhecimento da
legislação pertinente.
Dessa forma, não é possível verificar a presença de 3 dos
4 requisitos definidos pelo Plenário do STF no julgamento do MS 25.641, razão pela qual deve ser mantido o dever de ressarcimento dos R$ 6.438,80 (3.640,4799 VRTE)
recebidos indevidamente a título de gratificação.
SAYONARA FABYOLA MARTA
A Sra. Sayonara Fabyola Marta, servidora pública efetiva do município de Barra de São Francisco, foi chamada
aos autos pelo recebimento de verbas correspondentes
a “A.T.S” e “Assiduidade” quando ocupou o cargo de SeSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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cretária Municipal nos exercícios de 2007 e 2008.
Regularmente citada, a responsável não apresentou justificativas, razão pela qual se sugere a declaração de sua
revelia.
Primeiramente, cumpre notar que a análise das suas fichas financeiras revela que, assim como outros defendentes, o abono recebido em abril de 2007 se referia a
abono pecuniário por férias não gozadas. Assim, opina-se pelo afastamento da irregularidade na percepção de
abono de férias, em razão da natureza indenizatória da
verba, não alcançada, portanto, pela vedação do art. 39,
§4º, da Constituição Federal.
No que tange às demais verbas questionadas, cabe ressaltar que, embora em momento posterior à ocorrência
dos fatos narrados nestes autos, este Tribunal se manifestou pela clara impossibilidade de acrescer ao subsídio
quaisquer valores recebidos a título de gratificações ou
adicionais por servidor efetivo que tenha sido nomeado
para o cargo de Secretário Municipal e optado pelo subsídio deste, por meio do Parecer Consulta TC-16/2013,
cujo trecho da fundamentação e conclusão se transcrevem a seguir:
[...]Nestes termos, o que se questiona na presente consulta é: sendo um servidor efetivo nomeado para o cargo
de Secretário Municipal e optando este pelo recebimento do subsídio do cargo assumido, conforme previsão no
Estatuto dos Servidores do Município será cabível acrescer as parcelas recebidas pelo servidor efetivo a título
de adicionais, tais como o decênio e qüinqüênio. Verifica-se que o artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal expressamente prevê a remuneração por subsídio,
dispondo, inclusive, sobre a obrigatoriedade deste para
membros de poder, detentores de mandato eletivo, MiDiário Oficial de Contas

nistros de Estado e Secretários Estaduais e Municipais.
Ademais, o referido dispositivo impõe a obrigatoriedade de o subsídio ser fixado em parcela única, vedando-se
expressamente, o acréscimo de quaisquer gratificações,
adicionais, abonos, prêmios, verba de representação ou
outra espécie remuneratória, conforme, na oportunidade, transcreve-se: §4º O membro de poder, o detentor
de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto
no artigo 37, X e XI. Assim, pode-se claramente verificar que o acréscimo de tais vantagens, tais como, qüinqüênios e decênios, caso o servidor efetivo faça a opção
por subsídio está expressamente vedada pelo dispositivo acima referenciado. Excetuam-se apenas: as verbas
de natureza indenizatória, tais como, ajuda de custo, diárias e outras que, por sua natureza, são pagas a título
de indenização ao servidor em razão de valores por eles
gastos na execução do serviço e ainda, as garantias constitucionais, tais como, serviços extraordinários, adicional
noturno, um terço de férias e outros, que, nos termos
do artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, são também
aplicáveis aos servidores públicos. Tais verbas são exceções à regra geral de proibição de acréscimos ao subsídio
e não se confundem com gratificações e adicionais, que
são retribuições pagas ao servidor em contraprestação a
determinados requisitos preenchidos pelo mesmo, nos
termos previstos na legislação.
(...)
IV CONCLUSÃO Por todo o exposto, sugere-se o conhewww.tce.es.gov.br

cimento da presente consulta, por estarem presentes os
requisitos de admissibilidade. Quanto ao mérito, conclui-se nos seguintes termos: caso o servidor efetivo seja nomeado para o cargo de Secretário Municipal e opte
pelo subsídio do cargo que assumiu, estando tal possibilidade prevista no Estatuto dos Servidores locais, não será possível acrescer à referida remuneração valores recebidos a título de gratificações ou adicionais, conforme
expressa previsão do artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal. (Grifos da ITC)
Dessa forma, ao optar pelo subsídio do cargo de Secretária Municipal, a Sra. Sayonara Fabyola Marta não poderia receber os adicionais aos quais fazia jus em seu cargo efetivo, razão pela qual restou configurada a irregularidade.
Quanto ao ressarcimento dos R$ 4.900,00 (2.781,81 VRTE) indevidamente recebidos (descontado o abono de férias), cabe notar a inexistência de indício de má-fé, bem
como de influência sobre a concessão das vantagens.
Entretanto, não se vislumbra a presença dos requisitos
“existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento
da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada” e “interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração” para dispensa do dever
de ressarcimento dos valores recebidos sob o título de
A.T.S e Assiduidade, visto que o art. 39, § 4º, da CF/88 veda expressamente o acréscimo de qualquer espécie remuneratória ao subsídio de Secretário Municipal.
Dessa forma, não é possível verificar a presença de 2
dos 4 requisitos cumulativos definidos pelo Plenário do
STF no julgamento do MS 25.641, razão pela qual deve
ser mantido o dever de ressarcimento dos R$ 4.900,00
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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(2.781,81 VRTE) recebidos indevidamente pela Sra. Elvira da Silva Amorim.
SERGIO LUIS FERNANDES
O Sr. Sergio Luís Fernandes, servidor público efetivo do
município de Barra de São Francisco, foi chamado aos
autos pelo recebimento de verbas correspondentes a “A.
T,S”, “Assiduidade”, “Diferença de Salário”, “Hora Extra”,
“Auxílio Salário” e “Gratificação” quando ocupante do
cargo de Secretário Municipal.
Em sua defesa, o defendente afirmou que não exerceu
o cargo de Secretário até o mês de novembro de 2012,
mas tão somente até 04 de abril de 2012, conforme se
prova com o pedido de exoneração e decreto de exoneração datado de 05/04/2012 (fl. 789).
Assim, o suposto recebimento indevido de verbas salariais relativas aos meses de maio a novembro teria sido
um equívoco da ITI, visto que já não ocupava o cargo de
Secretário Municipal, tendo retornado ao seu cargo efetivo de técnico em contabilidade.
Argumentou ainda que optou por receber vencimentos
de seu cargo efetivo em detrimento do subsídio de Secretário, conforme permitido pelo art. 1º da Lei Municipal 116/1998 (fl. 805).
A referida Lei concede ao servidor público municipal efetivo, nomeado para exercer cargo de provimento em comissão, o direito de optar pelo vencimento do cargo e
mais 40% do valor do cargo em comissão.
Embora não tenha trazido aos autos o requerimento da
opção pelo vencimento do cargo efetivo, observa-se nas
fichas financeiras do responsável que, de fato, não recebeu o subsídio de Secretário Municipal no período apurado, fixado em R$ 2.000,00 a partir de 01/06/2016 peDiário Oficial de Contas

la Lei Municipal 74/2006 (fl.117), e em R$ 3.000,00, para legislatura 2009/2012, pela Lei Municipal 11/2008 (fls.
118/119). Verifica-se ainda o recebimento de “GF Secretário” no valor de 40% do subsídio do cargo político, consoante estabelecido no diploma legal trazido pelo defendente.

Único do município, em virtude da natureza especial do
cargo de Secretário Municipal, cumpre ressaltar que verbas de caráter indenizatório não são alcançadas pela vedação imposta pelo art. 39, §4º, da Constituição Federal,
que proíbe o acréscimo ao subsidio somente de espécies
remuneratórias, conforme alegado pelo defendente.

Ante o exposto, considerando que o responsável não recebia o subsídio de Secretário Municipal quando ocupante do cargo, não há que se falar em afronta ao art.
39, §4º, da Constituição Federal, razão pela qual se opina pelo afastamento da irregularidade.

Dessa forma, opina-se pelo afastamento da irregularidade na percepção de abono por férias, ante a natureza indenizatória da verba, não alcançada pela vedação do art.
39, §4º, da Constituição Federal.

VANDER ONOFRE

A Sra. Vera Lúcia Fernandes de Jesus foi responsabilizada em razão do recebimento de verbas correspondentes
a Diferença de Salário quando ocupante do cargo de Secretário Municipal, nos exercícios de 2007 a 2008, totalizando R$ 3.749,00 (2.121,35 VRTE).

O Sr. Vander Onofre foi chamado aos autos por ter recebido verba correspondente a Abono Pecuniário, no mês
de Fevereiro de 2012, quando ocupante do cargo de Secretário Municipal.
Em suas justificativas, aduziu o responsável que o abono
pecuniário de férias não gozadas, de caráter indenizatório, encontrava respaldo na Lei Complementar Municipal 03/2002 (que alterou o art. 80 da LC 004/1991), pago
em razão da imperiosa necessidade de serviço à época.

VERA LÚCIA FERNANDES DE JESUS

Além da autorização legal, afirmou que o pagamento da
respectiva verba também não se encontrava vedado pelo §4º do art. 39 da CF/88, visto que a remuneração por
subsídio não exclui a percepção de vantagens de natureza indenizatória, segundo jurisprudência dominante.

Em sua defesa, alegou a defendente que a própria ITI,
à fl. 317, deixou a entender que os valores lançados em
sua ficha financeira, embora insertos sob denominação
de “diferença salarial”, não passavam de indenizações
(diárias) pelos deslocamentos a serviço do órgão público. Aduziu que as diárias eram solicitadas previamente
ao deslocamento, contudo só eram lançadas posteriormente na folha de pagamento como forma indenizatória, de modo que tais parcelas estão excluídas da vedação imposta pelo art. 39, §4º, da Constituição Federal.

Assiste razão ao responsável, visto que foi possível verificar em contracheques de outros responsáveis que o lançamento sob o código 00021 “ABONO PECUNIÁRIO DE”
realmente se referia a “abono pecuniário de férias” – o
que não se confunde com o terço de férias.

Assiste razão à responsável no que tange ao direito a
percepção de verbas indenizatórias, tais como diárias,
pelos Secretários Municipais, visto que o art. 39, §4º, da
CF/88 veda apenas o acréscimo de verbas remuneratórias ao subsídio.

Em que pese não estar submetido ao Regime Jurídico

Todavia, a defendente não juntou aos autos qualquer
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documento comprobatório de tal alegação, de modo
que não há qualquer elemento no processo capaz de
comprovar o caráter indenizatório das verbas lançadas
como “diferença de salário”, motivo pelo qual opina-se
pela manutenção da irregularidade.
Quanto ao ressarcimento dos R$ 3.749,00 (2.121,35 VRTE) indevidamente recebidos, cabe notar a inexistência
de indício de má-fé, bem como de influência sobre a concessão das vantagens.
Entretanto, não se vislumbra a presença dos requisitos
“existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento
da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada” e “interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração” para dispensa do dever
de ressarcimento dos valores recebidos sob o título de
Diferença de Salário, visto que o art. 39, § 4º, da CF/88
veda expressamente o acréscimo de qualquer espécie
remuneratória ao subsídio de Secretário Municipal.
Dessa forma, não é possível verificar a presença de 2
dos 4 requisitos cumulativos definidos pelo Plenário do
STF no julgamento do MS 25.641, razão pela qual deve
ser mantido o dever de ressarcimento dos R$ 3.749,00
(2.121,35 VRTE) recebidos indevidamente pela Sra. Vera
Lúcia Fernandes de Jesus.

sé do Carmo Silva, Luciano Henrique Sordine Pereira, Lucileia Dias Ferreira Fiorotte, Luiza Firme de Oliveira, Olívio Pereira dos Santos, Romar Roas Delogo e Valmir Saar
ocuparam o cargo de Secretário, visto que somente tomou posse no seu primeiro mandato em 24/11/2006 e
encerrou o segundo em 31/12/2012. Assim, seria necessário citar o ex-prefeito Edson Henrique Pereira para responder pelos pagamentos anteriores a sua gestão.

toridade máxima do Executivo Municipal, não é razoável
esperar que, antes de autorizar as despesas, efetuasse a
conferência dos valores destinados a cada servidor na folha de pagamento.

Ademais, argumentou que todas as rubricas contestadas
pela ITI estavam devidamente autorizadas por lei e que
os pagamentos foram realizados de boa-fé. Admitiu que
possa ter havido algum erro, interpretação errônea e/ou
má aplicação da lei de sua parte e/ou de seu Secretário de Administração à época, porém a boa-fé com que
ocorreram os pagamentos inviabilizaria a restituição dos
valores, dada a sua natureza alimentar.

73.No âmbito dos processos nesta Corte de Contas, a
responsabilidade dos administradores de recursos públicos, escorada no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, segue a regra geral da responsabilidade civil, ou seja, é de natureza subjetiva. São, portanto, exigidos simultaneamente três pressupostos para a responsabilização, quais sejam: (i) o ato ilícito na gestão dos recursos públicos, o que se encontra bem delineado na deliberação embargada; (ii) a conduta dolosa ou culposa e;
(iii) o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Há de ser investigado, ainda, se houve
a ocorrência de algum eventual excludente de culpabilidade, tal como a inexigibilidade de conduta diversa ou
a ausência de potencial conhecimento da ilicitude. [...]

Por fim, aduziu que não se pode atribuir-lhe responsabilidade solidária por tudo o que ocorreu em sua Administração, visto que descentralizou algumas tarefas, sendo a
folha de pagamento responsabilidade do então Secretário de Administração Orlando Amaro Hartivg.

Neste ponto, vale destacar trecho do Acórdão 2781/2016 – Plenário do Tribunal de Contas da
União (Processo 000.630/2012-8, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler):

WALDELES CAVALCANTE

Assiste razão ao responsável. Em primeiro lugar, porque
só assumiu a Prefeitura de Barra de São Francisco em
27/11/2006, não podendo ser responsabilizado por pagamentos irregulares ocorridos em data anterior a sua
posse.

O Sr. Waldeles Cavalcante foi chamado aos autos por efetuar pagamento indevido de vantagens a ocupantes do
cargo de Secretário Municipal de Barra de São Francisco,
gerando dano ao erário.

Em segundo lugar, porque os pagamentos indevidos foram autorizados pelo defendente com base em folha de
pagamento elaborada pelo setor competente, a Secretaria de Administração.

Ressalta-se ainda que há precedentes desta Corte que
afastaram a responsabilidade do gestor em casos em que
a individualização das responsabilidades restou prejudicada pelo não chamamento aos autos dos demais agentes possivelmente envolvidos, a exemplo dos Processos
TC nº 1989/2010 (Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12(Acórdão 161/13) e 2873/09 (Acórdão 258/2015), cujo trecho
transcreve-se a seguir:

Em sua defesa, alegou que ainda não era Prefeito Municipal quando as pessoas Clemilda Campos Barros, Jo-

Nesse contexto, conclui-se pela inexigibilidade de conduta diversa do ordenador de despesas, pois, como au-

(...) Neste contexto, não se pode exigir que autoridade
máxima de um Órgão examine todos os atos praticados
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pelos seus subordinados e antecessores, em homenagem ao princípio da segregação de funções, sobretudo,
quando existe responsabilidade direta de outros agentes públicos. Nessa linha, ao expedir um ato, devem ser
verificados pelos agentes superiores se os atos anteriores possuem os elementos formais, mas é impossível exigir lhes que praticamente refaça-os todos, pois o agente,
do ponto de vista da Administração Pública, deve partir
do pressuposto de que os atos de seus antecessores que
chegam para sua ratificação estão corretos.
Desta forma, não vislumbro nas hipóteses em questão a
caracterização do nexo de causalidade da irregularidade
com a atuação da agente apontado como responsável, e,
tendo em vista que esse aspecto subjetivo se mostra determinante para a aferição da culpabilidade e da sanção
a ser aplicada, entendo prejudicada a responsabilização
do agente nas irregularidades ora apontadas.
Considerando, ainda, que não houve à época da instrução processual o chamamento aos autos dos demais
agentes possivelmente envolvidos, e, por derradeiro,
considerando que a sanção deve ser aplicada na medida
da culpabilidade do agente, ou seja, a responsabilidade
deve ser individualizada, o que não ocorreu nos presentes autos, entendo que a ação punitiva por parte deste
Tribunal está nesse momento prejudicada.
Considerando que os agentes responsáveis pela elaboração da folha de pagamento não foram chamados aos
autos e sendo a inexigibilidade de conduta diversa uma
excludente de culpabilidade, que deve ser verificada na
apuração da responsabilidade subjetiva perante esta
Corte, sugere-se o afastamento da responsabilidade do
Sr. Waldeles Cavalcante pela irregularidade em tela.
Quanto à sugestão de desconverter os presentes autos
Diário Oficial de Contas

no tocante aos gestores em face dos quais não foi apontado dano ao erário, peço vênia para divergir da interpretação dada ao art. 329, §8º da Resolução TC 261/2013.
No entanto, a hipótese de desconversão constante do
art. 329, §8º da Resolução TC 261/2013 apenas se aplica
aos processos de fiscalização convertidos em tomada de
contas especial em que, por ocasião do julgamento, for
afastada a imputação de ressarcimento de valores, subsistindo a irregularidade.
Nesse caso – afastamento da imputação de qualquer débito – caso subsista irregularidade não ensejadora de dano ao erário, os autos deverão ser desconvertidos para
serem apreciados como processo de fiscalização, apenas
quanto aos responsáveis que se enquadrem nessa hipótese.
Como já explicitado no Relatório do presente Voto, a
conclusão técnica e ministerial nos presentes autos foi
no sentido da manutenção de ressarcimento de valores,
sendo apenas afastada a imputação de débito no tocante a alguns responsáveis inicialmente apontados como
responsáveis.
Tal hipótese não se encontra abrigada pelo art. 329, §8º
da Resolução TC 261/2013 por falta do requisito essencial, qual seja a conclusão pela inexistência de dano ao
erário.
Ressalto, ainda, que, havendo imputação de débito a determinados responsáveis, e exclusão de outros gestores
inicialmente citados por acolhimento de suas razões de
defesa, estes têm direito subjetivo à quitação por esta
Egrégia Corte de Contas.
Nesse sentido, por entender que a proposta de encaminhamento não encontra abrigo no art. 329, §8º da Resowww.tce.es.gov.br

lução TC 261/2013, e diante da manutenção de inconsistências ensejadoras de dano ao erário, concluo que
os presentes autos devem ser julgados como Tomada de
Contas Especial.
Finalmente, quanto ao ressarcimento dos valores indevidamente recebidos, ressalto que a manifestação conclusiva aponta a inexistência de má-fé dos gestores, bem
como a ausência de influência dos mesmos sobre a concessão das vantagens.
Nesse sentido, entendo pelo cabimento da hipótese prevista no art. 157, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dando-se ciência aos responsáveis para
que, em novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias,
recolham as importâncias individualmente devidas, conforme discriminado na Fundamentação deste Voto, alertando que, nos termos do art. 157, §4º do Regimento Interno, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, hipótese em que o
Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará
quitação aos responsáveis.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1 Declarar a revelia das senhoras Lucileia Dias Ferreira
Fiorotte e Sayonara Fabyula Marta, na forma do art. 65
da LC 621/2012, haja vista que foram regularmente citaSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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das e não apresentaram defesa;

espólio de Elias Alves Pereira

de defesa e conceder prazo para pagamento;

2 Preliminarmente, considerar prescrita a pretensão punitiva desta Corte de Contas no tocante aos fatos praticados anteriormente a 31 de março de 2012, nos termos
do art. 71 da Lei Complementar 621/2012;

VERA LÚCIA FERNANDES DE JESUS - Secretária Municipal
de Meio Ambiente

7 Após o decurso do prazo referido no item 4, sejam os
autos encaminhados à Secretaria do Ministério Público
de Contas para fins de verificação do valor recolhido e,
em seguida, devolvidos ao Gabinete do Relator para julgamento definitivo das contas.

3 Manter a seguinte irregularidade, apontada na Instrução Técnica Inicial 380/2014:
3.1 Pagamento indevido de vantagens aos ocupantes do
cargo de Secretário Municipal
Base legal: Artigo 39, §4º, da Constituição da República.
Responsáveis:
JOSÉ ALVES PESSOA- Secretário Municipal de Infraestrutura
CLEMILDA CAMPOS BARROS- Secretária Municipal de
Administração
LUCILEIA DIAS FERREIRA FIOROTTE- Secretária Municipal
de Educação
LUIZA FIRME DE OLIVEIRA- Secretária Municipal de Ação
Social
OLÍVIO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR- Secretário Municipal de Serviços
RORMAR ROAS DELOGO- Secretário Municipal
ELIAS ALVES PEREIRA- Secretário Municipal de Industria
e Comércio
IVANETE SMITH KEMPIM CABRAIL - Secretária Municipal
MANOEL LOURENÇO- Secretário Municipal de Infraestrutura
ORLANDO AMARO HARTVIG- Secretário Municipal
SAYONARA FABYULA MARTA- Secretária Municipal
SÔNIA DE FÁTIMA ANDRADE PEREIRA - representante do
Diário Oficial de Contas

Ressarcimento: 35.600,4792 VRTE
4 Rejeitar as alegações de defesa dos responsáveis pelo dano ao erário ensejado pelo pagamento indevido de
vantagens aos ocupantes do cargo de Secretário Municipal (item 3.1 acima), e de acordo com o art. 157, § 3º
do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, notificar
os mesmos para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, recolham a importância devida,
conforme discriminado abaixo, alertando-os de que, nos
termos do art. 157, §4º do Regimento Interno, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente,
saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação aos
responsáveis:
Responsável
José Alves Pessoa
Clemilda Campos Barros
Lucileia Dias Ferreira Fiorotte
Luiza Firme de Oliveira
Olívio Pereira dos Santos
Romar Roas Delogo
Manoel Lourenço
Orlando Amaro Hartvig
Sayonara Fabyula Marta
Sônia de Fátima Andrade Pereira
Vera Lúcia Fernandes de Jesus

VRTE
1.446,3860
8.761,4375
372,3800
2.698,9700
1.941,8200
9.707,1758
1.596,3500
3.640,4799
2.781,8100
266,1600
2.121,3500

Alertar os responsáveis de que, em não havendo o recolhimento tempestivo do débito, o Tribunal de Contas julgará o mérito das contas, nos termos dos artigos 87 a 89
de LC 621/2012, aplicando-lhe as sanções cabíveis;
6 Alertar os responsáveis de que, nos termos do art. 398,
inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal, não cabe
recurso da decisão preliminar que rejeitar as alegações
www.tce.es.gov.br

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
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
representação oferecida pelo Prefeito do Município de
Barra de São Francisco, senhor Luciano Henrique Sordine Pereira, em face do ex-Secretário Municipal de Obras,
senhor José Alves Pessoa. A representação deu-se a partir de averiguações realizadas pela comissão especial instituída no município que apurou que o então secretário
recebeu gratificação como membro da Comissão Permanente de Licitação, em desconformidade com a Constituição da República.
Após a juntada das justificativas às fls. 414/836, conforme indicado na tabela às fl. 892/893, os autos foram encaminhados ao NEC, que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva n. 3958/2017 (fls. 890/974), concluindo por:
4. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1. Com relação ao presente Processo TC 2743/2013,
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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que trata de Representação interposta pelo Sr. Luciano
Henrique Sordine Pereira contra supostas irregularidades no pagamento de gratificações a Secretário da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, levando-se em conta as análises aqui procedidas, cotejadas com
as justificativas apresentadas, conclui-se opinando pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO, na forma
dos artigos 95, inciso II, 101, parágrafo único e 114, parágrafo único, todos da LC-ES 621/2012, haja vista a permanência das seguintes irregularidades:
4.1.1. Pagamento indevido de vantagens aos ocupantes
do cargo de Secretário Municipal.
Base legal: Artigo 39, §4º, da Constituição da República.
Responsáveis:
JOSÉ ALVES PESSOA- Secretário Municipal de Infraestrutura
CLEMILDA CAMPOS BARROS- Secretária Municipal de
Administração
LUCILEIA DIAS FERREIRA FIOROTTE- Secretária Municipal
de Educação
LUIZA FIRME DE OLIVEIRA- Secretária Municipal de Ação
Social
OLÍVIO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR- Secretário Municipal de Serviços
RORMAR ROAS DELOGO- Secretário Municipal
ELIAS ALVES PEREIRA- Secretário Municipal de Industria
e Comércio
IVANETE SMITH KEMPIM CABRAIL- Secretária Municipal
MANOEL LOURENÇO- Secretário Municipal de Infraestrutura
ORLANDO AMARO HARTVIG- Secretário Municipal
Diário Oficial de Contas

SAYONARA FAYOLA MARTA- Secretária Municipal
VERA LÚCIA FERNANDES DE JESUS- Secretária Municipal
de Meio Ambiente
Ressarcimento: R$ 60.790,41 (35.334,3192 VRTE)
4.2. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art.
319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC nº 261/2013,
conclui-se opinando por:
4.2.1. Nos moldes do art. 373, § 1º da Resolução TC n.º
261/2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo - RITCEES), o reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva para os fatos ocorridos antes de outubro ou novembro de 2009 (a depender do responsável), conforme fundamentação e tabela
constantes do item 2.1 desta ITC, a teor do disposto no
inciso I do § 2º do art. 71 da LC 621/2012.
4.2.2. Considerando, conforme Decisão Plenária
03/2017, que o julgamento do presente processo foi
destacado como prioritário, optamos pela análise completa do mérito destes autos, com regularização processual incidente, em homenagem aos princípios da celeridade e da efetividade. Assim, sugere-se a que as senhoras LUCILEIA DIAS FERREIRA FIOROTTE e SAYONARA
FAYOLA MARTA sejam declaradas revéis na forma do art.
65 da LC 621/2012, haja vista que foram regularmente
citadas e não apresentaram defesa.
4.2.3. Acolher as razões de justificativa e afastar a responsabilidade dos senhores JOSÉ DO CARMO SILVA,
LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA, VALMIR SAAR, ANDREA DE FREITAS MAIA ARRUDA, CELSO TADEU
SCHWAB, ELVIRA DA SILVA AMORIM, SERGIO LUIS FERNANDES, VANDER ONOFRE, WALDELES CAVALCANTE em
relação à irregularidade disposta no item 4.1.1 desta ITC,
www.tce.es.gov.br

sugerindo a desconversão do processo de Tomada de
Contas Especial nos termos do art. 329, § 8º do RITCEES
(Res. TC 261/2013);
4.2.4. Rejeitar parcialmente as razões de justificativa da
senhora IVANETE SMITH KEMPIM CABRAIL em relação à
irregularidade disposta no item 4.1.1 desta ITC, deixando de aplicar-lhe a pena de multa em razão da prescrição
da pretensão punitiva, sugerindo a desconversão do processo de Tomada de Contas Especial nos termos do art.
329, § 8º do RITCEES (Res. TC 261/2013);
4.2.5. Rejeitar parcialmente as razões de justificativa e
julgar irregulares as contas dos senhores JOSÉ ALVES
PESSOA, CLEMILDA CAMPOS BARROS, LUCILEIA DIAS
FERREIRA FIOROTTE (revel), LUIZA FIRME DE OLIVEIRA, OLIVIO PEREIRA DOS SANTOS, ROMAR ROAS DELOGO, MANOEL LOURENÇO, ORLANDO AMARO HARTVIG,
SAYONARA FAYOLA MARTA (revel) e VERA LÚCIA FERNANDES DE JESUS em razão de irregularidade que resultou em dano injustificado ao erário disposta no item
4.1.1 desta ITC, com fulcro no art. 84, III, alínea “e” da LC
621/2012, condenando-os ao ressarcimento dos valores
abaixo listados:
Responsável
José Alves Pessoa
Clemilda Campos Barros
Lucileia Dias Ferreira Fio-

Valor
R$ 2.571,00
R$ 14.822,60
R$ 630,00

VRTE
1.446,3860
8.761,4375
372,3800

rotte
Luiza Firme de Oliveira
Olívio Pereira dos Santos
Romar Roas Delogo
Manoel Lourenço
Orlando Amaro Hartvig
Sayonara Fabyola Marta
Vera Lúcia Fernandes de

R$ 4.566,13
R$ 3.285,17
R$ 16.422,60
R$ 2.938,42
R$ 6.438,80
R$ 4.900,00
R$ 3.749,00

2.698,9700
1.941,8200
9.707,1758
1.596,3500
3.640,4799
2.781,8100
2.121,3500

Jesus
TOTAL

R$ 60.323,72

35.068,1592

4.2.6. Condenar a senhora SONIA DE FÁTIMA ANDRADE
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PEREIRA (espólio de Elias Alves Pereira e revel) ao ressarcimento de R$ 466,69 (266,1600 VRTE) em razão de irregularidade que resultou em dano injustificado ao erário
disposta no item 4.1.1 desta ITC;
4.3. Sugere-se ainda que seja determinado ao município
de Barra de São Francisco que regulamente, mediante
lei, as férias e demais garantias dispostas no artigo 39, §
3º, da CF/88 em relação aos Secretários Municipais.
4.4. Por fim, cumpre ressaltar que há pedidos de SUSTENTAÇÃO ORAL firmados em favor de José Alves Pessoa
(fl. 636); Waldeles Acavlcante (fls. 729), Orlando Amaro Hartvig (fl.763), Sérgio Luis Fernandes (fl.784), Vander
Onofre (fl. 819) e Vera Lúcia Fernandes (fl. 830).
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, por meio do Parecer 4571/2017 (fls. 978/981), acompanha na íntegra a
área técnica.
Por sua vez, o Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo , analisou o feito e apresentou seu voto de
fls. 986/1059, com a seguinte proposta de deliberação:
1 Declarar a revelia das senhoras Lucileia Dias Ferreira
Fiorotte e Sayonara Fabyula Marta, na forma do art. 65
da LC 621/2012, haja vista que foram regularmente citadas e não apresentaram defesa;
2 Preliminarmente, considerar prescrita a pretensão punitiva desta Corte de Contas no tocante aos fatos praticados anteriormente a 31 de março de 2012, nos termos
do art. 71 da Lei Complementar 621/2012;
3 Manter a seguinte irregularidade, apontada na Instrução Técnica Inicial 380/2014:
3.1 Pagamento indevido de vantagens aos ocupantes do
cargo de Secretário Municipal
Diário Oficial de Contas

Base legal: Artigo 39, §4º, da Constituição da República.
Responsáveis:
JOSÉ ALVES PESSOA- Secretário Municipal de Infraestrutura
CLEMILDA CAMPOS BARROS- Secretária Municipal de
Administração
LUCILEIA DIAS FERREIRA FIOROTTE- Secretária Municipal
de Educação
LUIZA FIRME DE OLIVEIRA- Secretária Municipal de Ação
Social
OLÍVIO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR- Secretário Municipal de Serviços
RORMAR ROAS DELOGO- Secretário Municipal
ELIAS ALVES PEREIRA- Secretário Municipal de Industria
e Comércio
IVANETE SMITH KEMPIM CABRAIL - Secretária Municipal
MANOEL LOURENÇO- Secretário Municipal de Infraestrutura
ORLANDO AMARO HARTVIG- Secretário Municipal
SAYONARA FABYULA MARTA- Secretária Municipal
SÔNIA DE FÁTIMA ANDRADE PEREIRA - representante do
espólio de Elias Alves Pereira
VERA LÚCIA FERNANDES DE JESUS - Secretária Municipal
de Meio Ambiente
Ressarcimento: 35.600,4792 VRTE
4 Rejeitar as alegações de defesa dos responsáveis pelo dano ao erário ensejado pelo pagamento indevido de
vantagens aos ocupantes do cargo de Secretário Municipal (item 3.1 acima), e de acordo com o art. 157, § 3º
do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, notificar
www.tce.es.gov.br

os mesmos para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, recolham a importância devida,
conforme discriminado abaixo, alertando-os de que, nos
termos do art. 157, §4º do Regimento Interno, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente,
saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação aos
responsáveis:
Responsável
José Alves Pessoa
Clemilda Campos Barros
Lucileia Dias Ferreira Fiorotte
Luiza Firme de Oliveira
Olívio Pereira dos Santos
Romar Roas Delogo
Manoel Lourenço
Orlando Amaro Hartvig
Sayonara Fabyula Marta
Sônia de Fátima Andrade Pereira
Vera Lúcia Fernandes de Jesus

VRTE
1.446,3860
8.761,4375
372,3800
2.698,9700
1.941,8200
9.707,1758
1.596,3500
3.640,4799
2.781,8100
266,1600
2.121,3500

Alertar os responsáveis de que, em não havendo o recolhimento tempestivo do débito, o Tribunal de Contas julgará o mérito das contas, nos termos dos artigos 87 a 89
de LC 621/2012, aplicando-lhe as sanções cabíveis;
6 Alertar os responsáveis de que, nos termos do art. 398,
inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal, não cabe
recurso da decisão preliminar que rejeitar as alegações
de defesa e conceder prazo para pagamento;
7 Após o decurso do prazo referido no item 4, sejam os
autos encaminhados à Secretaria do Ministério Público
de Contas para fins de verificação do valor recolhido e,
em seguida, devolvidos ao Gabinete do Relator para julgamento definitivo das contas.
É o relatório, em sua importância.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
II.1 – DA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA QUINQUENÁSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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RIA:
Em que pese à divergência de meu entendimento em relação ao mérito no voto proferido pelo Em. Relator, coaduno com o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva deste Tribunal, ante o decurso do prazo de cinco
anos, nos termos do § 2º, inciso II, do art. 71 da Lei Complementar n° 621/20, considerando a data dos fatos apurados no presente processo de representação, ocorridos
nos exercícios de 2006 a 2012.

JOSÉ ALVES PESSOA- Secretário Municipal de Infraestrutura
CLEMILDA CAMPOS BARROS- Secretária Municipal de
Administração

Órgão Ministerial e em. Relator, estariam sido acrescidos
no pagamento do subsídio dos Secretários, em afrontaria ao art. 39, §4º, da Constituição Federal.

OLÍVIO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR- Secretário Municipal de Serviços

Nessas condições, constato que o entendimento técnico deste Tribunal se firmou com base no julgamento do
MS 25.641, de relatoria do ministro Eros Graus, no qual
o STF se fundamenta na obrigatoriedade de quatro requisitos básicos concomitantemente verificados, para
que o servidor fosse liberado de ressarcimento de valores que lhe foram indevidamente pagos pela Administração, conforme transcrevo:

RORMAR ROAS DELOGO- Secretário Municipal

1) a boa-fé do servidor administrado;

ELIAS ALVES PEREIRA- Secretário Municipal de Industria
e Comércio

2) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada;

Nessas condições, mesmo considerando as interrupções
do prazo prescricional, decorrentes das citações realizadas, restou consignada nos presentes autos a prescrição
administrativa quinquenária, em ambos os casos, consumada em outubro e novembro de 2009 e em março de
2012, sem o respectivo julgamento do processo por esta
Corte de Contas, na forma do § 4º, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012.

IVANETE SMITH KEMPIM CABRAIL - Secretária Municipal

3) existência de dúvida plausível sobre a interpretação,
validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada e

Neste sentido, foi proposta a ocorrência da prescrição
administrativa quinquenária, e por consequência, mantido pela área técnica o seguinte item de irregularidade,
com obrigação de ressarcimento, conforme consubstanciados na Instrução Técnica Conclusiva – ITC 3958/2017
e Parecer Ministerial – PPJC 4571/2017:

VERA LÚCIA FERNANDES DE JESUS - Secretária Municipal
de Meio Ambiente

Todavia, há de se destacar que o prazo foi interrompido
em virtude das citações válidas dos responsáveis, ocorridas em outubro e novembro de 2014 e em março de
2017, sendo esta última data de citação somente do espólio do Sr. Elias Alves Pereira.

3.1 Pagamento indevido de vantagens aos ocupantes do
cargo de Secretário Municipal
Base legal: Artigo 39, §4º, da Constituição da República.
Responsáveis:
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LUCILEIA DIAS FERREIRA FIOROTTE- Secretária Municipal
de Educação
LUIZA FIRME DE OLIVEIRA- Secretária Municipal de Ação
Social

MANOEL LOURENÇO- Secretário Municipal de Infraestrutura
ORLANDO AMARO HARTVIG- Secretário Municipal
SAYONARA FABYULA MARTA- Secretária Municipal
SÔNIA DE FÁTIMA ANDRADE PEREIRA - representante do
espólio de Elias Alves Pereira

Ressarcimento: 35.600,4792 VRTE
II.2 – DO MÉRITO:
Verifico que meu pedido de vistas inicialmente se sustenta somente na devolução de verbas salariais recebidas por diversos Secretários Municipais, nos idos de
2006 a 2012, decorrentes de gratificações, diferenças salariais, abonos, horas extras, A.T.S, assiduidade, auxílio
alimentação, valores estes que, segundo a área técnica,
www.tce.es.gov.br

4) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela
Administração.
Os defendentes, por sua vez transcreveram decisão do
Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp
488.905/RS, entendeu pela inviabilidade de restituição
dos valores erroneamente pagos pela Administração, em
virtude de desacerto na interpretação ou má aplicação
da lei, quando verificada a boa-fé dos servidores beneficiados.
Transcreveram a Consulta nº 811262 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que fixa o entendimento
de que o impeditivo constitucional se refere a quaisquer
vantagens pecuniárias de cunho remuneratório, deixando de atingir o pagamento de parcelas indenizatórias,
Segunda-feira, 21 de maio de 2018

403

ATOS DA 1a CÂMARA

além de indicarem a Consulta 734.298 deste mesmo Tribunal de Contas, na qual se decidiu pela possibilidade de
pagamento de verbas indenizatórias a membros do Poder Legislativo municipal, com o intuito de respaldar suas alegações de que a vedação imposta pelo art. 39, §
4º, da Constituição Federal não se aplica a verbas indenizatórias.
Sobre a matéria, acrescentaram ainda o entendimento
do Tribunal de Contas da União no mesmo sentido:
Súmula 249 do TCU: É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/
entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter
alimentar das parcelas salariais.
Por derradeiro, o responsável, Sr. Waldeles Cavalcante,
citou a Súmula 34 da Advocacia-Geral da União, a qual
dispõe que “não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, em decorrência
de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte
da Administração Pública”.
Pois bem.
Compulsando os autos, contudo, verifiquei algumas inconsistências nos entendimentos apropriados pela área
técnica e que foram reproduzidos pelo Ministério Público e ilustre Relator em seu voto, o que a meu, merece retoque, pelos motivos que passo a expor:
Primeiramente, em relação à rubrica “Diferença de salário”, em que alguns servidores alegaram e comprovaram
que se referiam a diferenças salariais não adimplidas no
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mês devido e posteriormente indenizados, e nestas situações, foram-lhes afastadas as irregularidades e ressarcimentos, como os casos de:

de R$2.571,00);

Rormar Roas Delogo (ficha financeira de fls. 148/149 valor de R$2.258,52);

Olívio Pereira dos Santos (ficha financeira de fls. 144 –
valor de R$1.805,17);

Celso Tadeu Schwab (ficha financeira de fls. 189 - valor
de R$1.200,06) e

Manoel Loureiro (ficha financeira de fls. 230/232 – valor
de R$2.938,42);

Entretanto, outros Secretários tiveram seus ressarcimentos mantidos, decorrentes de valores recebidos na mesma rubrica “Diferença de salário”, uns porque alegaram
que a verba se referia a diárias não pagas no momento
oportuno e que foram inseridas na folha de pagamento,
mas não comprovaram o alegado, outros porque sequer
sabiam ao certo o que seria esta verba recebida.

Sonia de Fátima Andrade - espólio do Sr. Elias Alves Pereira (ficha financeira de fls. 192/196 – valor de R$466,69) e

Neste contexto, cabe inicialmente destacar que as verbas salariais em questão foram recebidas, em sua maioria, há aproximadamente dez anos decorridos, e em razão do lapso temporal, não é demais considerar que os
defendentes não saibam do que se tratavam, ou seja,
qual a natureza das verbas salariais recebidas, constantes de suas fichas financeiras.
Ademais, considerando que a dita “Diferença de salário” ocorreu em todas as fichas financeiras registradas
na mesma rubrica - 00007 ou 00022, restam demonstradas que estas verbas auferidas seriam de mesma natureza, qual seja, indenizatória, e nestas condições, entendo
que a defesa de uns deve ser aproveitada pelos demais,
afastando a irregularidade e o ressarcimento imputados
aos outros responsáveis, inclusive, o que foi revel (espólio do Sr. Elias Alves Pereira), conforme verificado nas suas fichas financeiras:
José Alves Pessoa (ficha financeira de fls. 06/12 – valor
www.tce.es.gov.br

Luíza Firme de Oliveira (ficha financeira de fls. 142 – valor de R$4.566,13);

Vera Lucia Fernandes de Jesus (ficha financeira de fls.
294/296 – valor de R$4.255,00) (*) Corrigindo o valor de
R$3.749,00, da forma apresentada na ITC, com o acréscimo de R$506,00 (dez/2007).
Quanto ao recebimento de horas extras, constato que
também em alguns casos foi relevado o seu pagamento
e em outros não, senão vejamos:
O Sr. Sérgio Luis Fernandes (ficha financeira de fls.
274/285) recebeu horas extras no período em exame,
compreendido de dezembro de 2007 a junho de 2012,
entre outras verbas, todavia, tendo em vista não ter recebido sua remuneração sob a forma de subsídio, mas
sim o vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de 40%,
conforme possibilita o art. 1º da Lei Municipal 116/1998
(fls. 491), não lhe foi mantida a irregularidade, inclusive
quanto ao recebimento de horas extras, mesmo as recebidas até abril de 2012, quando se afastou do cargo político de secretário, conforme por ele alegado.
Já o Sr. Vander Onofre (ficha financeira de fls. 287/292),
embora tenha recebido também horas extras de maio a
outubro de 2008 e fevereiro e março de 2009, conforme
ficha financeira (fls. 288), quando no exercício do cargo
de Secretário Municipal, somente foi-lhe questionado o
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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recebimento de abono pecuniário, e nestas condições,
foi-lhe afastada a irregularidade e o ressarcimento.
Neste cenário, confronto a situação da Srª Lucileia Dias
Ferreira Fiorotte, sobre a qual foi imputado o ressarcimento de R$630,00, em razão do pagamento de horas
extras no exercício de 2006, como se depreende do quadro exposto na ITC (fls. 903).
Considerando a revelia da servidora Luciléia, a área técnica manteve a irregularidade e o ressarcimento, sob a
alegação de que não havia jornada de trabalho determinada aos secretários, o que inviabilizaria o controle de
ponto e, por consequência, a concessão de horas extras.
Neste contexto, constata-se que a linha de raciocínio
empregada na peça conclusiva não me transparece adequada, uma vez que, de fato, os secretários não tinham
sua jornada de trabalho definida e, portanto, não poderiam ter recebido horas extras.
Todavia, percebe-se que até mesmo aquele secretário
que não recebeu a remuneração em forma de subsídio
não tinha definida e controlada a jornada de trabalho, o
que lhe impediria de receber horas extras, o que não foi
a solução adotada pela área técnica.
Ainda no que diz respeito às insubsistências evidenciadas na peça conclusiva, constato que o Secretário Olívio Pereira dos Santos, embora tivesse o recebimento
de abono reconhecido como legítimo pela área técnica,
além da diferença salarial também neste momento reconhecida como correta, pelos motivos acima expostos,
tem-se que suas alegações e justificativas para o recebimento de adicional de insalubridade não foram aceitas,
sob o argumento de que não se podia presumir sua atuação em áreas insalubres com habitualidade.
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Pois bem, mais uma vez resta configurada diferença de
tratamento por parte da subscritora da peça conclusiva,
quando se confronta a situação do Sr. Olívio com a da
Secretária Andréia de Freitas Maia Arruda, uma vez que
a mesma recebia igualmente o adicional de insalubridade e não trouxe comprovação de sua atuação com habitualidade em lugares insalubres a legitimar este adicional, entretanto, pelo simples motivo que não recebia
sua remuneração na forma de subsídio, e sim consoante
estabelecido na Lei 116/98 (salário do efetivo mais 40%
do subsídio), foi-lhe afastada a irregularidade e o ressarcimento inicialmente proposto decorrente desta verba,
consoante exposto na peça conclusiva, às fls. 955/956.
Nesta toada, discordo do entendimento vertido na peça
conclusiva, uma vez que a nossa responsabilidade deve
se pautar na busca da verdade real, devendo tratar os casos de forma condizente com a realidade dos fatos e, sobretudo, de maneira igualitária, o que não foi conferido
nos casos acima expostos.
Por derradeiro, no que concerne à servidora Clemilda
Campos, foi inicialmente imputado o ressarcimento de
R$16.981,60, decorrente de horas extras e gratificação
pela função exercida (GF). Todavia, foi-lhe afastado o ressarcimento relativo às horas extras, porque à época deste pagamento já não exercia o cargo de secretária, mas
manteve-se o ressarcimento da gratificação, no valor de
R$14.822,60 pois, inobstante sua alegação de que teria sido esta gratificação incorporada a seus vencimentos, com base na Lei Orgânica Municipal, foi alegado pela área técnica que a mesma, por exercer a função de Secretária Municipal da Administração, seria responsável
pela folha de pagamento e “dela se esperava conhecimento da legislação pertinente”.
www.tce.es.gov.br

Neste caso, entendeu a subscritora da peça conclusiva
que a servidora Clemilda, por ter no período compreendido até 30/11/2006 exercido o cargo de Secretária
M. de Administração, conforme Portaria 523/2006 (fls.
702), tinha influência sobre as concessões dos benefícios em folha, no que tange à gratificação supostamente incorporada a seus vencimentos, não podendo neste caso alegar dúvida plausível e interpretação equivocada da lei.
Ora, há muito temos nos nossos julgados que comprovar
o nexo causal entre a conduta do suposto responsável e
a irregularidade analisada, para somente assim caracterizar a culpabilidade do agente, e neste caso, não houve esta comprovação, pois o fato da servidora ser secretária de administração, por si só, não lhe condena a ter
concedido indevidamente uma gratificação que, seguindo informações nestes autos, teria sido incorporada aos
seus vencimentos, por força do art. 98, XVI da Lei Orgânica em vigor naquele município, cuja edição se deu em
período pretérito a sua assunção na função de secretária municipal.
Assim sendo, a dúvida plausível e o equívoco pode perfeitamente ter acometido a Secretária, bem como aos
agentes que elaboraram a folha de pagamento, e que
estariam na cadeia de responsabilização mais perto da
eventual irregularidade, uma vez que à época, nem mesmo o Tribunal teria se pronunciado a respeito, o que foi
conferido mais adiante, somente em 2013, através do
parecer Consulta TC 16/2013.
Não é demais reprisar que ficou evidenciada em cada caso concreto a boa-fé por parte de todos os Secretários
envolvidos nestes autos na percepção das verbas salariais, até mesmo os então Secretários de Administração,
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Clemilda Campos e Orlando Amaro, porque sequer estavam à frente da Administração no momento da edição
das leis que respaldaram os benefícios concedidos, não
cabendo a eles a interpretação dada às mesmas, que se
estendeu até o período ora analisado.
Além disto, embora estivessem como Secretários da Administração no período, estando os setores de recursos
humanos e folha de pagamento a eles subordinado, em
suas funções não estão inseridas a elaboração da folha
de pagamento e a avaliação direta da concessão de benefícios aos servidores em questão e, por consequência,
não lhes cabia analisar se as verbas que lhes foram pagas
eram devidas ou se existia proibição acima das leis municipais que autorizavam os pagamentos, e nesse sentido,
suas respectivas culpabilidades não estão devidamente
caracterizadas.
Nesta linha, restou a meu ver cumpridos os quatros requisitos para a não devolução de valores recebidos de
boa fé pelos servidores em questão, da maneira definida pelo STF, inclusive, do entendimento do TCU sobre a
matéria (Súmula 249 do TCU), em razão de que se configurou no caso em tela uma interpretação errônea, equivocada ou deficiente da lei pela própria Administração.
Desta maneira, acolho os argumentos dos defendentes, que não há comprovação de que os beneficiados
pelas verbas salariais em tela tiveram ingerência sobre
sua concessão, muito menos que autorizaram seus pagamentos, não cabendo desta forma a responsabilização
por interpretação equivocada da lei, o que afasta o dever de ressarcir os valores recebidos de boa-fé, consoante posicionamento da jurisprudência do STF, STJ, TCU e
Advocacia Geral da União, fartamente encartada pelos
responsáveis e também pela área técnica.
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Nota-se que temos que tratar da proteção à razoabilidade, eficiência e segurança jurídica, pois em essência, devemos nos pautar pela manutenção das relações jurídicas verificadas como adequadas à interpretação dada à
época a legislação local e constitucional, dando confiabilidade às partes integrantes do processo, que podem vir
a ser prejudicadas quando de uma eventual mudança de
interpretação.
Tal entendimento se estende para o Sr. Rormar Roas Dego, que teve a gratificação incorporada e não deve ressarcir os valores dela decorrentes, bem como a Secretária Sayonara Fabyola Marta, que diante de sua revelia foi
imputada a devolução de valores atinentes à ATS e Assiduidade, cuja percepção, mais uma vez entendo por ressaltar, foi respaldada pela boa-fé e completa imparcialidade, denotando como presentes os requisitos definidos
pelo STF a garantir-lhe, como os demais, o não ressarcimento imputado.
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), divergindo, respeitosamente, 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
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
2743/2013, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
www.tce.es.gov.br

Plenária em:
1.1. Preliminarmente, nos termos do art. 329, § 8º, da
Resolução 261/13 - Regimento Interno deste Tribunal,
desconverter estes autos como tomada de contas especial, ante a insubsistência do débito, devendo os mesmos serem apreciados como processo de fiscalização;
1.2. Decretar a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado do ES, diante da ocorrência
das hipóteses previstas no art. 71, caput e § 2º, inciso II,
c/c o § 4º, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012,
na forma da fundamentação constante no item II.1 deste voto, com o afastamento das inconsistências formais,
que não configuram dano;
1.3. Julgar pela procedência da representação, nos termos do art. 178, inciso II, c/c o art. 329, § 3º, ambos da
Resolução 261/13, com o afastamento dos ressarcimentos imputados aos Secretários Municipais: José Alves
Pessoa, Clemilda Campos Barros, Luciléia Dias Ferreira
Fiorotte, Luíza Firme de Oliveira, Olívio Ferreira dos Santos Júnior, Rormar Roas Delogo, Elias Alves Pereira (representado pela Sônia de Fátima Andrade Pereira), Ivanete Smith Kempim Cabrail, Manoel Lourenço, Orlando
Amaro Hartvig Sayonara Fabyula Marta e Vera Lúcia Fernandes de Jesus, em razão das justificativas apresentadas pelos responsáveis e na forma da fundamentação
constante neste voto (item II.2);
1.4. Determinar a atual gestão do município de Barra de
São Francisco, nos termos do art. 207, inciso IV, da Resolução 261/13, que regulamente mediante lei, ou reveja os critérios legais já impostos de férias e demais garantias recebidas pelos Secretários Municipais, de forma
a se adequarem à disposição contida no artigo 39, § 3º,
da CF/88;
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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1.5. Arquivar, após as formalidades legais.

Processo: TC 8811/2016

1.6. Dê-se ciência aos interessados.

Classificação: Fiscalização – Representação

2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou por
rejeitar alegações de defesa com prazo para recolhimento do débito.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pedro Canário

3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro presente: Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (Relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Marco Antonio
da Silva (Em substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO ROFRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 16/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 093/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Diário Oficial de Contas

Exercício: 2010 a 2012
Responsáveis: Ataídes Canal e Antônio Wilson Fiorot
Procurador: José Maria Ramos Gagno – OAB/ES 1.415
Ementa: REPRESENTAÇÃO – EXECÍCIO DE 2016 – IRREGULAR – MULTA INDIVIDUAL.
O EXMO.SR.CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Trata-se de Fiscalização na Prefeitura Municipal de Pedro Canário, relativa aos exercícios de 2010 a 2012, sob a
responsabilidade dos senhores Ataídes Canal e Antônio
Wilson Fiorot. Os autos foram apartados do Processo TC
1720/2015 por força da Decisão 2763/2016-6 da 2ª Câmara deste Tribunal de Contas.
Em cumprimento à referida Decisão, foi elaborado o Relatório de Inspeção TC 14/2016, o qual constatou indícios de irregularidades que foram consubstanciados na
Instrução Técnica Inicial 07/2017, com propositura de
citação dos responsáveis, o que foi acolhido no Voto
971/2017 e na Decisão 658/2017.

plementar propondo a citação do senhor Antônio Wilson
Fiorot para apresentação de razões de defesa no tocante
ao item 2.1.1 do Relatório de Inspeção 14/2016 (Prorrogação irregular de contrato emergencial), a fim de corrigir o polo passivo quanto ao item em tela, o que foi acolhido conforme Decisão Monocrática 1171/2017.
Devidamente citado, o Sr. Antônio Wilson Fiorot, Prefeito Municipal no período de 01/07/2011 a 17/08/2012,
apresentou justificativas de defesa.
Encaminhados os autos à área técnica para análise conclusiva, esta emitiu a Instrução Técnica Conclusiva ITC
4602/2017, em atendimento ao artigo 47, inciso III, alínea d, do RITCEES, opinando por rejeitar as justificativas
de defesa dos responsáveis e pela manutenção das irregularidades.
Após, o Ministério Público de Contas manifestou-se no
Parecer 5112/2017, na lavra do Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, onde acolhe a conclusão da área técnica quanto aos argumentos fáticos
e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva
4602/2017.
É o relatório
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.

Devidamente citados, o Sr. Ataídes Canal, Prefeito Municipal no período de 09/10/2010 a 30/06/2011, apresentou suas justificativas, ao passo que o Sr. Antônio Wilson Fiorot, Prefeito Municipal no período de 01/07/2011
a 17/08/2012, quedou-se silente, tendo sido decretada
sua revelia, por meio da Decisão Monocrática Preliminar
DECM 898/2017.

No mérito ratifico o posicionamento da Área Técnica e
do Ministério Público de Contas, e tomo razão de decidir
a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva ITC 4602/2017:

Foi elaborada a Instrução Técnica Inicial 774/2017 com-

“[...]
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2. – DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS
NA ITI 7/2017
2.1.1 PRORROGAÇÃO IRREGULAR DE CONTRATO EMERGENCIAL
Critério: Artigo 24, IV e 57, §2º, ambos da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
Identificação – Antônio Wilson Fiorot (Prefeito Municipal).
Conduta: Prorrogar contrato emergencial já expirado,
mantendo-o irregularmente.
Nexo: Ao prorrogar e manter contrato emergencial já expirado incorreu em irregularidade administrativa.
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe
ao gestor público zelar pelo cumprimento das leis e pela gestão dos contratos administrativos, sob sua responsabilidade.
Dos Fatos
Conforme relatado na ITI 774/2017 e no Relatório de
Inspeção 14/2016, de acordo com o Relatório Final da
Comissão Especial de Inquérito – CEI, a empresa LOKCENTER – LOCAÇAO DE VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA –
EPP foi contratada, em regime de urgência, com fulcro
no Decreto nº 239 de 09/12/2010, nos termos do contrato nº 30/2011 firmado em 24/01/2011 com a municipalidade, no valor total mensal de R$ 153.871,79 (cento
e cinquenta e três mil e oitocentos e setenta e um reais
e setenta e nove centavos), visando a execução de serviços de limpeza pública.
Segundo as peças constantes destes autos o contrato de
Prestação de Serviços nº 30/2011 foi firmado pelo prazo
de cento e oitenta dias que findou em 24/06/2011.
Diário Oficial de Contas

Ocorre que, já expirado o prazo contratual, em
04/07/2011 o Prefeito Municipal Antônio Wilson Fiorot
firmou o Termo Aditivo n° 001/2011, alterando a cláusula do valor do objeto que passou a ser de R$ 133.000,00
(cento e trinta e três mil reais).
Em tempo, a equipe de auditoria oficiou o Gestor para
que disponibilizasse o Processo Administrativo 151/2011
e o correspondente Contrato 30/2011 e seus respectivos
Termos Aditivos, a fim de permitir o exame da matéria
em comento. Contudo, nos foi informado, por meio do
ofício OF/PMPC/SMG Nº 399/2016 que o Processo em
tela não foi encontrado (Anexo 03). Neste giro, não nos
foi permitido proceder aos exames pertinentes, restando à equipe se deter aos fatos carreados pela Comissão
Especial de Inquérito – CEI da Câmara Municipal de Pedro Canário.
Destarte, quanto ao presente item, importa destacar
que não há amparo legal para prorrogação de um contrato já extinto pela expiração do prazo de sua vigência.
A doutrina e a jurisprudência vinculam a prorrogação
contratual por meio de aditivos, à ocasião que anteceda o termo final do seu prazo de vigência, afastando, por
conseguinte, a hipótese de termos aditivos com efeitos
retroativos.
No que tange a doutrina, citamos o entendimento emanado da obra do jurista Hely Lopes Meirelles, quando enfrenta a temática:
A expiração do prazo de vigência, sem prorrogação, opera de pleno direito a extinção do ajuste, exigindo novo
contrato para continuação das obras, serviços ou compras anteriormente contratados. O contrato extinto não
se prorroga, nem se renova: é refeito e formalizado em
www.tce.es.gov.br

novo instrumento, inteiramente desvinculado do anterior. (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 214)
Nesta esteira, vale trazer a baila o entendimento jurisprudencial por meio do Pré-Julgado 1084 do colendo
TCU do qual se deduz a impossibilidade jurídica de se
convalidar aditivo a contrato já encerrado:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. Após o termino do prazo
contratual não é possível à prorrogação, devendo ser realizada nova licitação. Orientação normativa AGU 03/09.
Precedentes TCU.
Cabe, exclusivamente à administração, a prerrogativa
de promover a prorrogação de contratos, observadas as
normas legais e o atendimento ao interesse público, devidamente justificados em regular processo administrativo.
A prorrogação de contrato, nas hipóteses admitidas em
lei, deve ser promovida antes do término da vigência da
avença original, através de termo aditivo, sob pena de
nulidade do ato.
Os contratos extintos em decorrência do decurso do prazo neles estabelecidos não podem, em hipótese alguma,
serem objeto de prorrogação [...] (g.n)
Ainda do mesmo TCU destaca-se a recomendação contida no Acórdão 1247/2003 – Plenário:
9.1.3. não celebre termo aditivo de contrato, cujo prazo de vigência tenha expirado, por ausência de previsão legal, observando-se o disposto no art. 65 da Lei nº
8.666/93;
Ademais, caso não estivesse suficientemente configuraSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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da a prorrogação irregular do contrato nº 30/2011, vale notar que o mesmo também destoa da legalidade,
por outro motivo, haja vista que o prazo de contratos
emergenciais com dispensa de licitação é limitado em
180 (cento e oitenta) dias, contados da ocorrência da
emergência, vedada a prorrogação do respectivo contrato, conforme prescreve o art. 24, inciso IV, da Lei no
8.666/93:

teriormente firmado, mesmo assim, somente no caso de
permanência dos pressupostos legitimadores do contrato emergencial primário e desde que atendidas às formalidades legais exigidas para o feito.

Art. 24. É dispensável a licitação:

O Sr. Antônio Wilson Fiorot, Prefeito Municipal de Pedro Canário no período de 01/07/2011 a 17/08/2012,
não apresentou defesa específica quanto a este tópico, limitando-se a fazer alegações genéricas que não impugnam os termos da acusação contida na ITI 774/2017
e no Relatório de Inspeção 14/2016. Em suma, alegou
que: a) “[...] Eis que ao assumir a Prefeitura após suceder
aos dois que foram cassados pela Justiça não lhe foram
apresentados nenhum organograma e/ou fluxograma da
Prefeitura, pois os antigos servidores por este quando
ocorreu sua posse pela 1a vez no período de 01/06/2011
a 17/08/2012, sem nenhuma formalidade na transição,
eis que trouxera consigo um elemento experiente, servidor do Município de Unhares, que foi quem recebeu as
chaves do Gabinete do Prefeito, deixadas pelo secretário que saíra do cargo no dia que antecedeu a posse”; b)
“E assim o Secretário de Administração à época, Sr. Geraldo Rossetto, foi nomeado após uns dias de ter ocorrido a sua posse como Prefeito que para Chefe de Gabinete nomeou Sr. Altino Silva Neto· e juntamente com esses
passou a fazer levantamentos de dados indispensáveis
para que se tivesse o conhecimento mínimo. O ora justificante nenhuma informação recebera de qualquer um,
somente era procurado por pessoas almejando empregos e servidores municipais pleiteando vantagens”; c) “E

(...)
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública,
quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; (g.n)
Com efeito, importa destacar a vedação imposta nos termos do próprio contrato nº 30/2011, cuja cláusula sexta determina inequivocamente a vigência de 180 dias e a
impossibilidade de prorrogação.
A vedação da prorrogação contratual, nesse caso, é a
presunção de que 180 (cento e oitenta) dias seria prazo satisfatório para finalização de um certame licitatório
que permitisse a municipalidade firmar contrato regular
em substituição ao emergencial.
Neste giro, pode-se até admitir a celebração de novo
contrato emergencial, mas nunca a prorrogação do anDiário Oficial de Contas

Por todo o exposto, entendeu a equipe de auditoria pela existência de irregularidade concernente ao item em
comento.
Justificativas do responsável

www.tce.es.gov.br

assim, cioso das obrigações legais e dos princípios constitucionais aplicáveis à entidade, buscava aconselhar-se
com autoridades conhecidas e com esse Egrégio Tribunal de Contas através de buscas de orientações ministradas por Conselheiros e Auditores tendo inclusive oficiado à Presidência dessa corte pedindo que se fizesse diligências a Prefeitura cuja chefia acabara de assumir”; d)
“A Prefeitura não dispunha de veículos apropriados para conduzir o Prefeito, Secretários, outros servidores que
frequentemente tinham que comparecer a São Mateus
onde funcionam a Chefia da Procuradoria Regional Federal, Ministério Público Federal, a Justiça Federal e Repartição da Receita Federal e Agência do INSS onde tinham
de estar a fim de atender as intimações, convites oficiais
e chamamentos e procederam às defesas pelo Município, era frequente ter o Secretário ter o funcionário que
ou a comparecer à Capital, inclusive a este respeitável
Tribunal de Contas ter que se deslocar de Pedro Canário
acompanhando eventos e recebendo instruções de interesse do Município, inclusive é bom frisar que algumas
vezes viaturas vindas para a Prefeitura através de convênios com órgãos Federal e Estadual, por ação das políticas públicas, foram encontradas sinistradas, guardadas nas Prefeituras da Serra em Cariacica, na Grande Vitória, tendo que ser buscadas por servidor da secção de
transporte dessa Prefeitura”; e) “No que concerne a política de pessoal não há que se criticar porquanto durante as suas permanências à frente da Prefeitura teve em
todo tempo o ora Justificante o cuidado de respeitar os
limites para não ficar ao alvedrio dos que o antecederam no cargo político para não incorrer em erro e tornar-se sujeito às sanções das disposições expressadas pela
Lei Complementar n°. 101/2000, que estabelece normas
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e de outras providências”; f) “[...] a prática
de nenhum ilícito de qualquer natureza ou espécie lhe
foi imputada ao Defendente que, no exercício das funções do cargo político de Prefeito Municipal, conduziu-se sempre com austeridade e zêlo, preservando, acima
de tudo, a defesa do interesse público e do erário, intransigentemente!”.
Análise
A ITI 774/2017 e o Relatório de Inspeção 14/2016
apontaram que o Contrato Emergencial de Prestação
de Serviços nº 30/2011, firmado pelo prazo de cento
e oitenta dias, atingiu seu termo final de vigência em
24/06/2011. Contudo, em 04/07/2011, após expirado
o prazo contratual, o Sr. Antônio Wilson Fiorot, Prefeito
Municipal de Pedro Canário no período de 01/07/2011 a
17/08/2012, firmou o Termo Aditivo n° 001/2011, prorrogando a vigência contratual. Além disso, a ITI 7/2017
e o Relatório de Inspeção 14/2016 apontaram ainda que
a prorrogação da vigência contratual, no caso, foi manifestamente ilegal, tendo em vista que o art. 24, IV da Lei
8.666/93 veda expressamente a prorrogação de contratação emergencial.
Cabe registrar que a Prefeitura Municipal de Pedro Canário, na gestão do Ex-Prefeito Ataídes Canal, promoveu
a realização do Pregão Presencial nº 10/2011, através
do Processo Administrativo nº 148/2011, para licitar a
contratação do serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos e simultaneamente promoveu a
realização de procedimento de dispensa de licitação para contratação emergencial do mesmo serviço, por meio
do Processo Administrativo nº 151/2011, que resultou
na celebração do Contrato Emergencial nº 30/2011.
Diário Oficial de Contas

Na data de 27/06/2011, o Pregoeiro realizou a sessão de
análise da habilitação das empresas e julgamento das
propostas, designando a data de 05/07/2011 para retomada da sessão, após análise das impugnações das empresas licitantes pela Procuradoria Municipal (Anexo 04
do Relatório de Inspeção 14/2016). Em 05/07/2011, o
Pregoeiro, Sr. Daywidson Stabenow, atendendo à determinação do novo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Wilson Fiorot, que havia assumido o comando da Prefeitura em 01/07/2011, promoveu o sobrestamento por
prazo indeterminado do Pregão Presencial nº 10/2011,
não obstante a emissão de parecer jurídico favorável à
continuidade do certame pela Procuradoria Municipal
(Anexo 04 do Relatório de Inspeção 14/2016). Concomitantemente, o novo Prefeito Municipal, Sr. Antônio
Wilson Fiorot, em 04/07/2011, providenciou a prorrogação da vigência do Contrato Emergencial nº 30/2011.
Com efeito, salta aos olhos a patente irregularidade
consistente na prorrogação da vigência da contratação
emergencial em frontal desrespeito a expressa e taxativa vedação legal, contida no art. 24, IV da Lei 8.666/93,
desvirtuando a própria finalidade da contração emergencial que é atender situações extraordinárias de caráter temporário, senão vejamos:
Art. 24. É dispensável a licitação:
[...]
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública,
quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviwww.tce.es.gov.br

ços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;
Por fim, destaca-se que a prorrogação da vigência do
Contrato Emergencial nº 30/2011 ocorreu no dia 04 de
julho de 2011, portanto 08 (oito) dias após o término
da vigência do referido contrato, que expirou no dia 26
de junho de 2011. Logo, constata-se aqui mais um equívoco, pois o contrato só poderia ser prorrogado dentro
de seu prazo de vigência, mesmo assim caso não fosse
emergencial.
Ante o exposto, sugere-se a manutenção da irregularidade disposta no tópico 2.1.1.
2.6.1 NOMEAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS SEM A CORRESPONDENTE EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS PREVISTOS EM LEI
Critério: Artigo 37, I e II da Constituição Federal, Artigo 2º, I e artigo 51, II da Lei Complementar Municipal
01/1993 (Estatuto dos Servidores Públicos de Pedro Canário), Anexo II da Lei nº 839 de 08-05-2008 (item 29 –
Cargo de Enfermeiro Geral).
Responsáveis:
Identificação: Ataídes Canal (Prefeito Municipal no período de 09/10/2010 a 30/06/2011).
Conduta: Nomear candidatos sem correspondentes vagas no cargo de ENFERMEIRO GERAL.
Nexo: Ao nomear candidatos sem que houvesse as correspondentes vagas para o cargo de ENFERMEIRO GERAL
gerou provimento ilegal no respectivo cargo, com consequências administrativas que se prolongaram no tempo,
em agravo à estrutura administrativa municipal.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Culpabilidade: era exigível conduta diversa, uma vez que
cabe ao gestor público promover o controle institucional, agindo sob a égide da legalidade e zelo para com a
estrutura administrativa municipal.
Identificação: Antônio Wilson Fiorot (Prefeito Municipal
no período de 1º/07/2011 a 17/08/2012).
Conduta: Nomear candidatos sem correspondentes vagas no cargo de ENFERMEIRO GERAL.
Nexo: Ao nomear candidatos sem que houvesse as correspondentes vagas para o cargo de ENFERMEIRO GERAL
gerou provimento ilegal no respectivo cargo, com consequências administrativas que se prolongaram no tempo,
em agravo à estrutura administrativa municipal.
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, uma vez que
cabe ao gestor público promover o controle institucional, agindo sob a égide da legalidade e zelo para com a
estrutura administrativa municipal.
Dos Fatos
Conforme relatado na ITI 7/2017 e no Relatório de Inspeção 14/2016, a Carta Magna, nos termos do seu artigo 37, I e II, prescreve que os atos da administração pública deverão observar o princípio da legalidade, bem como que os cargos públicos são acessíveis aos que preencham os requisitos estabelecidos em lei para a sua investidura.
No caso em comento, cabe ressaltar que a Estrutura Administrativa do Executivo Municipal de Pedro Canário está disposta na Lei Complementar nº 009 de 06-05-2008
(Anexo 06), a qual previa o cargo de ENFERMEIRO GERAL, sem, contudo estabelecer seu quantitativo.
Na sequência, se observou o advento da Lei nº 839 de
08-05-2008 (Anexo 07) que, entre outras providências,
Diário Oficial de Contas

estabeleceu o quantitativo de 3 (três) cargos de ENFERMEIRO GERAL.
Com efeito, mediante o Edital de Abertura n º 001/2008
foi aberto Concurso Público de Provas e Títulos, organizado pela Fundação de Apoio à Universidade Federal de
São João Del Rei – UFSJ, visando o provimento de cargos
do quadro permanente de servidores. Dentre os cargos
previstos no instrumento editalício consta o de ENFERMEIRO GERAL, com o oferecimento das 3 (três) vagas, de
acordo com o quantitativo previsto na Lei Municipal nº
839 de 08/05/2008.
Neste giro, oficiamos ao Gestor para que disponibilizasse
o Processo Administrativo concernente ao concurso em
tela, a fim de permitir o exame da matéria em comento. Contudo, nos foi informado por meio do ofício OF/
PMPC/SMG Nº401/2016 a não localização de tal processo (Anexo 08).
Em consequência, os exames pertinentes não puderam
ser ampliados, restando à equipe se utilizar dos documentos carreados pela Comissão Especial de Inquérito –
CEI da Câmara Municipal de Pedro Canário e dos esclarecimentos apresentados à equipe de auditoria, por meio
do ofício OF/PMPC/SMG nº 400/2016 (Anexo 09) informando a sequência dos chamados e nomeações de acordo com a ordem classificatória do concurso público (Edital nº 001/2008).
Segundo se depreende dos esclarecimentos prestados
pela administração, foram realizadas as seguintes chamadas dos candidatos aprovados, de acordo com a ordem classificatória:
Primeira Chamada:
CLASSIFICAÇÃO

CANDIDATO

NOMEAÇÃO
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EXONERAÇÃO

1º

Luana de Jesus Si- Não compareceu

2º

mão
Joemilly

3º

Cezati;
Mariana Zanelato 11-08-2008

Grecco Não compareceu
-

dos Santos

Observações: Segundo a administração as duas primeiras classificadas não compareceram, sendo nomeada
apenas a candidata Mariana, terceira colocada.
Segunda Chamada:
CLASSIFICAÇÃO
4º

CANDIDATO
NOMEAÇÃO
Thiago Fachetti da 08-09-2008

EXONERAÇÃO
13-11-2014

5º

Silva
Wanderson Cam- 08-09-2008

Não informado

pos Chaves

Observações: Desse modo, com a nomeação dos candidatos Thiago e Wanderson, ambos em 08-09-2008,
completou-se o número de cargos (três) disponíveis
na estrutura administrativa (Lei Municipal nº 839 de
08/05/2008).
Segundo a administração, ambos servidores seguiram
trabalhando até que Thiago foi exonerado à pedido em
13-11-2014 e Wanderson foi também desligado a pedido, todavia em data não informada.
Terceira Chamada:
CLASSIFICAÇÃO
6º

CANDIDATO
NOMEAÇÃO
Andrea Leite dos Não compareceu

EXONERAÇÃO

Santos Moreira

Observações: Segundo a administração, a candidata Andrea não compareceu (a administração não apresentou
comprovação da convocação dessa candidata).
Quarta Chamada:
CLASSIFICAÇÃO
7º

CANDIDATO
NOMEAÇÃO
EXONERAÇÃO
André
Mendes Manifestou desistência
Santos
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8º

Cláudia Souza Al- 29-06-2011

9º

ves
Ricardo José Au- Não compareceu

10ª

rich
Rosângela Rosa da 29-06-2011

-

-

Silva

Observações: Segundo a administração o candidato Ricardo não compareceu e o candidato André manifestou
expressamente sua desistência, sendo nomeadas as candidatas Cláudia e Rosângela, respectivamente oitava e
décima colocadas, ambas no dia 29-06-2011, no período correspondente a gestão do prefeito Ataídes Canal.
Nota-se que as nomeações das candidatas Cláudia e Rosângela, em 29-06-2011, ocorreram de forma ilegal sem
que houvesse cargo disponível na estrutura administrativa, uma vez que a Lei Municipal nº 839 de 08/05/2008,
disponibilizava apenas 3 vagas para o cargo de ENFERMEIRO GERAL, que já estavam preenchidas à época.
Observa-se a ocorrência de provimento ilegal de servidor público, ante a inexistência de vagas para o cargo em
comento, olvidando o conceito básico disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Pedro Canário – Lei Complementar 001/1993:
Artigo 2º,
I – SERVIDOR PÚBLICO - A pessoa legalmente investida
em cargo de provimento efetivo ou em comissão. (g.n)
Quinta Chamada:

no período correspondente a gestão do prefeito Antônio Wilson Fiorot, pois igualmente não havia, à época,
vagas disponíveis para o cargo de ENFERMEIRO GERAL
na estrutura administrativa, uma vez que a Lei Municipal nº 839 de 08/05/2008, disponibilizava apenas 3 vagas para o cargo sob análise, que já estavam preenchidas naquele momento.
Neste giro, importa ressaltar, os termos contidos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Pedro Canário – Lei Complementar 001/1993:

Assim, conclui-se, minimamente, que houve provimento
e manutenção irregular de servidores, sem que houvesse o respectivo cargo vago a ser ocupado, com repercussões que se perpetuam ao longo do tempo.

Artigo 51 – A vaga ocorrerá na data:

Justificativas dos responsáveis

II - Da vigência do ato que criar o cargo e conceder dotação para o seu provimento ou do que determinar esta última medida, se o cargo estiver criado.

Os responsáveis relacionados neste tópico apresentaram as seguintes justificativas de defesa:

Assim, concluímos que apesar de a Lei 839/2008 estabelecer apenas três cargos de ENFERMEIRO GERAL, foram
empossados, ao longo do período de validade do concurso público um total de 7 (sete) candidatos:
· MARIANA ZANELATO DOS SANTOS 3º colocado em 1108-2008;
· THIAGO FACHETTI DA SILVA 4º colocado em 08-092008;
· WANDERSON CAMPOS CHAVES 5º colocado em 08-092008;
· CLAUDIA SOUZA ALVES 8º colocado em 29/06/2011;

CLASSIFICAÇÃO
11º

CANDIDATO
NOMEAÇÃO
Renata Tozetti Li- 21-07-2011

EXONERAÇÃO
-

· ROSANGELA ROSA DA SILVA 10º colocado em
29/06/2011;

12º

ma
Paula

-

· RENATA TOZETTI LIMA 11º colocado em 21/07/2011;

Contarini 21-07-2011

Monteiro

Observações: As nomeações das candidatas Renata e
Paula, também ocorreram ilegalmente, em 21-07-2011,
Diário Oficial de Contas

cipal nº 1.026 de 20-03-2012, (Anexo 07) foi alterado o
quantitativo de cargos de ENFERMEIRO GERAL que passou a contar com mais 4 (quatro) vagas, totalizando, a
partir de então o quantitativo de sete cargos, sugerindo, com isso, uma tentativa de dissimular a flagrante irregularidade.

· PAULA CONTARINI MONTEIRO 12º colocado em
21/07/2011.
Vale advertir que apenas com o advento da Lei Muniwww.tce.es.gov.br

1. O Sr. Ataídes Canal, Prefeito Municipal de Pedro Canário no período de 09/10/2010 a 30/06/2011, alegou
que: a) “a equipe técnica não se debruçou sobre os fatos
em sua amplidão, tendo em vista que as nomeações foram feitas dentro do período de validade do concurso e
visava atender a exigência do serviço publico municipal,
tendo em vista que a necessidade se verificava em número maior do que o existente, eis que vários servidores abandonaram as vagas e haviam inúmeras nomeação
temporárias”; b) “Como haviam vários enfermeiros nomeados via processo de contratação temporária e atendendo a notificação do Ministério Público que determinou a nomeação dos concursados, o que é obrigatório
nos termos do dispositivo constitucional, foram procedidas as nomeações obedecendo o concurso ainda em vigor o qual foi realizado bem antes do defendente assumir o cargo. Ao defendente [...] resta indagação: deveria
ele acatar a determinação do Judiciário ou não? Se acata
fica refém de sanção pelo Tribunal de Contas e, se não,
sofre ação de improbidade?!”; c) “O Defendente responSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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de até a presente data pela Ação Civil Pública (processo
0000633-73.2011.8.08.0051) cujo objeto é justamente a
nomeação de servidores aprovados em concurso público realizado em 2008 entres os cargos em questão se encontra o de Enfermeiro. (copia de parte do processo em
anexo). Portanto, ditíssima vênia aos ilustres e diligentes autores do relatório em debate, não há que se julgar
irregular a atuação do Defendente em relação ao item
2.6.1, por uma questão de justiça e segurança jurídica”.
2. O Sr. Antônio Wilson Fiorot, Prefeito Municipal de Pedro Canário no período de 01/07/2011 a 17/08/2012,
não apresentou justificativa de defesa tempestiva
quanto ao item 2.6.1 do Relatório de Inspeção 14/2016,
por ocasião de sua citação pela ITI 7/2017, o que acarretou a decretação da sua revelia, por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM 898/2017. Por sua
vez, quando o referido gestor recebeu nova citação, por
meio da ITI 774/2017, para responder apenas ao item
2.1.1 do Relatório de Inspeção 14/2016, não apresentou defesa específica quanto a nenhum dos tópicos, limitando-se a fazer alegações genéricas que não impugnam os termos da acusação contida na ITI 7/2017, na
ITI 774/2017 e no Relatório de Inspeção 14/2016. Em
suma, alegou que: a) “[...] Eis que ao assumir a Prefeitura após suceder aos dois que foram cassados pela Justiça não lhe foram apresentados nenhum organograma e/
ou fluxograma da Prefeitura, pois os antigos servidores
por este quando ocorreu sua posse pela 1a vez no período de 01/06/2011 a 17/08/2012, sem nenhuma formalidade na transição, eis que trouxera consigo um elemento experiente, servidor do Município de Unhares, que foi
quem recebeu as chaves do Gabinete do Prefeito, deixadas pelo secretário que saíra do cargo no dia que anDiário Oficial de Contas

tecedeu a posse”; b) “E assim o Secretário de Administração à época, Sr. Geraldo Rossetto, foi nomeado após
uns dias de ter ocorrido a sua posse como Prefeito que
para Chefe de Gabinete nomeou Sr. Altino Silva Neto· e
juntamente com esses passou a fazer levantamentos de
dados indispensáveis para que se tivesse o conhecimento mínimo. O ora justificante nenhuma informação recebera de qualquer um, somente era procurado por pessoas almejando empregos e servidores municipais pleiteando vantagens”; c) “E assim, cioso das obrigações legais e dos princípios constitucionais aplicáveis à entidade, buscava aconselhar-se com autoridades conhecidas
e com esse Egrégio Tribunal de Contas através de buscas
de orientações ministradas por Conselheiros e Auditores
tendo inclusive oficiado à Presidência dessa corte pedindo que se fizesse diligências a Prefeitura cuja chefia acabara de assumir”; d) “A Prefeitura não dispunha de veículos apropriados para conduzir o Prefeito, Secretários,
outros servidores que frequentemente tinham que comparecer a São Mateus onde funcionam a Chefia da Procuradoria Regional Federal, Ministério Público Federal, a
Justiça Federal e Repartição da Receita Federal e Agência do INSS onde tinham de estar a fim de atender as intimações, convites oficiais e chamamentos e procederam
às defesas pelo Município, era frequente ter o Secretário
ter o funcionário que ou a comparecer à Capital, inclusive a este respeitável Tribunal de Contas ter que se deslocar de Pedro Canário acompanhando eventos e recebendo instruções de interesse do Município, inclusive é bom
frisar que algumas vezes viaturas vindas para a Prefeitura através de convênios com órgãos Federal e Estadual,
por ação das políticas públicas, foram encontradas sinistradas, guardadas nas Prefeituras da Serra em Cariacica,
www.tce.es.gov.br

na Grande Vitória, tendo que ser buscadas por servidor
da secção de transporte dessa Prefeitura”; e) “No que
concerne a política de pessoal não há que se criticar porquanto durante as suas permanências à frente da Prefeitura teve em todo tempo o ora Justificante o cuidado de
respeitar os limites para não ficar ao alvedrio dos que o
antecederam no cargo político para não incorrer em erro e tornar-se sujeito às sanções das disposições expressadas pela Lei Complementar n°. 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e de outras providências”; f)
“[...] a prática de nenhum ilícito de qualquer natureza ou
espécie lhe foi imputada ao Defendente que, no exercício das funções do cargo político de Prefeito Municipal,
conduziu-se sempre com austeridade e zêlo, preservando, acima de tudo, a defesa do interesse público e do
erário, intransigentemente!”.
Análise
A ITI 7/2017 e o Relatório de Inspeção 14/2016 descreveram que a Lei nº 839, de 08-05-2008 (Anexo 07), estabeleceu o quantitativo de 3 (três) cargos de ENFERMEIRO GERAL, bem como que havia sido aberto Concurso
Público, por meio do Edital de Abertura n º 001/2008,
com o oferecimento das 3 (três) vagas de ENFERMEIRO
GERAL, previstas na citada lei.
Por outro lado, a ITI 7/2017 e o Relatório de Inspeção
14/2016 apontaram que o Sr. Ataídes Canal, Prefeito
Municipal de Pedro Canário no período de 09/10/2010
a 30/06/2011, promoveu em 29/06/2011 a nomeação
ilegal de duas candidatas, Srª. Cláudia Souza Alves (oitava colocada) e Srª. Rosângela Rosa da Silva (décima colocada), para o cargo de ENFERMEIRO GERAL, em momento no qual todos os 03 (três) cargos existentes na
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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estrutura administrativa encontravam-se ocupados.
Não bastasse isso, apontaram ainda que o Sr. Antônio
Wilson Fiorot, Prefeito Municipal de Pedro Canário no
período de 01/07/2011 a 17/08/2012, também promoveu a nomeação ilegal de mais duas candidatas, Srª. Renata Tozetti Lima (décima primeira colocada) e Srª. Paula Contarini Monteiro (décima segunda colocada), para o
cargo de ENFERMEIRO GERAL, no dia 21/07/2011, sem
que houvesse cargo disponível na estrutura administrativa.
Dessa forma, a ITI 7/2017 e o Relatório de Inspeção
14/2016 demonstraram que 07 (sete) pessoas foram
nomeadas e empossadas para exercerem simultaneamente a função de ENFERMEIRO GERAL em momento no qual existiam apenas 03 (três) cargos disponíveis,
uma vez que, somente com o advento da Lei Municipal
nº 1.026, de 20-03-2012 (Anexo 07), foram criados mais
04 (quatro) cargos de ENFERMEIRO GERAL, totalizando
o quantitativo de sete cargos, como tentativa de dissimular a flagrante irregularidade.
Feitas estas considerações, passamos a analisar as justificativas de defesa apresentadas pelo Sr. Ataídes Canal, Prefeito Municipal de Pedro Canário no período de
09/10/2010 a 30/06/2011.
Com efeito, não procede a alegação de que as nomeações ilegais, além da quantidade de cargos efetivos disponíveis, foram efetuadas para atender a determinação do Ministério Público. Ao analisarmos a petição inicial da Ação Civil Pública (processo 000063373.2011.8.08.0051), juntada em anexo à defesa, verificamos que, após diversas recomendações do Ministério Público Estadual, não atendidas pela Prefeitura Municipal de Pedro Canário, para substituição dos servidoDiário Oficial de Contas

res temporários, o parquet propôs a referida ação em
31/05/2011, na qual consignou expressamente existir
naquele momento 01 (um) cargo efetivo de ENFERMEIRO GERAL vago, passível de ser preenchido por candidato aprovado em concurso público vigente. No entanto, o
Sr. Ataídes Canal, Prefeito Municipal de Pedro Canário
no período de 09/10/2010 a 30/06/2011, promoveu em
29/06/2011 a nomeação de duas candidatas, Srª. Cláudia Souza Alves (oitava colocada) e Srª. Rosângela Rosa
da Silva (décima colocada), para o cargo de ENFERMEIRO GERAL, contrariando frontalmente à determinação
do Ministério Público Estadual, que propugnava a nomeação de apenas 01 (um) candidato.
Ademais, também não procede a alegação de que as nomeações ilegais, além da quantidade de cargos efetivos
disponíveis, foram efetuadas para atender à necessidade do serviço, que se revelava maior do que a quantidade de cargos efetivos existentes. Ainda que esta alegação possa ser considerada verdadeira, tendo em vista
o término de contratações temporárias, é evidente que
deveriam ter sido criados, por lei, mais cargos efetivos
antes de serem efetuadas as nomeações excedentes de
candidatos aprovados no concurso público.
Por sua vez, quanto ao Sr. Antônio Wilson Fiorot, Prefeito Municipal de Pedro Canário no período de 01/07/2011
a 17/08/2012, a alegação de que não possuía informações sobre a gestão administrativa da Prefeitura, quando assumiu o comando do órgão, não o exime de responsabilidade, pois, ainda que seja verdadeira esta alegação, a atuação diligente do gestor exigiria precaução
de sua parte, ao nomear novos candidatos, diante da
suposta ausência de informações. Nessa esteira, entendemos que também deve ser mantida a responsabiliwww.tce.es.gov.br

zação deste gestor, tendo em vista que promoveu em
21/07/2011 a nomeação ilegal de duas candidatas, Srª.
Renata Tozetti Lima (décima primeira colocada) e Srª.
Paula Contarini Monteiro (décima segunda colocada),
para o cargo de ENFERMEIRO GERAL, sem que houvesse cargo disponível na estrutura administrativa.
A caracterização da irregularidade resta incontestável
pela aprovação, durante a gestão do Sr. Antônio Wilson
Fiorot (01/07/2011 a 17/08/2012), da Lei Municipal nº
1.026, de 20/03/2012 (Anexo 07) para acrescentar mais
04 (quatro) cargos de ENFERMEIRO GERAL na estrutura administrativa da Prefeitura, que passou a totalizar, a
partir de então, o quantitativo de 07 (sete) cargos, numa manobra para tentar dissimular a flagrante irregularidade consistente na nomeação de candidatos para cargos inexistentes.
Ante o exposto, sugere-se a manutenção da irregularidade disposta no tópico 2.6.1 com relação a todos os responsáveis.
2.7.1 INEXISTÊNCIA DE CONTROLE RELATIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Critério: Princípio do Interesse Público, constante no artigo 32, caput e da Constituição do Estado do Espírito
Santo, além do artigo 70 do mesmo Diploma Legal e do
artigo 20 caput e § 2º da Lei Orgânica do Município de
Pedro Canário.
Responsáveis:
Identificação: Ataídes Canal (Prefeito Municipal no período de 09/10/2010 a 30/06/2011).
Conduta: Não estabelecer, durante sua gestão, sistemas
de controle relativo à inventário, movimento, dispensação e descarte de medicamentos e material odontológiSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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co, concernentes à assistência farmacêutica.
Nexo – A ausência de controles institucionais sistemáticos promovidos pelo Executivo Municipal concorreu para a precarização dos serviços concernentes a assistência
farmacêutica, concorrendo para eventuais desperdícios
e consequentes prejuízos ao erário.
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, uma vez que
cabe ao gestor público promover o controle institucional, agindo com zelo para com o patrimônio público e
evitar dano ao erário.
Identificação – Antônio Wilson Fiorot (Prefeito Municipal no período de 01/07/2011 a 17/08/2012).
Conduta: Não estabelecer, durante sua gestão, sistemas
de controle relativo à inventário, movimento, dispensação e descarte de medicamentos e material odontológico, concernentes à assistência farmacêutica.
Nexo – A ausência de controles institucionais sistemáticos promovidos pelo Executivo Municipal concorreu para a precarização dos serviços concernentes a assistência
farmacêutica, concorrendo para eventuais desperdícios
e consequentes prejuízos ao erário.
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, uma vez que
cabe ao gestor público promover o controle institucional, agindo com zelo para com o patrimônio público e
evitar dano ao erário.
Dos Fatos
Conforme relatado na ITI 7/2017 e no Relatório de Inspeção 14/2016, o exercício do controle sistemático cumpre na administração uma função de suma relevância
para eficiência dos órgãos públicos, pois propicia a detecção de eventuais anormalidades que podem decorrer
de ato administrativo, permitindo a realização de ações
Diário Oficial de Contas

corretivas para que o processo seja saneado à tempo e
se realinhe na via dos princípios norteadores da administração pública.

ca nas etapas de inventário, aquisição, armazenamento,
distribuição e dispensação, movimentação e descarte de
medicamentos na farmácia básica municipal.

O Controle visa, sobremodo, proteger o Patrimônio Público, fiscalizando o emprego das normas regulatórias,
por meio do acompanhamento ordenado e sistêmico da
aplicação dos recursos públicos, preservando o Gestor
de incorrer em ilegalidades e o erário de sofrer prejuízos.

A observância desse ciclo importa em uma continuidade de esforços, além de organização técnica e controle
administrativo e de gestão, visando garantir a logística
adequada de modo a proporcionar a oferta necessária
e oportuna de medicamentos à população e minimizar
eventuais desperdícios.

Os fatos informados no item em comento, ainda que não
apontem direta e objetivamente a prática de irregularidade, convergem para hipótese de falta de controle administrativo relativo à inventário, movimento, dispensação e descarte de medicamentos e material odontológico.
A fim de verificar esta hipótese, solicitamos por meio do
Ofício de Requisição 02/2016 informações concernentes
aos controles empregados no componente da assistência farmacêutica.
Com efeito, constatou-se que durante o exercício de
2011 não havia controle relativo à aquisição, armazenamento, dispensação e descarte de medicamentos
e material odontológico, conforme reconheceu a própria administração por meio do ofício OF/PMPC/SMG.
Nº403/2016 (Anexo 10).
Observa-se que a irregularidade em tela se prolongou no
tempo, perdurando até a execução da presente inspeção, conforme se depreende das evidências observadas,
confirmadas pela própria administração e pelas informações produzidas pela servidora Tatiana Silva Santos, CRF
2685/ES, em depoimento perante a equipe de auditoria
(Anexo 11), no qual confirma a inexistência de controles no tocante ao ciclo da assistência farmacêutica básiwww.tce.es.gov.br

Contudo, no caso presente, não se verificaram os esforços e ações próprios esperados por parte da administração.
Para aferir a continuidade desses problemas ao longo
do tempo, a equipe procedeu à visita técnica na Farmácia Básica Municipal, que é o único ponto de distribuição de medicamentos, objetivando avaliar pelo menos o
controle do estoque além do batimento físico dos itens
constantes do elenco de medicamentos de incentivo à
assistência farmacêutica, uma vez que necessariamente
os saldos constantes dos sistemas de controle de estoque devem observar sintonia com os saldos físicos. Se isso não ocorre, sobrevém o risco de falta ou sobra de medicamentos e produtos, redundando entre outros problemas, em compras desnecessárias ou desperdício com
descarte de produtos. Contudo, no caso em comento, o
que se notou foi à completa ausência de controles e sistemas pertinentes.
Vale lembrar que o afastamento, do devido e regular
controle institucional, serve, via de regra, à propósitos
estranhos ao principio do interesse público, expresso no
caput do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito
Santo. Destarte, esta equipe concluiu pela irregularidade
destacada no presente item concernente à inexistência
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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de controle relativo à assistência farmacêutica.
Justificativas dos responsáveis
Os responsáveis relacionados neste tópico apresentaram as seguintes justificativas de defesa:
1. O Sr. Ataídes Canal, Prefeito Municipal de Pedro Canário no período de 09/10/2010 a 30/06/2011, alegou
que: a) “a estrutura administrativa do município se encontrava um verdadeiro caos, não havendo transição formal entre os governos. A farmácia municipal não detinha
profissional responsável pelo setor tento em vista que a
única farmacêutica se encontrava em tratamento médico. O sistema de gerenciamento de dados era arcaico e
não atendia as exigências deste egrégio Tribunal, contudo, setor funcionava com servidores efetivos cedidos pelo Estado que tinha independência gerencial sobre a sua
rotina, podendo-se citar o Sr Carlos Jose de Mello que é
bioquímico do Estado e atua na farmácia do município”;
b) “O referido servidor Carlos Jose de Mello ao ser ouvido pela Comissão de Inquérito da Câmara Municipal declina que “o medicamento resperidona é disponibilizado
pelo Governo Federal, que não sabe informar a quantidade usada, pois não tem um programa de informática
ajudá-lo no controle de medicamentos”. Ora, o referido
servidor JAMAIS se reportou aos seus superiores acerca deste assunto e embora tenha alegado a inexistência de um aplicativo de internet para este fim não está
o referido servidor isento de proceder ao controle dos
medicamentos pois há varias formas de se produzir tal
ato, inclusive através de maneira escrita e anotada. Se o
mesmo não o fez é porque se omitiu de seu mister. Este
é um assunto que o Defendente declara estar surpreso,
pois não houve qualquer indicação do referido servidor
acerca da falta de controle”; c) “Repita-se, a falta de um
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eventual aplicativo de informática NÃO exime o referido
servidor de efetuar o controle, sobretudo porque é este
o responsável por alimentar o sistema de dados do Ministério Federal e não o defendente. Tal situação chama
a atenção para o tema “matriz de responsabilidade”, que
datissima vênia, não pode ser atribuída ao Defendente”;
d) “Ademais, o mandato do defendente se encerrou em
30/06/2011 havendo tempo suficiente para que o Município implantasse o sistema de controle por computador até o encerramento do exercício financeiro, de forma que não se aceita a responsabilização deste item ao
Defendente. Não houve má-fé ou dolo”.
2. O Sr. Antônio Wilson Fiorot, Prefeito Municipal de Pedro Canário no período de 01/07/2011 a 17/08/2012,
não apresentou justificativa de defesa tempestiva
quanto ao item 2.7.1 do Relatório de Inspeção 14/2016,
por ocasião de sua citação pela ITI 7/2017, o que acarretou a decretação da sua revelia, por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM 898/2017. Por sua
vez, quando o referido gestor recebeu nova citação, por
meio da ITI 774/2017, para responder apenas ao item
2.1.1 do Relatório de Inspeção 14/2016, não apresentou defesa específica quanto a nenhum dos tópicos, limitando-se a fazer alegações genéricas que não impugnam os termos da acusação contida na ITI 7/2017, na
ITI 774/2017 e no Relatório de Inspeção 14/2016. Em
suma, alegou que: a) “[...] Eis que ao assumir a Prefeitura após suceder aos dois que foram cassados pela Justiça não lhe foram apresentados nenhum organograma e/
ou fluxograma da Prefeitura, pois os antigos servidores
por este quando ocorreu sua posse pela 1a vez no período de 01/06/2011 a 17/08/2012, sem nenhuma formalidade na transição, eis que trouxera consigo um elemenwww.tce.es.gov.br

to experiente, servidor do Município de Unhares, que foi
quem recebeu as chaves do Gabinete do Prefeito, deixadas pelo secretário que saíra do cargo no dia que antecedeu a posse”; b) “E assim o Secretário de Administração à época, Sr. Geraldo Rossetto, foi nomeado após
uns dias de ter ocorrido a sua posse como Prefeito que
para Chefe de Gabinete nomeou Sr. Altino Silva Neto· e
juntamente com esses passou a fazer levantamentos de
dados indispensáveis para que se tivesse o conhecimento mínimo. O ora justificante nenhuma informação recebera de qualquer um, somente era procurado por pessoas almejando empregos e servidores municipais pleiteando vantagens”; c) “E assim, cioso das obrigações legais e dos princípios constitucionais aplicáveis à entidade, buscava aconselhar-se com autoridades conhecidas
e com esse Egrégio Tribunal de Contas através de buscas
de orientações ministradas por Conselheiros e Auditores
tendo inclusive oficiado à Presidência dessa corte pedindo que se fizesse diligências a Prefeitura cuja chefia acabara de assumir”; d) “A Prefeitura não dispunha de veículos apropriados para conduzir o Prefeito, Secretários,
outros servidores que frequentemente tinham que comparecer a São Mateus onde funcionam a Chefia da Procuradoria Regional Federal, Ministério Público Federal, a
Justiça Federal e Repartição da Receita Federal e Agência do INSS onde tinham de estar a fim de atender as intimações, convites oficiais e chamamentos e procederam
às defesas pelo Município, era frequente ter o Secretário
ter o funcionário que ou a comparecer à Capital, inclusive a este respeitável Tribunal de Contas ter que se deslocar de Pedro Canário acompanhando eventos e recebendo instruções de interesse do Município, inclusive é bom
frisar que algumas vezes viaturas vindas para a PrefeituSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ra através de convênios com órgãos Federal e Estadual,
por ação das políticas públicas, foram encontradas sinistradas, guardadas nas Prefeituras da Serra em Cariacica,
na Grande Vitória, tendo que ser buscadas por servidor
da secção de transporte dessa Prefeitura”; e) “No que
concerne a política de pessoal não há que se criticar porquanto durante as suas permanências à frente da Prefeitura teve em todo tempo o ora Justificante o cuidado de
respeitar os limites para não ficar ao alvedrio dos que o
antecederam no cargo político para não incorrer em erro e tornar-se sujeito às sanções das disposições expressadas pela Lei Complementar n°. 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e de outras providências”; f)
“[...] a prática de nenhum ilícito de qualquer natureza ou
espécie lhe foi imputada ao Defendente que, no exercício das funções do cargo político de Prefeito Municipal,
conduziu-se sempre com austeridade e zêlo, preservando, acima de tudo, a defesa do interesse público e do
erário, intransigentemente!”.
Análise
A ITI 7/2017 e o Relatório de Inspeção 14/2016 apontaram a inexistência de controle relativo à aquisição, armazenamento, dispensação e descarte de medicamentos e material odontológico, conforme reconheceu a
própria administração por meio do ofício OF/PMPC/SMG
Nº 403/2016 (Anexo 10), fato também confirmado pelas
informações prestadas pela servidora Tatiana Silva Santos, CRF 2685/ES, em depoimento à equipe de auditoria
(Anexo 11).
Conforme relatado em diversos momentos do Relatório
de Inspeção 14/2016 (Anexos 03, 08, 09 e 10), a Equipe
de Auditoria não conseguiu acesso a processos e docuDiário Oficial de Contas

mentos públicos solicitados precisando se amparar muitas vezes nas informações produzidas pela Comissão Especial de Inquérito – CEI da Câmara Municipal de Pedro
Canário (Anexo 09). Portanto, a inexistência de procedimentos de controle revela-se um problema estrutural de macro gestão atinente à Prefeitura Municipal de
Pedro Canário como um todo, atingindo diversas áreas
e setores da Administração Pública Municipal. No caso
em análise, a ausência de controle de medicamentos e
materiais odontológicos é apenas um espectro de tal
problema que possui proporções muito maiores.
Com efeito, na Prefeitura Municipal de Pedro Canário
não havia sistema de informática ou qualquer procedimento padronizado de controle colocado à disposição
dos servidores para que pudesse ser efetuado o controle relativo à aquisição, armazenamento, dispensação e
descarte de medicamentos e material odontológico. Por
sua vez, o Sr. Ataídes Canal, Prefeito Municipal de Pedro
Canário no período de 09/10/2010 a 30/06/2011, não
apresentou em sua defesa a comprovação de que tenha
providenciado a adoção de qualquer medida, no período que esteve à frente do Poder Executivo Municipal
(09/10/2010 a 30/06/2011), para sanar ou, ao menos,
atenuar o problema, tanto assim que a Equipe de Auditoria, por meio de vistoria in loco, constatou e relatou
que a irregularidade relativa à inexistência de controle
prolongava-se no tempo, persistindo até o momento de
realização da auditoria (em novembro de 2016).
Nesse contexto, é patente que a dimensão do problema administrativo relativo à falta de procedimentos de
controle configura uma deficiência estrutural de macro
gestão na Prefeitura Municipal de Pedro Canário, situação que caracteriza a responsabilidade dos Chefes do
www.tce.es.gov.br

Executivo Municipal no período auditado. Desse modo,
não procede a alegação do Sr. Ataídes Canal, Prefeito
Municipal de Pedro Canário no período de 09/10/2010
a 30/06/2011, no sentido de atribuir a responsabilidade pela falta de controle à suposta atuação negligente
de determinado servidor, qualquer que seja ele, como
pretendeu fazer com relação ao Sr. Carlos Jose de Mello.
Por outro lado, quanto ao Sr. Antônio Wilson Fiorot,
Prefeito Municipal de Pedro Canário no período de
01/07/2011 a 17/08/2012, entendemos que também
deve ser mantida a responsabilização deste gestor, tendo em vista a ausência de comprovação de que tenha
providenciado a adoção de qualquer medida, no período que esteve à frente do Poder Executivo Municipal
(01/07/2011 a 17/08/2012), para sanar ou, ao menos,
atenuar o problema da inexistência de procedimentos de controle, tanto que, mesmo ao término do seu
segundo mandato (03/09/2013 a 31/12/2016), em novembro de 2016, a equipe de auditoria enfrentou dificuldade em obter todo tipo de documentos e informações na Prefeitura.
Salienta-se que o art. 70, parágrafo único da CE-ES/89
e o art. 113 da Lei 8.666/93 prescrevem que constitui
dever dos gestores prestar contas de seus atos, de modo que, no presente caso, consiste em ônus dos gestores públicos a comprovação específica e inequívoca das
medidas que teriam sido adotadas para solucionar a irregularidade, não cabendo a esta Corte de Contas presumir fatos não comprovados. Ademais, o contexto fático analisado demonstra a atuação, ao menos, culposa
(negligência) do Sr. Ataídes Canal e do Sr. Antônio Wilson Fiorot, o que é suficiente para viabilizar a responsabilização no âmbito do Tribunal de Contas.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Ante o exposto, sugere-se a manutenção da irregularidade disposta no tópico 2.7.1 com relação a todos os responsáveis.
3 CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADE

artigo 32, caput e da Constituição do Estado do Espírito
Santo, além do artigo 70 do mesmo Diploma Legal e do
artigo 20 caput e § 2º da Lei Orgânica do Município de
Pedro Canário.

3.1. Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo
95 c/c artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente Instrução Técnica Inicial, tendo em vista
o reconhecimento das seguintes irregularidades:

Agentes responsáveis: Sr. Ataídes Canal, Prefeito Municipal de Pedro Canário no período de 09/10/2010 a
30/06/2011, e Sr. Antônio Wilson Fiorot, Prefeito Municipal de Pedro Canário no período de 01/07/2011 a
17/08/2012.

2.1.1 PRORROGAÇÃO IRREGULAR DE CONTRATO EMERGENCIAL

3.2 Por todo o exposto, e diante do preceituado no art.
319, parágrafo único, IV da Res. TC 261/13, conclui-se
opinando por:

Base legal: Artigo 24, IV e 57, §2º, ambos da Lei 8.666/93.
Agentes responsáveis: Sr. Antônio Wilson Fiorot, Prefeito Municipal de Pedro Canário no período de 01/07/2011
a 17/08/2012.
2.6.1 NOMEAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS SEM A CORRESPONDENTE EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS PREVISTOS EM LEI
Base legal: Artigo 37, I e II da Constituição Federal, Artigo 2º, I e artigo 51, II da Lei Complementar Municipal
01/1993 (Estatuto dos Servidores Públicos de Pedro Canário), Anexo II da Lei nº 839 de 08-05-2008 (item 29 –
Cargo de Enfermeiro Geral).
Agentes responsáveis: Sr. Ataídes Canal, Prefeito Municipal de Pedro Canário no período de 09/10/2010 a
30/06/2011, e Sr. Antônio Wilson Fiorot, Prefeito Municipal de Pedro Canário no período de 01/07/2011 a
17/08/2012.
2.7.1 INEXISTÊNCIA DE CONTROLE RELATIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Base legal: Princípio do Interesse Público, constante no
Diário Oficial de Contas

3.2.1 rejeitar as justificativas de defesa do senhor Antônio Wilson Fiorot, Prefeito Municipal de Pedro Canário
no período de 01/07/2011 a 17/08/2012, pela prática de
atos ilegais descritos nos itens 2.1.1, 2.6.1 e 2.7.1 desta
Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de
multa ao responsável com amparo nos artigos 88 e 135
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
3.2.2 rejeitar as justificativas de defesa do senhor Ataídes Canal, Prefeito Municipal de Pedro Canário no período de 09/10/2010 a 30/06/2011, pela prática de atos
ilegais descritos nos itens 2.6.1 e 2.7.1 desta Instrução
Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa ao
responsável com amparo nos artigos 88 e 135 da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012.
Vitória, 05 de Outubro de 2017.
[...]”
Por todo o exposto, acompanho integralmente a análise
e o opinamento contido na Instrução Técnica Conclusiva
ITC 4602/2017, e com a manifestação do Ministério Público Especial de Contas no Parecer 5112/2017.
www.tce.es.gov.br

e,
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação até
aqui expendida, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de DELIBERAÇÃO, de acordo
com o art. 84, III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar
nº621/2012, que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Considerar PROCEDENTE a presente Representação,
na forma do art. 329, §3º do RITCEES ;
1.2. MANTER as seguintes irregularidades apontadas em
auditoria:
1.2.1. PRORROGAÇÃO IRREGULAR DE CONTRATO
EMERGENCIAL (item 2.1.1 da ITI 774/2017)
Base legal: Artigo 24, IV e 57, §2º, ambos da Lei 8.666/93.
Agente responsável: Sr. Antônio Wilson Fiorot.
1.2.2. NOMEAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES
PÚBLICOS SEM A CORRESPONDENTE EXISTÊNCIA DE
CARGOS VAGOS PREVISTOS EM LEI (item 2.7.1 da ITI
07/2017)
Base legal: Artigo 37, I e II da Constituição Federal, Artigo 2º, I e artigo 51, II da Lei Complementar Municipal
01/1993 (Estatuto dos Servidores Públicos de Pedro Canário), Anexo II da Lei nº 839 de 08-05-2008 (item 29 –
Cargo de Enfermeiro Geral).
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Agentes responsáveis: Sr. Ataídes Canal, Prefeito Municipal de Pedro Canário no período de 09/10/2010 a
30/06/2011, e Sr. Antônio Wilson Fiorot, Prefeito Municipal de Pedro Canário no período de 01/07/2011 a
17/08/2012.
1.2.3. INEXISTÊNCIA DE CONTROLE RELATIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (item 2.8.1 da ITI 07/2017)
Base legal: Princípio do Interesse Público, constante no
artigo 32, caput e da Constituição do Estado do Espírito
Santo, além do artigo 70 do mesmo Diploma Legal e do
artigo 20 caput e § 2º da Lei Orgânica do Município de
Pedro Canário.
Agentes responsáveis: Sr. Ataídes Canal, Prefeito Municipal de Pedro Canário no período de 09/10/2010 a
30/06/2011, e Sr. Antônio Wilson Fiorot, Prefeito Municipal de Pedro Canário no período de 01/07/2011 a
17/08/2012.
1.3. REJEITAR as razões de justificativas do senhor Antônio Wilson Fiorot, Prefeito Municipal de Pedro Canário
no período de 01/07/2011 a 17/08/2012 e considerar irregulares os atos descritos nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 acima,
de sua responsabilidade;
1.4. REJEITAR as razões de justificativas do senhor Ataídes Canal, Prefeito Municipal de Pedro Canário no período de 09/10/2010 a 30/06/2011, e considerar irregulares os atos descritos nos itens 2.2 e 2.3 acima, de sua
responsabilidade;
1.5. Aplicar MULTA individual no valor de R$3.000,00
(três mil reais) aos responsáveis Antônio Wilson Fiorot,
e Ataídes Canal, com amparo nos artigos 88 e 135 da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012, na forma dos arts.
207 §4º e 389, inc. II do RITCEES;
Diário Oficial de Contas

2. Unânime.

Processo TC: 2714/2017

3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Mimoso
do Sul

4. Especificação do quórum:

Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador

4.1. Conselheiro presente: Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (Relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

Exercício: 2016

4.2. Conselheiros substitutos presentes: Marco Antonio
da Silva (Em substituição).
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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- 094/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
www.tce.es.gov.br

Responsável: Marcos Oliveira de Souza
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL –
CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Marcos Oliveira de Souza.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 1075/2017
e a Instrução Técnica Conclusiva 5878/2017, concluindo pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 6495/2017).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 1075/2017, abaixo transcrito:
1. GESTÃO PÚBLICA
1. PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 2)Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
Balanço Orçamentário (b)
Divergência (a-b)

208.226,46
208.226,46
0,00

Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.

Fonte: Processo TC 02714/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016

1. Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados

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

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

Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000;art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 1)Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

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

Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
Tabela 3)Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência
Balanço Orçamentário:
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 02714/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016

Fonte: Processo TC 02714/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016

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

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

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

1. Análise de execução orçamentária na dotação Reserva
do RPPS informada no Balanço Orçamentário

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

Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001

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

Verificou-se, com base nas informações do Balanço Or-
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çamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Tabela 4)Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 02714/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.
1. Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à receita orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 5)Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
6.355.118,71
Balanço Orçamentário (b)
6.355.118,71
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 02714/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
1. Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 6)Total da Despesa Orçamentária
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Balanço Financeiro (a)
Balanço Orçamentário (b)
Divergência (a-b)

12.789.344,73
12.789.344,73
0,00

Fonte: Processo TC 02714/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
1. Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela abaixo:
Tabela 7)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
963.862,84
Balanço Patrimonial (b)
963.862,84
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 02714/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
1. Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta
Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Diário Oficial de Contas

Tabela 8)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
570.662,43
Balanço Patrimonial (b)
570.662,43
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 02714/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
1. Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 9)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)
Exercício anterior
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)

3.644.138,01
3.644.138,01
0,00
-190.942,85
-190.942,85
0,00

Fonte: Processo TC 02714/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016

Tabela 10)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II
15.876.539,33
Ativo (BALPAT) – I
7.090.869,11
Variações Patrimoniais Diminutivas 8.785.670,22
(DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV + V
Passivo (BALPAT) – III
Resultado Exercício (BALPAT) – IV
Variações Patrimoniais Aumentativas

15.876.539,33
7.090.869,11
3.644.138,01
12.429.808,23

(DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)

0,00

Fonte: Processo TC 02714/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.
1. Análise da despesa executada em relação à dotação
atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 11)Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
12.789.344,73
Dotação Atualizada (b)
14.393.500,00
Execução da despesa em relação à do- -1.604.155,27
tação (a-b)

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

Fonte: Processo TC 02714/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016

1. Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.

Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
www.tce.es.gov.br

1. MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercíSegunda-feira, 21 de maio de 2018

421

ATOS DA 1a CÂMARA

cio em análise.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. julgar REGULARES as contas do senhor Marcos Oliveira de Souza frente ao Fundo Municipal de Saúde de
Mimoso do Sul no exercício de 2016, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 85
do mesmo diploma legal, seguida do arquivamento dos
presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (Em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Diário Oficial de Contas

CONSELHEIRO ROFRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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- 095/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

do pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 5845/2017).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.

Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Agricultura de
Aracruz

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 693/2017, abaixo transcrito:

Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador

3. GESTÃO PÚBLICA

Processo TC: 4986/2017

Exercício: 2016
Responsável: Almir Gonçalves Vianna
Ementa:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2016 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
DE ARACRUZ – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Agricultura de Aracruz referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
senhor Almir Gonçalves Vianna.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 693/2017
e a Instrução Técnica Conclusiva 4685/2017, concluinwww.tce.es.gov.br

1. PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.

1. Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 12) Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
29.771,75
Balanço Orçamentário (b)
29.771,75
Divergência (a-b)
0,00

101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001.
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
Tabela 14) Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência
Balanço Orçamentário:
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 04986/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016.

Fonte: Processo TC 04986/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016.

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

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

1. Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 13) Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
15.530,55
Balanço Orçamentário (b)
15.530,55
Divergência (a-b)
0,00

1. Análise de execução orçamentária na dotação Reserva
do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Tabela 15) Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 04986/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016.

Fonte: Processo TC 04986/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016.

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

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

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

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

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

Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
Diário Oficial de Contas

Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
www.tce.es.gov.br

ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 16) Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04986/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
1. Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 17) Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
3.557.101,97
Balanço Orçamentário (b)
3.557.101,97
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04986/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
1. Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
Segunda-feira, 21 de maio de 2018

423

ATOS DA 1a CÂMARA

na tabela abaixo:
Tabela 18) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
17.460,40
Balanço Patrimonial (b)
17.460,40
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04986/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
1. Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta
Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 19) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
2.892,69
Balanço Patrimonial (b)
2.892,69
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04986/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
1. Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do BalanDiário Oficial de Contas

ço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 20) Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)
Exercício anterior
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)

15.224,44
15.224,44
0,00
95.313,58
95.313,58
0,00

Fonte: Processo TC 04986/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
1. Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 21) Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II
5.971.580,69
Ativo (BALPAT) – I
2.108.649,52
Variações Patrimoniais Diminutivas 3.862.931,17
(DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV + V
Passivo (BALPAT) – III
Resultado Exercício (BALPAT) – IV
Variações Patrimoniais Aumentativas

5.971.580,69
2.108.649,52
15.224,44
3.878.155,61

(DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)

0,00

Fonte: Processo TC 04986/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.
1. Análise da despesa executada em relação à dotação
atualizada
www.tce.es.gov.br

Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 22) Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
3.557.101,97
Dotação Atualizada (b)
3.576.599,82
Execução da despesa em relação à do- -19.497,85
tação (a-b)

Fonte: Processo TC 04986/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.
3. MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. julgar regulares as contas do senhor Almir GonçalSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ves Vianna frente à Secretaria Municipal de Agricultura de Aracruz no exercício de 2016, na forma do inciso
I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 85
do mesmo diploma legal, seguida do arquivamento dos
presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador

como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 651/2017, abaixo transcrito:

Exercício: 2016

1. GESTÃO PÚBLICA

Responsável: Carlos Conti Garuzzi

1. PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aracruz

Ementa:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2016 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DE
ARACRUZ – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO - ARQUIVAR

4. Especificação do quórum:

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

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

1 RELATÓRIO

4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (Em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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- 096/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo TC: 5530/2017
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Comunicação de
Diário Oficial de Contas

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Comunicação de Aracruz referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
senhor Carlos Conti Garuzzi.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 651/2017
e a Instrução Técnica Conclusiva 4689/2017, concluindo pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 5876/2017).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
www.tce.es.gov.br

Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.
1. Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 23)Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
6.392,62
Balanço Orçamentário (b)
6.392,62
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05530/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
1. Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

ria na dotação “Reserva do RPPS”:
Tabela 26)Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Balanço Orçamentário (b)
Divergência (a-b)

1.782.628,57
0,00

Fonte: Processo TC 05530/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Tabela 24)Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
25.631,27
Balanço Orçamentário (b)
25.631,27
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05530/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016

Fonte: Processo TC 05530/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016

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

1. Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta Caixa e Equivalentes de Caixa

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

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

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.

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

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

Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001.
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
Tabela 25)Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência
Balanço Orçamentário:
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 05530/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
1. Análise de execução orçamentária na dotação Reserva
do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentáDiário Oficial de Contas

Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 27)Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05530/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela abaixo:
Tabela 29)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
53.204,77
Balanço Patrimonial (b)
53.204,77
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05530/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

1. Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária

1. Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta
Caixa e Equivalentes de Caixa

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

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.

Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:

Tabela 28)Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
1.782.628,57

www.tce.es.gov.br

Tabela 30)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
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Balanço Financeiro (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)

3.248,30
3.248,30
0,00

Tabela 32)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II

tação (a-b)

Fonte: Processo TC 05530/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016

1.930.246,00

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

68.555,05

1. Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial

1.861.690,95

Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964.

Passivo (BALPAT) – III

Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:

68.555,05

Tabela 31)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)
Exercício anterior
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)

-50.321,76
-50.321,76
0,00
237.099,12
237.099,12
0,00

Fonte: Processo TC 05530/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
1. Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Diário Oficial de Contas

Despesa Empenhada (a)
1.782.628,57
Dotação Atualizada (b)
1.815.833,07
Execução da despesa em relação à do- -33.204,50

Ativo (BALPAT) – I
Variações Patrimoniais Diminutivas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV + V
1.930.246,00

Resultado Exercício (BALPAT) – IV
-50.321,76
Variações Patrimoniais Aumentativas (DEMVAP) - V
1.811.369,19
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00
Fonte: Processo TC 05530/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.
1. Análise da despesa executada em relação à dotação
atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 33)Execução da Despesa Orçamentária

www.tce.es.gov.br

Fonte: Processo TC 05530/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.
1. MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. julgar REGULARES as contas do senhor Carlos Conti Garuzzi frente à Secretaria Municipal de Comunicação de Aracruz no exercício de 2016, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 85
do mesmo diploma legal, seguida do arquivamento dos
presentes autos. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018

427

ATOS DA 1a CÂMARA

2. Unânime.

CRUZ – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO - ARQUIVAR

3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

4. Especificação do quórum:

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Habitação e Defesa Civil de
Aracruz, SEHAB, referente ao exercício de 2016, sob a
responsabilidade do senhor Rodrigo Moro Capo Scopel.

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

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 652/20171 e a Instrução Técnica Conclusiva 4690/2017, concluindo pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (Em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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- 097/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo TC: 5532/2017-4
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Habitação e Defesa Civil de Aracruz - SEHAB
Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: Rodrigo Moro Capo Scopel
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016
– SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL DE ARADiário Oficial de Contas

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 6528/2017-4).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 652/2017-1, abaixo transcrito:
2. GESTÃO PÚBLICA
3.1 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenwww.tce.es.gov.br

ciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.

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

Tabela 34) Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
14.303,87
Balanço Orçamentário (b)
14.303,87
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05532/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
3.1.2 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 35) Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
11.375,99
Balanço Orçamentário (b)
11.375,99
Divergência (a-b)
0,00

Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Fonte: Processo TC 05532/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
3.1.3 Análise da execução orçamentária na dotação Reserva de Contingência informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001.
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
Tabela 36) Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência
Balanço Orçamentário:
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 05532/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
3.1.4 Análise de execução orçamentária na dotação Reserva do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Tabela 37) Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 05532/2017-4 - Prestação de Contas
Diário Oficial de Contas

Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.
3.1.5 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à receita orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 38) Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05532/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

3.1.7 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela abaixo:
Tabela 40) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
24.104,90
Balanço Patrimonial (b)
24.104,90
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05532/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

3.1.6 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária

3.1.8 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa

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

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.

Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:

Tabela 39) Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
1.853.951,02
Balanço Orçamentário (b)
1.853.951,02
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05532/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
www.tce.es.gov.br

Tabela 41) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
6.096,42
Balanço Patrimonial (b)
6.096,42
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05532/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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entre os demonstrativos contábeis.
3.1.9 Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 42) Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)
Exercício anterior
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)

-3.924,33
-3.924,33
0,00
60.022,20
60.022,20
0,00

Fonte: Processo TC 05532/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016

Variações Patrimoniais Aumentativas 1.856.646,94

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

(DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)

Relator

0,00

Fonte: Processo TC 05532/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.
3.1.11 Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 44) Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
1.853.951,02
Dotação Atualizada (b)
1.865.118,39
Execução da despesa em relação à do- -11.167,37
tação (a-b)

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

Fonte: Processo TC 05532/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016

3.1.10 Análise entre os totais dos saldos devedores e
dos saldos credores

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.

Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 43) Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II
1.967.129,50
Ativo (BALPAT) – I
106.558,23
Variações Patrimoniais Diminutivas 1.860.571,27
(DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV + V
Passivo (BALPAT) – III
Resultado Exercício (BALPAT) – IV

Diário Oficial de Contas

1.967.129,50
106.558,23
-3.924,33

2. MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
www.tce.es.gov.br

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. julgar regulares as contas do senhor Rodrigo Moro
Capo Scopel frente à Secretaria Municipal de Habitação
e Defesa Civil de Aracruz no exercício de 2016, na forma
do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando plena quitação ao responsável, nos termos do
artigo 85 do mesmo diploma legal, seguida do arquivamento dos presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (Em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 098/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: TC-7535/2017
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Anchieta
Assunto: Representação
Exercício: 2013 a 2016
Representante: Fabrício Petri
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2016 – NÃO CONHECER
– DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR

apresentada pelo Gestor da Autarquia Previdenciária na
Prestação de Contas do exercício de 2016 revela que não
houve o recebimento integral das contribuições, o que
culminou na cobrança de multas e juros pelo atraso.

tas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 7112/2017).

Segue afirmando que é de R$ 9.178.162,67 (nove milhões, cento e setenta e oito mil, cento e sessenta e dois
reais e sessenta e sete centavos), a dívida previdenciária acumulada com o IPASA contraída por ausência de
repasses entre novembro de 2015 a dezembro de 2016
– atos de responsabilidade do Representado, razão pela
qual o Representante optou pelo parcelamento da dívida, que foi devidamente aprovada pela Lei Municipal n.
1.182/2017.

2 FUNDAMENTAÇÃO

É o relatório.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
na Manifestação Técnica 1562/2017, abaixo transcrita:
2 DA VERIFICAÇÃO DE CONEXÃO OU LITISPENDÊNCIA
DO FEITO COM OUTROS PROCESSOS EM TRÂMITE NESTE TCE-ES

Portanto, defende que a ausência de recolhimento previdenciário na competência devida, seguido de parcelamento da dívida, impuseram pagamento extemporâneo
do montante principal, a incidência de atualização, juros
e multas, comprovam, por consectário lógico, flagrante
prejuízo aos cofres públicos.

O Conselheiro Relator, Sr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, em despacho n. 55428/2017 elencou alguns processos que analisaram o tema no Município.

Afirma o Representante que o Representado, ex-Prefeito do Município de Anchieta no período de gestão
2013/2016, deixou aos cofres públicos uma dívida previdenciária, decorrente de ausência de recolhimento da
contribuição previdenciária retidas de servidores, parcela patronal e aporte devidos ao Instituto Previdenciário
de Anchieta-IPASA.

A Secex Previdência elaborou a Manifestação Técnica
1562/2017, concluindo que, tendo a autoridade administrativa competente tido ciência de prática irregular
que pode ter resultado em dano ao erário, deverá ele
instaurar Tomada de Contas Especiais para apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano, adotar as medidas administrativas cabíveis para elisão do
dano e obter o respectivo ressarcimento, conforme os
procedimentos dispostos na Instrução Normativa TC n°
32/2014. Conclui, ainda, que, diante da obrigação do
gestor de instaurar tomada de contas, a presente Representação está eivada de ausência de interesse processual, razão pela qual pugna pelo seu não conhecimento.

Com efeito, em atenção à contemporaniedade da narrativa da inicial, apontamos o Processo TC 5501/2017, que
trata da Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta -IPASA, referente ao
exercício de 2016. Em 12/09/2017, o Sr. Relator Marco
Antônio da Silva, exarou a Decisão 1409/2017, abaixo reproduzida:

Ainda, aduz que a Declaração de Quitação - DELQUIT

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Con-

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Versam os presentes autos sobre Representação apresentada pelo senhor Fabrício Petri na qualidade de Prefeito do Município de Anchieta, alegando possíveis irregularidades e ilegalidades em decorrência de ausência
de repasses de contribuições previdenciárias perpetradas na gestão do representado, senhor Marcus Vinicius
Doelinger Assad, ex-Prefeito municipal.

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Após busca interna nesta secretaria, em especial ao sistema e-TCEES, encontrou-se processo em tramitação
que tenha mesmo objeto correlato.

Compulsando estes autos, se observa que na análise de
Prestação de Contas do Instituto de Previdência, o Relatório Técnico 507/2017 avaliou as seguintes irregularidades – dentre as que guardam pertinência com o objeto desta Representação e em que, conforme o despacho
acima, culminaram em Citação, segundo os argumentos
que resumidamente reproduzimos:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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3.2.2 AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Base Normativa: artigos 37, 40 e 195, inciso I, alínea “a”,
da Constituição Federal/1988.
Das contribuições previdenciárias recolhidas fora do prazo, caberia a incidência de multas e juros, nos seguintes
termos do artigo 130 da Lei Municipal 169/2004:
Art. 130 – Em caso de mora no recolhimento das contribuições devidas pelos segurados ou órgãos e entidades
do Município ao Regime Próprio de Previdência Social,
incidirão juros, multas e atualizações sobre o valor originalmente devido, calculados sob o mesmo regime aplicável às hipóteses de não pagamento de tributos municipais.
Porém, em análise ao Código Tributário Municipal –
CTM, aprovado pela Lei Municipal 123/2002, verifica-se
a ausência de previsão específica de prazo para recolhimento de contribuições previdenciárias, mas apenas da
incidência de juros de mora para determinados tributos
municipais, nos seguintes termos do artigo 312:
Art. 312 – Os tributos devidos ao município quando não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária vigente, serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da ocorrência do fato gerador até a
sua inscrição na dívida ativa.
Parágrafo Único – Os juros de mora previstos no caput
deste artigo passarão a incidir:
I – no caso do ISSQN fixo, lançado por exercício, a partir
da data do vencimento das parcelas;
II – no caso do ISSQN variável, a partir da ocorrência do
fato gerador.
Diário Oficial de Contas

III – no caso do IPTU e CONTRIBUIÇÕES, a parcela correspondente aos juros de mora somente será adicionada ao
tributo atualizado monetariamente no ato da inscrição
em dívida ativa;
Com relação à aplicabilidade do caput do artigo 312 às
contribuições previdenciárias, entende-se que a legislação municipal não estabelece o marco para a ocorrência
do fato gerador de tais tributos, não sendo pacífico na
doutrina nacional o momento de sua ocorrência.
Com relação às contribuições referidas pelo inciso III do
artigo 312, entende-se que tal norma não se aplique às
contribuições previdenciárias, mas apenas às contribuições para o custeio do serviço de iluminação pública, relacionadas ao Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana referido nesse inciso.
Observa-se que a previsão do artigo 130 da Lei Municipal 169/2004, quanto ao cálculo de contribuições previdenciárias sob o mesmo regime aplicável às hipóteses de
não pagamento de tributos municipais, apresenta-se como medida descabida, tendo em vista a inexistência de
regime único para tanto.
Conforme previsão artigo 312 do CTM, estipulou-se uma
norma geral, estabelecida pelo seu caput, prevendo-se a
incidência de juros a partir da ocorrência do fato geral do
tributo, assim como de norma específicas, através dos
seus incisos, para incidência de juros de mora pelo atraso do pagamento de determinados tributos, sem previsão em relação às contribuições previdenciárias.

ra o estabelecimento de prazo para o recolhimento de
contribuições previdenciárias; e, considerando a ocorrência de atraso, no exercício de 2016, do repasse de encargos financeiros ao RPPS; sugere-se CITAR a Diretora
Presidente, responsável pela Unidade Gestora, assim como do Prefeito Municipal, autoridade competente para
a apresentação de propostas legislativas com vistas à alteração na estrutura administrativa do Município, para
apresentação de justificativas.
(...)
Indicativo de irregularidade
3.3.1.1 AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
Base Normativa: artigos 37, 40 e 195, inciso I, alínea “a”,
da Constituição Federal/1988; artigos 4º, 5º, 6º e 8º, §
2º, da Lei Municipal 789/2012.
Em análise ao valor devido em contribuições previdenciárias pelos órgãos e entidades vinculadas ao RPPS (tabela 10), comparando-o com o valor efetivamente recolhido ao Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta (tabela 14), identificou-se divergências relacionadas à
ausência de recolhimento, cujo detalhamento encontra-se evidenciado na seguinte tabela:
Tabela 16: Diferença entre receita devida e recolhida aos
Fundos Previdenciários

Importante ainda destacar parte da declaração de quitação encaminhada pelo responsável (DELQUIT), com referência relacionada ao ponto em questão:

Em função de divergência apurada entre os valores devidos e os efetivamente repassados em contribuições previdenciárias, observa-se que a Prefeitura Municipal de
Anchieta e o seu Fundo Municipal de Saúde representam os principais devedores de contribuições previdenciárias ao Instituto de Previdência de Anchieta.

Considerando a insuficiência da legislação municipal pa-

Importante destacar que a obrigação de recolhimento
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de contribuições previdenciárias constitui uma despesa
de execução obrigatória, possuindo prioridade em relação às demais despesas, tanto no momento de elaboração do orçamento, quanto na sua execução. Dessa forma, por determinação legal e constitucional, o gestor público não possui discricionariedade quanto à determinação do seu montante, bem como ao momento de sua realização.
Diante do exposto, considerando a importância dos repasses de contribuições previdenciárias ao RPPS, constituindo medida essencial para a manutenção do seu
equilíbrio financeiro e atuarial, sugere-se CITAR os gestores, responsáveis pelos órgãos devedores do IPSPMA,
para a apresentação de justificativas e/ou comprovantes
de recolhimento relacionados aos indícios de ausência
de repasse de contribuições previdenciárias, nas seguintes proporções:
1. Prefeitura Municipal de Anchieta, ausência de repasse
ao Fundo Financeiro, no montante de R$ 2.289.691,17,
e ausência de repasse ao Fundo Capitalizado, no montante de R$ 1.106.277,20, totalizando o valor de R$
3.395.968,37 devidos ao RPPS;
1. Fundo Municipal de Saúde de Anchieta, ausência
de repasse ao Fundo Financeiro, no montante de R$
968.024,64, e ausência de repasse ao Fundo Capitalizado, no montante de R$ 2.779.383,89, resultando no valor total de R$ 3.747.408,53 devidos ao RPPS.
3.3.1.2 AUSÊNCIA DE MEDIDAS PARA A COBRANÇA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RPPS
Base Normativa: artigo 40 da Constituição Federal/1988;
artigos 4º, 5º, 6º e 8º, § 2º, da Lei Municipal 789/2012.
Foi identificada a ausência de recolhimento de contriDiário Oficial de Contas

buições previdenciárias aos Fundos Previdenciários do
RPPS, referentes ao exercício de 2016, conforme informações do demonstrativo de receitas devidas e efetivamente arrecadadas (DEMREC).
Verifica-se que a Prefeitura Municipal de Anchieta deixou
de repassar ao Fundo Previdenciário Financeiro o montante de R$ 2.289.691,17, assim como deixou de repassar ao Fundo Previdenciário Capitalizado o montante de
R$ 1.106.277,20, totalizando o valor de R$ 3.395.968,37
devidos ao RPPS.
Além disso, verifica-se que o Fundo Municipal de Saúde
de Anchieta deixou de repassar ao Fundo Previdenciário Financeiro o montante de R$ 968.024,64, assim como
deixou de repassar ao Fundo Previdenciário Capitalizado
o montante total de R$ 2.779.383,89, resultando no valor total de R$ 3.747.408,53 devidos ao RPPS.
Diante da ausência de informações acerca das medidas
adotadas para a cobrança dos valores devidos e não repassados ao RPPS, sugere-se CITAR da Diretora Presidente, responsável pela Unidade Gestora, para que apresente justificativas que julgar pertinentes.
Além disso, observa-se que a Controladoria Geral do Município incluiu ressalva em seu parecer conclusivo (RELUCI), relacionada ao ponto analisado pelo presente item,
conforme seguinte transcrição:
a. As contribuições previdenciárias (patronal e servidores, e aporte) não foram devidamente recolhidas no ano
de 2016, tão pouco ficou demonstrado como foram definidos os valores referentes aos créditos a receber, vez
que, inexiste na documentação apresentada, memorial
de cálculo com apuração dos valores devidos ao RPPS e
seus acréscimos legais;
www.tce.es.gov.br

Entende-se que a ausência de repasse de contribuições
previdenciárias à Unidade Gestora do RPPS constitui grave conduta por parte do gestor público, ensejando atuação enérgica por parte do órgão de controle interno que
deve notificar o responsável para cumprimento da obrigação, representando ao Tribunal de Contas em caso de
manutenção do descumprimento.
Nesse sentido estabelece o artigo 76, § 1º, da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo, conforme seguinte transcrição:
§ 1° Os responsáveis pelo controle interno darão ciência
ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária, de qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tiverem conhecimento.
Dessa forma, considerando a relevância da manutenção tempestiva dos repasses aos Fundos Previdenciários
do Instituto de Previdência dos Servidores do Município
de Anchieta, sugere-se CITAR o agente responsável pelo
controle interno, para que apresente as medidas adotadas para a exigência do cumprimento dos repasses por
parte dos gestores municipais em débito com o RPPS.
(...)
Indicativo de irregularidade
3.3.2.1.1 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (PATRONAL E SUPLEMENTAR) DEVIDAS PELA UNIDADE GESTORA
Base Normativa: artigo 40, caput, artigo 149, § 1°, da
Constituição da República Federativa do Brasil; artigo 2º
da Lei Federal 9.717/1998; e, artigos 6º e 8º, § 2º, da Lei
Municipal 789/2012.
Apurou-se que o Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Anchieta, no decorrer do exerSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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cício de 2016, liquidou e pagou despesa com contribuição previdenciária patronal e suplementar para amortização do déficit atuarial, vinculados ao regime próprio
de previdência municipal, em montante inferior ao devido, conforme quadro a seguir:
Tabela 25: Contribuições previdenciárias devidas pelo
IPSPMA Em R$ 1,00
Regime Geral de Previdência Social
Valores
(A) Contribuições devidas – Resumo 379.383,12
Anual da Folha de Pagamento
(B) Contribuições liquidadas – Balance- 39.411,79
te de Execução Orçamentária
(C) Contribuições pagas – Balancete de 39.411,79
Execução Orçamentária
(D) Diferença (A – C) – Valor
(E) Diferença (D / A) – Percentual

339.971,33
89,61%

Fonte: Demonstrativos FOLRPP, BALEXO – Prestação de
Contas Anual/2016.
Para fins de análise das contas, no exercício de 2016,
considerando-se o total das contribuições previdenciárias patronais e suplementares, observa-se que o IPSPMA não tem efetuado o recolhimento/pagamento dos
valores devidos.
Diante do exposto, identificado o recolhimento de contribuições previdenciárias em montante inferior ao valor apurado pela folha de pagamento, sugere-se CITAR
a Diretora Presidente, responsável pela Unidade Gestora, possibilitando a apresentação de justificativas quanto
aos indícios de ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias patronais e suplementares dos servidores da Unidade Gestora do RPPS.
Destaca-se ainda a existência de ponto específico de
controle no relatório conclusivo do sistema de controle
interno (RELUCI), que relata o acompanhamento do recolhimento de contribuições previdenciárias, conforme
Diário Oficial de Contas

trecho transcrito abaixo:
Considerando que o sistema de controle interno informa
que avaliou o recolhimento de contribuições previdenciárias, sugere-se CITAR o gestor responsável pelo controle interno para apresentação de justificativas quanto aos
indícios de ausência de recolhimento de contribuições
(patronal e suplementar) pela Unidade Gestora.
Assim, a matéria de ausência de recolhimento da contribuição previdenciária retidas de servidores, parcela patronal e aporte devidos ao Instituto Previdenciário de
Anchieta-IPASA, suposto atraso no repasse e consequências jurídicas da mora, vêm sendo tratadas no Processo
TC 5501/2017 e o responsável, ora Representado, já foi
citado por tais irregularidades naqueles autos, havendo
litispendência.
Também, no que concerne à concreta aferição sobre
obrigações contraídas pelo titular do Poder nos 2 (dois)
últimos quadrimestres do seu mandato a possível irregularidade é objeto de análise nas contas municipais,
por ser ponto específico detalhado na Resolução TCEES
297/2016 (art. 5, XI).
Desta forma, quando um mesmo tema já vem sendo tratado em outro processo, disse-se haver litispendência,
impedindo dupla análise do mesmo objeto.
3 DA ANÁLISE TÉCNICA E ADMISSIBILIDADE
Como se depreende da peça inicial, o Chefe do Poder
Executivo Municipal recolhe indícios de irregularidade
que têm potencial de causar dano ao erário, e reclama
nesta Corte de Contas, providências para obter a elisão
do dano.
O Representado postula a instauração de Tomada de
Contas Especial, que é um processo excepcional de natuwww.tce.es.gov.br

reza administrativa que visa apurar responsabilidade por
omissão ou irregularidade no dever de prestar contas ou
por dano causado ao erário.
Enfatiza-se que, embora o atual Prefeito tenha tomado
conhecimento das irregularidades relatadas, na presente documentação não consta qualquer medida administrativa no sentido de apurar a responsabilidade pelas ilegalidades noticiadas. A Lei Complementar 621/12 em
seu art. 83 determina que caracterizada a ocorrência de
desfalque ou desvio de dinheiros, bens, ou valores públicos, a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, adotará providências para apuração dos
fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do
dano por meio da tomada de contas especial. Assim, antes de encaminhar a solicitação de auditoria a esta Corte
de Contas, o atual Prefeito deveria ter tomado as medidas administrativas necessárias, e se fosse o caso, instaurar a devida tomada de contas especial, com posterior
encaminhamento a esta Corte de Contas, nos termos do
art. 83 da LC 621/2012.
Nessa linha, e considerando que é dever do administrador público adotar medidas imediatas, com vistas ao ressarcimento de dano ao erário, independentemente da
atuação do Tribunal de Contas; considerando que os processos de ressarcimento de dano ao Erário devem pautar-se pelos princípios da racionalidade administrativa,
do devido processo legal, da economia processual, da
celeridade, da ampla defesa e do contraditório, o Tribunal de Contas da União alterou a IN 71 por meio da IN
76/2016 TCU, enfatizando que a autoridade deve esgotar as medidas administrativas para recompor o erário,
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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já que responsabilidade primária é do ordenador de despesa e não do Tribunal de Contas.

guarda-chuva que abrange todos os requisitos de admissibilidade de um processo.

Dito isso, além daqueles requisitos de admissibilidade da
representação expressos na Lei Complementar Estadual
nº 621, de 8 de março de 2012, arts. 94 e 99, merecem
ser complementados com os dispositivos do Código de
Processo Civil, segundo dicção expressa do art. 15: “Na
ausência de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente”.

Aplicando a regra jurídica ao caso em exame, nota-se a
ausência dos requisitos de admissibilidade, tendo em
vista o tratamento da matéria no TC 5501 e a obrigação de instauração de tomada de contas no órgão reclamante, razão pela qual sugerimos o não conhecimento
por ausência de interesse.

Isto porque o novel Código de Ritos, aplicável aos processos nos Tribunais de Contas, possui regras complementares e gerais que objetivam cessar, desde o início,
a atividade inútil ou desnecessária. Neste sentido, estabelece que para desencadear um processo e obter uma
resposta do órgão julgador, é necessário que esteja presente além da legitimidade (que de fato possui o Representante à luz do 182, I, do RITCEES e 99, §1º, I da LC
621/2012), também o interesse (art. 17 do CPC).
O renomado processualista Fredie Didier Jr. explica (págs. 360-362) que o interesse é examinado segundo as dimensões da necessidade (última forma de solução do
conflito) e da utilidade (ser aquele processo o meio de se
propiciar ao postulante o resultado pretendido), sendo
requisito que deve estar presente para que a instauração
do processo se dê validamente. E completa:
O CPC continua a regulara essas espécies de requisito
de admissibilidade do processo, não mais sob a rubrica
“condições da ação”. Ao enumerar as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, o CPC, no inciso VI do art. 485, menciona a ilegitimidade e a falta de
interesse processual. Subsomem-se, então, à tradicional
e consagrada categoria dos “pressupostos processuais”,
Diário Oficial de Contas

Portanto, tendo em visa a ausência de requisitos mínimos de constituição e de prosseguimento regular da presente representação, previstos no art. 177 da Resolução
TC nº 261, de 4 junho de 2013, bem como art. 94 da LC
621/2012, não é possível sequer conhecer a presente representação. E, ante a impossibilidade de se conhecê-la,
fica prejudicada a apreciação dos pedidos.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

para a caracterização ou elisão do dano, observados os
princípios constitucionais e administrativos no prazo de
até 120 (cento e vinte) dias, de acordo com o art. 2º da
IN nº 32/2014;
1.2.2 Caso as medidas administrativas não sejam suficientes para elidir o dano, seja imediatamente instaurada Tomada de Contas Especial, mediante autuação de
processo específico, comunicando o fato ao Tribunal, no
prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 5º da IN
nº 32/2014;
1.2.3 Que encaminhe ao Tribunal o processo de Tomada
de Contas Especial, no prazo de até 90 (noventa) dias,
contados a partir do ato de sua instauração, conforme
art. 14 da IN nº 32/2014;
1.3. Dar ciência ao Responsável de que o não atendimento desta decisão culminará na aplicação de multa,
na forma do art. 135 da Lei Complementar nº 621/2012,
do art.389 da Resolução nº 261/2013 e art. 16 da Instrução Normativa nº 32/2014;

Relator

1.4. Após o cumprimento da determinação pelo gestor e
a devida autuação da Tomada de Contas Especial nesta
Corte de Contas, arquivar os presentes autos.

1. ACÓRDÃO

2. Unânime.

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

3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

4. Especificação do quórum:

1.1. Não conhecer a presente Representação;

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

1.2. Determinar ao senhor Fabrício Petri, atual Prefeito
Municipal de Anchieta:

4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (Em
substituição).

1.2.1 A imediata adoção das medidas administrativas

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
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Segunda-feira, 21 de maio de 2018

435

ATOS DA 1a CÂMARA

RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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

tubro de 2017, por supostas irregularidades no Edital de
Pregão Eletrônico 058/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de gerenciamento do abastecimento de combustíveis
através de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou com tarja magnética para a frota da Prefeitura Municipal de Aracruz.
Alega o Representante ter verificado a existência de cláusula restritiva à participação em razão do critério de medição para faturamento estabelecido no item 17, subitem 17.4 do Edital, qual seja:
17. Dos preços. Condições de Pagamento e da Garantia

ACÓRDÃO TC- 099/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: TC-8361/2017
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Representação
Exercício: 2017
Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.
Advogado: Anselmo da Silva Ribas – OAB/SP 193.321
Responsáveis: Jones Cavaglieri e Ivan Vicente Pestana
REPRESENTAÇÃO – INDEFERIR CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., na data de 24 de ouDiário Oficial de Contas

17.4 O preço unitário considerado para fornecimento
dos combustíveis será o preço médio mensal do município de Aracruz ao consumidor, divulgado pela ANP, no
mês anterior a publicação do edital ou o preço praticado
na bomba de abastecimento, prevalecendo o MENOR,
deduzido do desconto ofertado na proposta vencedora
no procedimento licitatório.
Segundo o Representante, esse modelo atual de edital
faz transparecer que a ideia da Administração é contratar o combustível diretamente de uma empresa que revende combustível (posto ou distribuidora) no município
de Aracruz, o que afasta a participação de empresas de
gerenciamento de frota.
Inicialmente, entendi oportuno e indispensável noticiar
o gestor responsável dos fatos e das imputações descritos na peça de Representação, para que prestasse as informações pertinentes, na forma da Decisão Monocrática 1656/2017.
Os notificados trouxeram suas justificativas acerca do expediente em questão.
www.tce.es.gov.br

Foram os autos encaminhados à área técnica para análise, que se manifestou na Instrução Técnica Conclusiva
5255/2017 pela extinção do feito sem resolução de mérito e o arquivamento dos presentes autos.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 5926/2017).
A empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. EPP peticionou nesta Corte na forma da Petição Intercorrente 2094/2017 e Peça Complementar
10368/2017, na data de 28 de novembro de 2017, onde
noticia que as possíveis irregularidades permanecem no
edital republicado, e que a licitação ocorreria em 01 de
dezembro de 2017.
Foram encaminhamos, excepcionalmente, os autos à
área técnica para análise e instrução na data de 29 de
novembro de 2017.
A análise técnica foi procedida na forma da Manifestação Técnica 1629/2017, onde conclui por reiterar a
proposta já formulada na Instrução Técnica Conclusiva
5255/2017.
Em seguida, os autos foram devolvidos ao meu gabinete
para prosseguimento do feito.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento de mérito, eis que observados todos os
trâmites legais e regimentais.
A Secretaria de Controle Externo de Denúncias e RepreSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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sentações - Secex Denúncias, na sua manifestação na
Instrução Técnica Conclusiva 5255/2017, conclui pela
extinção do feito sem resolução de mérito e o arquivamento dos presentes autos, conforme abaixo transcrito:
“[...]
1. ANÁLISE TÉCNICA
A Representação alega vício no Edital do Pregão Eletrônico 058/2017 uma vez que o item 17.4 do edital restringe
a participação do certame ao prever que, “17.4 O Preço
unitário considerado para o fornecimento dos combustíveis será o preço médio mensal do município de Aracruz ao consumidor, divulgado pela ANP, no mês anterior a publicação do edital, ou o preço praticado na bomba de abastecimento, prevalecendo o MENOR, deduzido
do desconto ofertado na proposta vencedora no procedimento licitatório”.
Afirma a Representante que:
“Esta exigência de fixação de preço unitário mensal com
parâmetro ao do praticado no município de Aracruz ou
o preço praticado na bomba de abastecimento, prevalecendo o menor é totalmente estranha aos serviços de
gerenciamento, que trabalha com taxa de administração
a qual incidirá sobre o valor dos combustíveis, limitando
este valor ao preço da ANP, ou seja, não há prejuízo para
a Administração, haverá sim vantagem por sempre pagar
o preço de bomba do local do abastecimento e não um
valor fixo que muitas vezes pode ser superior ao praticado pelo mercado”.
Trouxe ainda a Representante trechos do Pregão Presencial n° 002/2017, no qual, segundo esta, “atuou o Município de Aracruz/ES em conformidade com o entendimento balizado por este e. Tribunal de Contas e na obDiário Oficial de Contas

servância, em primazia, ao princípio da vantajosidade/
economicidade nas contratações, sendo certo que a
adoção da sistemática – preço da tabela ANP ou da bomba, O QUE FOR MENOR – visa assegurar que o serviço
contratado será prestado pelo menor preço à Administração Pública Municipal”.
Tal alegação, conforme consta da documentação trazida aos autos na Resposta de Comunicação 386/2017-1,
também foi apresentada como imputação ao edital, resultando na alteração do Edital, pelo Pregoeiro Oficial do
Município para a seguinte nova redação, replicando disposição do Edital citado pela Representante:
“17.4 Os preços unitários (Álcool, Diesel e gasolina) considerados para o fornecimento dos combustíveis na rede credenciada de estabelecimentos terão como limite
o preço médio mensal da tabela divulgada pela Agência
Nacional de Petróleo – ANP, no mês anterior a publicação do edital, ou o preço praticado na bomba no momento do abastecimento, prevalecendo o MENOR, deduzido o desconto ofertado na proposta vencedora no
procedimento licitatório.” (grifamos)

rito.
Desta forma, tendo o Pregoeiro sanado as supostas irregularidades ao alterar o Edital do Pregão Eletrônico
058/2017, antes de ser concedida medida cautelar, caracteriza-se a perda superveniente do objeto impugnado, extinguindo-se, portanto, o processo sem resolução
de mérito, em conformidade com o Regimento Interno
desta Cote de Contas.
1. CONCLUSÃO
Ante a perda superveniente do objeto impugnado, em
conformidade com o art. 307, parágrafo 6° da Resolução TCEES n° 261/2013, sugere-se a extinção do feito
sem resolução de mérito e o arquivamento dos presentes autos.
[...]”.
Após a nova petição da representante Prime Consultoria
e Assessoria Empresarial Ltda. EPP (Petição Intercorrente 2094/2017), a área técnica emitiu nova análise na Manifestação Técnica 1629/2017, in verbis:
“[...]

Ou seja, antes mesmo da notificação por esta Corte de
Contas, o Pregoeiro Oficial do Município, após impugnação ao edital, corrigiu o Edital para sanar possível desfavorecimento da Administração, isso antes da concessão da medida cautelar por este Tribunal de Contas. Assim, dispõe o art. 307, parágrafo 6° da Resolução TCEES
n° 261/2013:

1. ANÁLISE TÉCNICA

§6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado
quando, determinada a prestação de informações e antes da concessão da medida cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades apontadas pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução de mé-

“(...)

www.tce.es.gov.br

Segundo o representante, apesar de a Prefeitura Municipal de Aracruz ter procedido a alterações no Edital de
Pregão Eletrônico n° 058/2017, ainda assim persistem irregularidades.
Nessa linha, aduz que:
Pelo edital, a sistemática adotada é a segunda, vez que
da leitura se verifica que a Administração pagará o menor dos valores entre o valor de bomba e os valores médios estabelecidos pela ANP, e a eventual diferença seSegunda-feira, 21 de maio de 2018

437

ATOS DA 1a CÂMARA

rá arcada pela empresa de gerenciamento. (fl. 03 da petição)
(...)
Mesmo assim, exige a Administração Pública que os valores dos combustíveis não ultrapassem o valor médio
estabelecido pela ANP, pois, caso o valor seja superior
o hiato existente entre os valores será absorvido pela
empresa gerenciadora, o que certamente implicará em
prejuízos, o que fatalmente desequilibrará a relação contratual, e tornará a proposta inexequível”. (fl. 04 da petição) (sic)
Mais adiante, apresenta como forma de solução para esse quadro o seguinte:
“Assim, a nosso ver diante deste panorama competiria
ao gestor/fiscal do contrato através das ferramentas conferidas pelo sistema verificar quais os postos de combustíveis praticam os melhores preços, e em ato contínuo
restringir os abastecimentos somente naqueles postos
que praticam valor igual ou inferior à média da ANP”. (fl.
05 da petição) (sic)
Apesar da argumentação exposta, não assiste razão ao
representante.
Diante desse quadro, infere-se que o representante tenta passar para a administração uma obrigação que seria
dele. Isso porque a Cláusula 3.4.1 do Termo de Referência é clara ao afirmar que:
Cláusula 3.4.1 do Termo de Referencia: Os abastecimentos somente serão possíveis em postos previamente
credenciados pela CONTRATADA, com uso de cartão do
veículo e do motorista e suas respectivas senhas (fl. 24
04-Peça Complementar 09172/2017-1
Ou seja, a responsabilidade para credenciar postos de
Diário Oficial de Contas

combustíveis é da parte Contratada e não do município.
Assim sendo, cabe a ela fazer a pesquisa de preços no
mercado respectivo e credenciar apenas aqueles que
possuam valor compatível com a média de preços definida pela Agência Nacional de Petróleo ou, se for o caso,
negociar essa condição com o estabelecimento.

Ante a perda superveniente do objeto impugnado, em
conformidade com o art. 307, parágrafo 6° da Resolução TCEES n° 261/2013, sugere-se a extinção do feito
sem resolução de mérito e o arquivamento dos presentes autos.

A empresa que pretende participar de um certame deve
atender a todas as exigências constantes no edital, podendo, entretanto em casos de ilegalidade, questionar o
edital, o que não é o caso.

2.1 Análise de Admissibilidade

Demais disso, é de fácil visualização que essa cláusula
beneficia a Administração Pública sem, todavia, causar o
desequilíbrio contratual alegado. A ANP define a média
dos preços de combustíveis com base em critério previamente estabelecidos, sendo essa média um balizador
dos preços praticados, resguardando o ente contratante
de preços discrepantes eventualmente praticados.

[...]”
De início, registro que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade elencados no art. 94 e art. 101 parágrafo único da LC n. 621/2012:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;

Em vista de todo o exposto fica evidente que a referida
cláusula está de acordo com o ordenamento jurídico vigente, atendendo, em especial, aos Princípios da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado e o Princípio
da Vantajosidade.

IV- se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;

Concluindo, sugerimos a manutenção dos entendimentos até agora externados, corroborando, pois, com a
proposta da Instrução Técnica Conclusiva 5255/2017-1,
a qual entende pela extinção do processo sem resolução
de mérito, em conformidade com o Regimento Interno
desta Corte de Contas.

A parte proponente mostra-se legítima, nos termos do
inciso V do dispositivo supracitado, a documentação encaminhada foi redigida com clareza e contém as informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção.

1. CONCLUSÃO
Com base na argumentação ventilada, reiteramos a
proposta formulada na Instrução Técnica Conclusiva
5255/2017-1, nos seguintes termos:
www.tce.es.gov.br

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.

Indício de prova, por sua vez, é “toda circunstância conhecida e provada, a partir da qual, mediante raciocínio
lógico, pelo método indutivo, obtém-se a conclusão sobre um outro fato. A indução parte do particular e chega
ao geral.” (CAPEZ, 1998, p. 286).
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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O processo serve para investigar esses indícios de prova
e produzir indícios de irregularidade. Os indícios de prova não se revestem da robustez exigida para embasar as
decisões de citação dos responsáveis, que não prescindem de análise técnica prévia onde irá dispor acerca da
existência ou não de indícios de irregularidade.
Neste caso a representação oferecida está acompanhada de documentação pertinente aos fatos narrados pelo representante, ou seja, de indício de prova suficiente
para a instauração do processo. Estão presentes os indícios de prova na documentação acostada, qual seja a cópia do Pregão Eletrônico 058/2017. Diversamente, os indícios de irregularidade, advinda da pertinência dos indícios de prova, se houver, vão constar de uma Instrução
Técnica Inicial para a devida citação dos responsáveis.
Pelo exposto, conheço da representação apresentada
pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda..
2.2 Do Mérito
Transcrevo abaixo a Cláusula 17.4 do Pregão Eletrônico
058/2017 em discussão:
17. Dos preços. Condições de Pagamento e da Garantia
17.4 O preço unitário considerado para fornecimento
dos combustíveis será o preço médio mensal do município de Aracruz ao consumidor, divulgado pela ANP, no
mês anterior a publicação do edital ou o preço praticado
na bomba de abastecimento, prevalecendo o MENOR,
deduzido do desconto ofertado na proposta vencedora
no procedimento licitatório.
Foi esta cláusula alterada, antes da notificação desta
Corte, como se segue:
17. Dos preços. Condições de Pagamento e da Garantia
Diário Oficial de Contas

17.4 Os preços unitários (Álcool, Diesel e gasolina) considerados para o fornecimento dos combustíveis na rede credenciada de estabelecimentos terão como limite
o preço médio mensal da tabela divulgada pela Agência
Nacional de Petróleo – ANP, no mês anterior a publicação do edital, ou o preço praticado na bomba no momento do abastecimento, prevalecendo o MENOR, deduzido o desconto ofertado na proposta vencedora no
procedimento licitatório.” (grifamos)
Observa-se que a alteração procedida pela Administração Municipal apenas fez especificar melhor as condições de pagamento, quais sejam: ao invés de “combustíveis” explicitou “Álcool, Diesel e gasolina”; esclareceu
que o fornecimento dos combustíveis será feito na rede credenciada, e que o preço praticado na bomba será
aquele do momento do abastecimento. Nenhuma dessas alterações dizem respeito a natureza da representação oferecida, que é afastar a participação de empresas
de gerenciamento de frota por não considerar a taxa de
administração.

do nesse dispositivo, visto que o responsável não sanou
as supostas irregularidades antes da concessão da medida liminar, primeiro porque não houve alteração no Edital quanto ao mérito da representação, e segundo porque a irregularidade inexistia deste seu início.
Em análise exaustiva do mérito, a área técnica conclui
também pela inexistência de irregularidade no edital,
conforme assentado na Instrução Técnica Conclusiva
5255/2017 e na Manifestação Técnica 1629/2017 acima
transcritas:
“Em vista de todo o exposto fica evidente que a referida
cláusula está de acordo com o ordenamento jurídico vigente, atendendo, em especial, aos Princípios da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado e o Princípio
da Vantajosidade.”
No caso concreto, não decorre qualquer prejuízo para a
Administração Pública e para a parte representante, haja vista a inexistência de irregularidade no texto do Edital
na forma em que foi contestado.

Verificada a alteração do edital, a área técnica fundamenta sua conclusão no §6º do art. 307 do RITCEES pela
perda superveniente do objeto impugnado, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito.

A citação do Administrador Público decorre de indício de
irregularidade de ato administrativo observado em análise dos fatos pela área técnica, esta fase (do chamamento ao processo) somente se justifica quando há algum
indício, alguma dúvida sobre a legalidade ou regularidade de determinado ato. No presente caso, ao contrário,
não foi detectada pela área técnica nada que pudesse
indicar algum vício no edital. Assim, ressalte-se, a citação mostra-se desnecessária e totalmente ineficaz, pois
o ato analisado pela área técnica foi considerado regular.

Tal fato, a meu ver, não se subsume ao disposto no art.
307, § 6º do Regimento Interno, não devendo o presente
feito ser extinto sem julgamento do mérito fundamenta-

“Só se admite a desconsideração de requisitos processuais se o julgamento do mérito não trouxer dano algum
àquele a quem a regra pretende beneficiar” (Efetivida-

As condições de pagamento especificadas da primeira versão da Cláusula 17.4 contestada não foram alteradas em sua segunda versão, tanto é que o representante,
em uma segunda vez, peticionou (Petição Intercorrente
2094/2017) nesta Corte de Contas sobre a mesma questão abordada em sua petição inicial.

www.tce.es.gov.br
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dade, o Relator, entendendo pertinente acolher a representação e sem prejuízo da adoção das medidas cautelares, encaminhará proposta de fiscalização ao Plenário
para deliberação.
Da mesma forma o CPC 2015 no artigo 487, inc. I:

Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à
sua consideração.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Art. 178. Encerrada a fase de instrução, a denúncia será
submetida à Câmara ou ao Plenário, que decidirá:

I – acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na
reconvenção;

Relator

I - pela improcedência, quando não constatada ilegalidade ou irregularidade; (g.n.)

Pelo exposto entendo que a ausência de citação, no caso
de ausência de irregularidade dos fatos trazidos em uma
representação ou denúncia não é impeditivo para adoção do procedimento mais adequado e expressamente
previsto em normativo legal e regimental.

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

Considerando que compete ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo decidir sobre representação que
lhe seja encaminhada, nos termos do Regimento Interno (art. 1°, inciso XXV da LC n. 621/12), e que preceitua o art. 101, parágrafo único da LC 621/2012 que “aplicam-se à representação prevista nesta subseção, no que
couber, as normas relativas à denúncia”; Considerando
ainda que a SecexDenuncias não identificou qualquer
irregularidade, consoante se observa da Instrução Técnica Conclusiva 5255/2017 e da Manifestação Técnica
1629/2017, concluo pela improcedência da representação.

1.2. CONSIDERAR IMPROCEDENTE a presente Representação, nos termos do art. 95, inc. I c/c art. 99, §2º,
ambos da Lei Complementar 621/2012;

A análise dos requisitos autorizadores da medida cautelar, no caso concreto, mostrou-se totalmente desnecessário e ineficaz tendo em vista que o fato representado
revelou-se improcedente.

4. Especificação do quórum:

de do processo e técnica processual, São Paulo, Malheiros, 2006, p. 227).
No que respeita a fase procedimental o Regimento Interno desta Corte de Contas, em seu artigo 178 do RITCEES
e art. 95 do LC 621/2012, c/c artigo 186 do RITCEES e art.
99, §2º da LC 621/2012, assim dispõem:

II - pela procedência, quando constatada ilegalidade ou
irregularidade, com a incidência das medidas cabíveis e
a aplicação das sanções previstas em lei.
Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Inicia-se a fase de instrução após o conhecimento da denúncia ou representação com a análise de mérito pela
área técnica dos fatos trazidos pela representante/denunciante, da qual poderá resultar em uma Instrução
Técnica Inicial para a citação do responsável nos casos
em que houver indícios de irregularidade, ou prontamente na elaboração de uma Instrução Técnica Conclusiva quando não se observar indícios de irregularidade,
como no caso presente.
Ainda, na forma do artigo 185 do RITCEES, após o conhecimento dos requisitos de admissibilidade, o processo será levado para deliberação do órgão colegiado, e, se
encerrada a instrução, deverá decidir na forma do art.
178, pela procedência ou improcedência da denúncia/
representação:
Art. 185. Após a apreciação dos requisitos de admissibiliDiário Oficial de Contas

Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos divirjo do entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas.
www.tce.es.gov.br

1. ACÓRDÃO

1.1. INDEFERIR a medida cautelar requerida;

1.3. ARQUIVAR os presentes autos, nos termos do artigo
176, §3º, inciso II c/c art. 186 do RITCEES;
1.4. NOTIFICAR o Representante, na forma do art. 307,
§7º do RITCEES, bem como a do agente responsável, na
forma do art. 307, §3º da mesma norma regimental.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (Em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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- 100/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: TC-8424/2017
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Venda Nova do
Imigrante
Assunto: Representação
Representante: Braz Delpupo
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE – NÃO CONHECER – DETERMINAR INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Versam os presentes autos sobre Representação apresentada atual Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, senhor Braz Delpupo, em face de seu antecessor,
por possíveis indícios de irregularidade na contratação
de materiais laboratoriais para a Secretaria de Saúde.
Ao final, requer:
Diário Oficial de Contas

1 - O conhecimento, recebimento e processamento desta representação na forma do artigo 99, § 1°, 1, da LC nº.
621/12;
2 - pela materialidade dos fatos acima apontados, seja
deflagrada imediatamente auditoria nos autos dos processos em testilha ou, caso não seja esse o entendimento, auditoria ordinária ainda no exercício de 2017, com
o objetivo de verificar a legalidade da execução contratual referente as Atas de Registro de Preços nºs 028/14,
032/14, 003/16 e 005/16, mormente, sobre os pagamentos adiantados indevidamente realizados;
3 - cumpridos os procedimentos legais e regimentais de
fiscalização, sejam os responsáveis citados para, querendo, apresentarem defesa nos termos regimentais dessa
Egrégia Corte de Contas;
4 - reconhecida a prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico, seja aplicada multa prevista no art.
134 da Lei Complementar n.0 621/2012;
5 - sejam julgadas irregulares as contas referentes aos
exercícios em que se processaram tais execuções contratuais, aplicando-se as sanções cabíveis tanto ao Chefe do
Poder Executivo quanto aos demais servidores envolvidos;
6 - sejam os autos remetidos ao Ministério Público para apuração de possível infração penal prevista na Lei
8666/93, além de provável de prática de ato de improbidade administrativa;
A Secex Denúncias elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 5350/2017, aferindo que, tendo a autoridade administrativa competente tido ciência de prática irregular que pode ter resultado em dano ao erário, e tendo
já realizado as medidas administrativas e não obtido o
www.tce.es.gov.br

ressarcimento, deverá ele instaurar Tomada de Contas
Especiais para apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano, adotar as medidas administrativas cabíveis para elisão do dano e obter o respectivo
ressarcimento, conforme os procedimentos dispostos na
Instrução Normativa TC n° 32/2014.
Pugna, ainda, pelo não conhecimento da presente Representação, tendo em vista que, mesmo tendo sido
apresentados os editais de licitações, as atas de registro
de preços e alguns pagamentos, faltam documentos relativos à cadeia de responsabilidade, restando incompleto o requisito do inciso III. Melhor dizendo, da documentação apresentada não é possível extrair os responsáveis
pelos indícios de irregularidades.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 5998/2017).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
na Manifestação Técnica 1562/2017, abaixo transcrita:
2. ADMISSIBILIDADE
Primeiramente vale informar que nesta Secretaria de
Controle Externo de Denúncias e Representações – Secex
Denúncias – não se encontra outro processo que trate
do Pregão Presencial para Registro e Preços nº 64/2014
ou Pregão Presencial para Registro de Preços nº 029/16,
ambos da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante.
É no artigo 94 da Lei Complementar Estadual n. 621/2013,
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, que estão retratados os requisitos para admissibilidade das denúncias:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
Tais requisitos são aplicados às representações por força
do artigo 99, parágrafo 2º da LOTCEES.
Os requisitos extrínsecos são aqueles que referem-se às
formalidades processuais, permitindo o desenvolvimento válido e regular do processo. Tais requisitos estão descritos nos incisos I a V. Verifica-se que os requisitos I, II
e IV restam cumpridos, considerando o Documento Eletrônico n. 02 - Petição Inicial 00372/2017-9; Documento Eletrônico n. 03 - Peça Complementar 09279/20174; Documento Eletrônico n. 04 - Peça Complementar 09280/2017-7; Documento Eletrônico n. 05 - Peça
Complementar 09281/2017-1; Documento Eletrônico
Diário Oficial de Contas

n. 06 - Peça Complementar 09282/2017-6; Documento Eletrônico n. 07 - Peça Complementar 09283/20171; Documento Eletrônico n. 08 - Peça Complementar
09284/2017-5; e Documento Eletrônico n. 09 - Peça
Complementar 09285/2017-1.
Ocorre que mesmo tendo sido apresentados os editais
de licitações, as atas de registro de preços e alguns pagamentos, faltam documentos relativos à cadeia de responsabilidade, restando incompleto o requisito do inciso III. Melhor dizendo, da documentação apresentada
não é possível extrair os responsáveis pelos indícios de
irregularidades.
Além disso, dentre os pedidos do representante há a realização de auditoria, o que não pode ser concedido, considerando que o Prefeito Municipal não é legitimado para solicitar a realização de inspeções e auditorias, conforme art. 99 da Lei Complementar Estadual n. 621/2012.
Sobre o mérito, fale informar que as “cartas de créditos”
perfazem um pagamento adiantado, de modo que o Município, ao realizar o pagamento integral, sem o respectivo recebimento dos produtos, se torna credor dos fornecedores até que seu saldo acabe.
Conforme trazido na Petição Inicial, a utilização da “carta de crédito” como modalidade de pagamento afronta
a legislação federal sobre direito financeiro, Lei Federal
n. 4.320/64.

I - atender ao princípio da padronização, que imponha
compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de
manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;
II - ser processadas através de sistema de registro de preços;
III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento
semelhantes às do setor privado;
IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade;
V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública;
(...) § 4º A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência
em igualdade de condições.
Em outros termos, o sistema de registro de preços assegura ao beneficiário a preferência quando estiver em
igualdade de condições.
Desta forma, o adiantamento do pagamento representa o descumprimento desta sistemática de contratação.

Também representa uma afronta ao Sistema de Registro
de Preços trazido no artigo 15 da Lei de Licitações, que
estabelece, inclusive a faculdade da Administração em
contratar com os fornecedores descritos na ata, conforme dispõe o §4º, reproduzido a seguir:

Vale informar também que a ata resultante do registro
de preços tem validade anual, conforme art. 15, §3º,
III. Assim, as atas de registro de preço nº 32/2014 (Pregão 64/2014), nº 05/2016 (Pregão 29/2016), nº 28/2014
(Pregão 64/2014) e nº 03/2016 (Pregão 29/2016) já se
encontram fora de sua vigência.

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

Dessa forma, os produtos que forem entregues após o
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período de vigência de cada ata, também afrontarão o
sistema de contratação adotado.
3. DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL:
Das informações prestadas, verifica-se que a Administração já realizou a etapa prévia à instauração de tomada
de contas especial, qual seja, as medidas administrativas. Tais procedimentos internos estão previstos no art.
2º da Instrução Normativa TC nº 32/2014:
Art. 2º Ocorrendo uma das hipóteses previstas no artigo
1º, a autoridade competente deverá providenciar, antes
da instauração da tomada de contas especial, a imediata adoção das medidas administrativas necessárias para
a caracterização ou elisão do dano, observados os princípios constitucionais e administrativos, no prazo de até
120 (cento e vinte) dias a contar:
I - da data do evento ou, quando desconhecida, da data
da ciência do fato pela autoridade competente;
II - da data fixada para a apresentação da prestação de
contas, nos casos de omissão da prestação ou da falta de
comprovação da aplicação de recursos repassados mediante convênio, acordo ou outro instrumento congênere.
Parágrafo único. Em se tratando de prestação de contas
de convênio, o prazo da adoção das medidas administrativas será o fixado em sua legislação, salvo quando este
for superior ao estabelecido nesta Instrução Normativa.
Realizada as medidas administrativas e não obtido o ressarcimento ou não identificado os responsáveis, determina a IN 32/2014 a instauração da Tomada de Contas
Especial, conforme artigo 1º:
Art. 1º Tomada de contas especial é um processo instaurado pela autoridade administrativa competente, de ofíDiário Oficial de Contas

cio, depois de esgotadas as medidas administrativas internas, ou por determinação do Tribunal, com o objetivo
de apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento, quando
caracterizado pelo menos um dos fatos descritos adiante: (...).
Nestes termos, cabe ao Prefeito Municipal, instaurar a
tomada de contas especial, nos moldes da instrução normativa, com o objetivo de complementar a apuração dos
fatos, identificando responsável, individualizando condutas, quantificando o dano e envidando esforços para obter o ressarcimento, tanto das empresas que receberam pagamentos sem entregar os produtos, quanto dos agentes públicos responsáveis. Vale a ressalva de
que devem ser cumpridos os princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa.
Em conclusão, tendo o Município já realizado as medidas administrativas e não tendo sido obtido o ressarcimento, deve ser instaurada a Tomada de Contas Especial. Tal disposição está em consonância com o artigo 5º
da IN 32/2014:
Art. 5º Esgotadas as medidas administrativas previstas
no artigo 2º desta Instrução Normativa sem a elisão do
dano, a autoridade competente providenciará a instauração da tomada de contas especial, mediante autuação
de processo específico, comunicando o fato ao Tribunal,
no prazo de 15 (quinze) dias.
Nesses termos, sugere-se a determinação de instauração da tomada de contas especial, em processo específico, arquivando os presentes autos tendo em vista no não
cumprimento de todos os requisitos de admissibilidade.
Acrescento que, no Código de Processo Civil, aplicável
www.tce.es.gov.br

aos processos nos Tribunais de Contas, há regras complementares e gerais que objetivam cessar, desde o início, a atividade inútil ou desnecessária. Neste sentido,
estabelece que para desencadear um processo e obter
uma resposta do órgão julgador, é necessário que esteja
presente além da legitimidade (que de fato possui o Representante à luz do 182, I, do RITCEES e 99, §1º, I da LC
621/2012), também o interesse (art. 17 do CPC).
O renomado processualista Fredie Didier Jr. explica (págs. 360/362) que o interesse é examinado segundo as
dimensões da necessidade (última forma de solução do
conflito) e da utilidade (ser aquele processo o meio de se
propiciar ao postulante o resultado pretendido), sendo
requisito que deve estar presente para que a instauração
do processo se dê validamente. E completa:
O CPC continua a regulara essas espécies de requisito
de admissibilidade do processo, não mais sob a rubrica
“condições da ação”. Ao enumerar as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, o CPC, no inciso VI do art. 485, menciona a ilegitimidade e a falta de
interesse processual. Subsomem-se, então, à tradicional
e consagrada categoria dos “pressupostos processuais”,
guarda-chuva que abrange todos os requisitos de admissibilidade de um processo.
Aplicando a regra jurídica ao caso em exame, nota-se
que, tendo em vista a obrigação de instauração de tomada de contas pelo órgão reclamante, também se impõe o não conhecimento da presente Representação
por ausência de interesse.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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te minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Não conhecer a presente Representação;
1.2. Determinar ao senhor Braz Delpupo, atual Prefeito
Municipal de Venda Nova do Imigrante:
1.2.1 Que imediatamente instaure Tomada de Contas
Especial, mediante autuação de processo específico, comunicando o fato ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o art. 5º da IN nº 32/2014;
1.2.2 Que encaminhe ao Tribunal o processo de Tomada
de Contas Especial, no prazo de até 90 (noventa) dias,
contados a partir do ato de sua instauração, conforme
art. 14 da IN nº 32/2014;
1.3. Dar ciência ao Responsável de que o não atendimento desta decisão culminará na aplicação de multa,
na forma do art. 135 da Lei Complementar nº 621/2012,
do art.389 da Resolução nº 261/2013 e art. 16 da Instrução Normativa nº 32/2014;
1.4. Após o cumprimento da determinação pelo gestor e
a devida autuação da Tomada de Contas Especial nesta
Corte de Contas, arquivar os presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
Diário Oficial de Contas

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (Em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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

Versam os presentes autos sobre Representação encaminhada a esta Corte de Contas pelo senhor Fabrício Petri, atual Prefeito Municipal de Anchieta, tratando do
não recolhimento das contribuições previdenciárias retidas de terceiros e servidores, além da parcela patronal, devidas ao Instituto Nacional de Seguridade Social –
INSS, pelo Prefeito Municipal anterior, senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad.
A Secex Previdência elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 09/2018, concluindo que, tendo a autoridade
administrativa competente tido ciência de prática irregular que pode ter resultado em dano ao erário, deverá ele instaurar Tomada de Contas Especiais para apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano, adotar as medidas administrativas cabíveis para elisão do dano e obter o respectivo ressarcimento, conforme os procedimentos dispostos na Instrução Normativa
TC n° 32/2014.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Anchieta

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 187/2018).

Assunto: Representação

É o relatório.

Exercício: 2013 a 2016

2 FUNDAMENTAÇÃO

Representante: Fabrício Petri

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na
Instrução Técnica Conclusiva 09/2018, abaixo transcrita:

ACÓRDÃO TC- 101/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: TC-9237/2017

REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2016 – NÃO CONHECER
– DETERMINAR INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:

www.tce.es.gov.br

3. ANÁLISE TÉCNICA
Trata-se de situação em que a autoridade administrativa
competente, o Representante, teve ciência de fato irregular que pode ter resultado em dano ao Erário ocorrido
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nos exercícios de 2013 a 2016.
A documentação apresentada apenas contem informações sobre os valores não recolhidos à Previdência apenas no exercício de 2016, além de não possibilitar comprovar a clara ocorrência do dano, com aplicação de juros e multa sobre o valor devido à título Previdenciário, a
clara apuração dos fatos, identificação dos responsáveis
e quantificação do total do dano, impossibilitando, por
esta Corte de Contas, a responsabilização dos responsáveis e o consequente ressarcimento do dano.
Dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Contas
(Resolução TCEES n°261/2013):
Art. 152. A autoridade administrativa competente,
diante da omissão no dever de prestar contas, da não
comprovação da aplicação de recursos repassados pelo
Estado ou Município, mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere, da ocorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro,
bens ou valores públicos, da ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens ou da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário,
deve imediatamente, antes da instauração da tomada
de contas especial, adotar medidas administrativas para caracterização ou elisão do dano, observados os princípios norteadores dos processos administrativos.
§ 1º Esgotadas as medidas administrativas sem a elisão
do dano, a autoridade competente ou o órgão do controle interno deverá providenciar a imediata instauração de tomada de contas especial, sob pena de responsabilidade solidária, para apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano, devendo comunicar o fato ao Tribunal e encaminhá-la ao
Diário Oficial de Contas

Tribunal para julgamento, observado a alçada fixada em
ato normativo.
§ 2º No caso de não cumprimento do disposto no caput
ou no parágrafo 1º deste artigo, o Tribunal determinará
à autoridade competente a instauração da tomada de
contas especial, fixando prazo para o cumprimento da
decisão.” (grifos da ITC)
Assim, no caso apresentado, tendo o Representante, a
autoridade administrativa competente, tido ciência de
prática irregular que pode ter resultado em dano ao erário, deverá ele instaurar Tomada de Contas Especiais para apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano, adotar as medidas administrativas cabíveis
para elisão do dano e obter o respectivo ressarcimento,
conforme os procedimentos dispostos na Instrução Normativa TC n° 32/2014.
Acrescento que, no Código de Processo Civil, aplicável
aos processos nos Tribunais de Contas, há regras complementares e gerais que objetivam cessar, desde o início, a atividade inútil ou desnecessária. Neste sentido,
estabelece que para desencadear um processo e obter
uma resposta do órgão julgador, é necessário que esteja
presente além da legitimidade (que de fato possui o Representante à luz do 182, I, do RITCEES e 99, §1º, I da LC
621/2012), também o interesse (art. 17 do CPC).
O renomado processualista Fredie Didier Jr. explica (págs. 360/362) que o interesse é examinado segundo as
dimensões da necessidade (última forma de solução do
conflito) e da utilidade (ser aquele processo o meio de se
propiciar ao postulante o resultado pretendido), sendo
requisito que deve estar presente para que a instauração
do processo se dê validamente. E completa:
www.tce.es.gov.br

O CPC continua a regulara essas espécies de requisito
de admissibilidade do processo, não mais sob a rubrica
“condições da ação”. Ao enumerar as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, o CPC, no inciso VI do art. 485, menciona a ilegitimidade e a falta de
interesse processual. Subsomem-se, então, à tradicional
e consagrada categoria dos “pressupostos processuais”,
guarda-chuva que abrange todos os requisitos de admissibilidade de um processo.
Aplicando a regra jurídica ao caso em exame, nota-se a
ausência dos requisitos de admissibilidade, tendo em
vista a obrigação de instauração de tomada de contas
no órgão reclamante, razão pela opinamos pelo não conhecimento da presente Representação por ausência
de interesse.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Não conhecer a presente Representação;
1.2. Determinar ao senhor Fabrício Petri, atual Prefeito
Municipal de Anchieta:
1.2.1 A imediata adoção das medidas administrativas
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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para a caracterização ou elisão do dano, observados os
princípios constitucionais e administrativos no prazo de
até 120 (cento e vinte) dias, de acordo com o art. 2º da
IN nº 32/2014;
1.2.2 Caso as medidas administrativas não sejam suficientes para elidir o dano, seja imediatamente instaurada Tomada de Contas Especial, mediante autuação de
processo específico, comunicando o fato ao Tribunal, no
prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 5º da IN
nº 32/2014;
1.2.3 Que encaminhe ao Tribunal o processo de Tomada
de Contas Especial, no prazo de até 90 (noventa) dias,
contados a partir do ato de sua instauração, conforme
art. 14 da IN nº 32/2014;

RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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- 0102/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

1.3. Dar ciência ao Responsável de que o não atendimento desta decisão culminará na aplicação de multa,
na forma do art. 135 da Lei Complementar nº 621/2012,
do art.389 da Resolução nº 261/2013 e art. 16 da Instrução Normativa nº 32/2014;

Processos: 02355/2012-3, 03992/2012-2

1.4. Após o cumprimento da determinação pelo gestor e
a devida autuação da Tomada de Contas Especial nesta
Corte de Contas, arquivar os presentes autos.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (Em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
Diário Oficial de Contas

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
UG: FUNEPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário
Responsáveis: Soneide de Almeida Santos, Paulo Carvalho Jorge, Nealdo Zaidan Junior, Manoel Alves Rabelo,
Carlos Alberto dos Santos Lira, Aref Hilal Neto, Jose de
Magalhães Neto, Pedro Valls Feu Rosa, Ana Lucia Brunoro, Samira Sant Anna Zani, Fernando Antonio Gianordoli Teixeira, Raffaela Lage Cardinelli Oliveira, Daniela Lordello Colnago, Joana Brotas Correa Felisberto, Maria Ines
Pimenta Castello Miguel, Antonio Jose Bolsoni, Dionysio
Abaurre Industria e Comercio LTDA, Trivale Administração LTDA
Procuradores: Matheus de Souza Leao Subtil (OAB:
11593-ES), Flavio da Costa Moraes (OAB: 12015-ES), Lewww.tce.es.gov.br

onardo Firme Leão Borges (OAB: 8760-ES), Fabricio Guedes Teixeira (OAB: 13617-ES),
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ACOLHER
AS RAZÕES DE DEFESA, AFASTAR O RESSARCIMENTO E
A MULTA IMPUTADOS - JULGAR REGULARES AS CONTAS
DOS RESPONSÁVEIS INDICADOS – DETERMINAÇÕES –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
– PCA (Processo TC 2.355/2012) e do Relatório de Auditoria Ordinária (Processo TC 3.992/2012), referentes ao
Fundo Especial do Poder Judiciário – FUNEPJ, relativo ao
exercício de 2011, sob a responsabilidade do senhor Manoel Alves Rabelo (Desembargador Presidente).
I.1 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (TC 2355/2012):
Tratam de Prestação de Contas encaminhada a este Tribunal tempestivamente, em 30 de março de 2012, em
observância ao prazo regimental estabelecido no art.
105, da Resolução TC 182/2002, vigente à época.
Após análise pela área técnica, foi elaborado o Relatório Técnico Contábil RTC 369/2012 (fls. 1402-1423), onde se concluiu:
15 CONCLUSÃO
O FUNPEJ desenvolveu suas atividades ao longo do exercício de 2011 liquidando 64,51% do total orçado.
O saldo disponível em conta de bancos para o exercício
seguinte, de R$ 128.677.140,03, é suficiente para saldar
suas obrigações.
Da análise restaram alguns indícios de irregularidades
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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que devem ter o seguinte encaminhamento:
· Com fulcro no art. 63, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº. 621/12 c/c art. 162 da Resolução TCEES nº.
182/02, CITAÇÃO ao Exmº. Sr. Desembargador-Presidente do Tribunal de Justiça, Manoel Alves Rabelo, pelos indicativos de irregularidade a seguir relacionados:
a) Item 5.3.1 – INCONSISTÊNCIA PATRIMONIAL DE CONTA DO BALANÇO PATRIMONIAL Não comprovar igualdade de valores entre os registros contábeis da Demonstração das Contas de Movimentação Extraorçamentária
e dos valores do Balancete Orçamentário e Balanço Patrimonial. Inconsistência contábil: Incongruência de saldos do Passivo Financeiro. Infringência legal: artigo 85
da Lei 4320/1964.
b) item 10 - INCONSISTÊNCIA PATRIMONIAL DE BENS
DE ALMOXARIFADO. CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO.
Não houve coincidência de valores do inventário físico
de bens do de consumo (Almoxarifado), o balancete contábil e o balanço patrimonial. Inconsistência contábil: Incongruência de saldos do Balanço Patrimonial, Balancete Contábil, Demonstração das Variações Patrimoniais
e Inventário de Almoxarifado. Infringência legal: artigo
85 da Lei 4320/1964.
· Com fulcro no art. 63, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº. 621/12 c/c art. 162 da Resolução TCEES nº.
182/02, CITAÇÃO aos membros da Comissão responsável pela elaboração da Prestação de Contas Anual, Senhora Soneide de Almeida Santos (Coordenadora), Senhora Maria Inês Pimenta Castello Miguel e o Senhor
Antônio José Bolsoni, pelos indicativos de irregularidade a seguir relacionados:
a) Item 5.3.1 – INCONSISTÊNCIA PATRIMONIAL DE CONDiário Oficial de Contas

TA DO BALANÇO PATRIMONIAL Não comprovar igualdade de valores entre os registros contábeis da Demonstração das Contas de Movimentação Extraorçamentária
e dos valores do Balancete Orçamentário e Balanço Patrimonial. Inconsistência contábil: Incongruência de saldos do Passivo Financeiro. Infringência legal: artigo 85
da Lei 4320/1964.
b) item 10 - INCONSISTÊNCIA PATRIMONIAL DE BENS
DE ALMOXARIFADO. CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO.
Não houve coincidência de valores do inventário físico
de bens do de consumo (Almoxarifado), o balancete contábil e o balanço patrimonial. Inconsistência contábil: Incongruência de saldos do Balanço Patrimonial, Balancete Contábil, Demonstração das Variações Patrimoniais
e Inventário de Almoxarifado. Infringência legal: artigo
85 da Lei 4320/1964.
Por fim, recomendamos que o Funepj atente para o controle patrimonial nos seguintes termos:
· que, na elaboração das futuras Prestações de Contas
Anual do Funepj, contenha um quadro que confronte os
valores de bens registrados no inventário, relativo ao almoxarifado, aos bens móveis e aos bens imóveis, confrontando com aqueles registrados no balancete, no Balanço Patrimonial e no Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
· que o Funepj ingresse no novo sistema para administração e controle das finanças públicas estaduais, que se
encontra em fase de implantação pelo Poder Executivo
Estadual, integrando setores de planejamento, contabilidade e finanças do Estado do E.S. Essa inclusão promoverá adequadamente o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal em seus artigos 50, 67 e, especialmente, o artigo 48, parágrafo único, inciso III; e
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· que se inclua, nos próximos relatórios do Núcleo de
Controle Interno, resumo sobre a análise das contas patrimoniais, demonstrando as unidades gestoras de forma separada entre Funepj e Tribunal de Justiça.
Na sequência, considerando que as irregularidades verificadas se referem à Inconsistência patrimonial de conta
do balanço patrimonial e Inconsistência patrimonial de
bens de almoxarifado. contabilidade e patrimônio, cujo
prazo para correção teria sido prorrogado até término
do exercício de 2013, conforme previsão disposta na Lei
nº 9916/2012, publicada no DIOES de 16/10/2012, concluiu-se, por intermédio da ITC 4007/2017-5, que as contas do senhor Manoel Alves Rabelo – Desembargador
Presidente, frente ao Fundo Especial do Poder Judiciário, no exercício de 2011, estariam regulares, na forma
do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
com a proposta de ser dada plena quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal c/c
artigo 161, caput, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução TC 261/2013.
Instada a se manifestar sobre o aspecto técnico-contábil,
o Órgão Ministerial acompanha na integralidade a área
técnica, julgando REGULAR as contas do Sr. Manoel Alves Rabelo – Desembargador Presidente, com fulcro no
art. 84, inciso I, da LC n. 621/2012, expedindo-lhe a devida quitação.
I.2 - DO RELATÓRIO DE AUDITORIA (TC 3992/2012):
Trata de auditoria ordinária empreendida no Fundo Especial do Poder Judiciário – FUNEPJ, realizada no período
de 4/6/2012 a 20/7/2012, para verificação dos atos praticados pelos responsáveis.
A equipe de auditoria, cumprindo o estabelecido no PlaSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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no de Auditoria 90/2012, elaborou o Relatório de Auditoria 71/2012, às fls. 13/62, acompanhado da documentação de suporte às fls. 63/859, onde foi verificada a existência de indicativos de irregularidades, que ensejaram a
citação dos responsáveis relacionados na Instrução Técnica Inicial ITI 992/2012 às fls. 1425/1434, quais sejam:
Manoel Alves Rabelo, José de Magalhães Neto, Ana Lucia
Brunoro, Paulo Carvalho Jorge, Samira Sant’anna Zani,
Aref Hilal Neto, Nealdo Zaidan Junior, Joana Brotas Correa Felisberto, Daniela Lordello Colnago, Carlos Alberto
dos Santos Lira, Fernando Antonio Gianordoli Teixeira,
Rafaella Lage Cardinelli Oliveira, Dyonisio Abaurre Ind. e
Com. Ltda. e Trivale Administração Ltda..
Em relação aos indicativos apontados no RAO e ITI, por
intermédio do Voto 123/2013, foi acolhida parcialmente a proposta de encaminhamento da área técnica, deixando de citar os parecerista/assessores jurídicos Samira Sant’anna Zani e Aref Hilal Neto, e pelas citações
dos demais responsáveis elencados na ITI, o que foi
acompanhado pelo Plenário, nos termos da Decisão TC
873/2013, fls. 1446.
Após a regular citação dos responsáveis, ressalvando a
senhora Rafaela Lage Cardinelli Oliveira que não apresentou defesa, os demais encartaram suas justificativas e
documentação de suporte às fls. 1479/1496, 1500/1511,
1515/1519, 1522/1524, 1528/1533, 1535/1562,
1567/1699, 1701/1714, 1716/1720, 1725/2366,
2368/3097 e 3099/3112.
Na forma regimental, os autos foram remetidos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC)
que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC
4007/2017-5, finalizando seus trabalhos com a seguinte proposta:
Diário Oficial de Contas

1. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Ressarcimento: 1.084,43 VRTE

3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos que versam sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Especial do Poder Judiciário, no exercício
2011, cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor Manoel Alves Rabelo (presidente), têm-se as seguintes conclusões:

3.1.2.3 Aluguel de imóvel. Avaliação de imóvel em desacordo com as normas pertinentes (Item 2.9, desta ITC)

3.1.1 Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros, reitera-se o ntendimento apontado na presente instrução e conclui-se pela regularidade das contas;

José de Magalhães Neto (diretor geral)

3.1.2 Com relação ao Proc. TC 3992/2012, apenso, que
trata do Relatório de Auditoria Ordinária RAO 71/2012,
levando em conta as análises aqui procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pela manutenção das seguintes irregularidades:
3.1.2.1 Concessão Administrativa de uso de bem público. Avaliação de imóvel em desacordo com as normas
pertinentes (Item 2.3, desta ITC)
Basel Legal: art. 37 da Constituição Federal – princípio da
legalidade c/c art. 39, inciso VIII, da Lei 8.078/90.
Responsáveis: Manoel Alves Rabelo (presidente)
José de Magalhães Neto (diretor geral)
Carlos Alberto dos Santos Lira (servidor do TJES)
3.1.2.2 Dispensa. Pagamento. Liquidação irregular de
despesa (Item 2.8, desta ITC)
Basel Legal: arts. 62 e 63, § 2º, incisos I, II e III, da Lei
4.320/64.
Responsáveis: Manoel Alves Rabelo (presidente)
José de Magalhães Neto (diretor geral)
Joana Brotas Correa Felisberto (servidora do TJES)
www.tce.es.gov.br

Basel Legal: art. 37 da Constituição Federal – princípio da
legalidade c/c art. 7º, alínea “c”, da Lei 5.194/66 e art. 24,
inciso X, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Manoel Alves Rabelo (presidente)
3.1.2.4 Aluguel de imóvel. Alteração do valor do aluguel acima do índice previsto no contrato (Item 2.10,
desta ITC)
Basel Legal: arts. 24, inciso X, e 66 da Lei 8.666/93 c/c
art. 32, caput, da Constituição Estadual – princípio da
motivação.
Responsáveis: Manoel Alves Rabelo (presidente)
José de Magalhães Neto (diretor geral)
Ressarcimento: 21.145,46 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 Decretar a revelia da senhora Raffaela Lage Cardinelli Teixeira, na forma do artigo 65, da Lei Complementar 621/2012;
3.2.2 Rejeitar parcialmente as justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Manoel Alves Rabelo (Presidente do TJES em 2011), pela prática de atos ilegais
presentificados nos itens supracitados 3.1.2.1 e 3.1.2.3,
bem como pelo cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário, tipificados nos itens 3.1.2.2
e 3.1.2.4, com amparo no art. 84, III, “c”, “d” e “e”, da
LC 621/2012, condenando-o ao ressarcimento do valor
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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equivalente a 1.084,43 VRTE, solidariamente ao senhor
José de Magalhães Neto e à senhora Joana Brotas Correa Felisberto, e do valor equivalente a 21.145,46 VRTE, solidariamente ao senhor José de Magalhães Neto,
sugerindo, ainda, a aplicação de multa pecuniária proporcional ao dano em relação aos itens 3.1.2.2 e 3.1.2.4,
com amparo no artigo 134, e multa pecuniária face ao
item 3.1.2.3, com amparo no artigo 135, inciso I, da Lei
Complementar Estadual 621/2012;

berto (Servidora do TJES), em razão de cometimento de
infração que causou dano injustificado ao erário, disposta no item supracitado 3.1.2.2, com amparo no art.
84, III, “c”, “d” e “e”, da LC 621/2012, condenando-a ao
ressarcimento do valor equivalente a 1.084,43 VRTE,
solidariamente aos senhores Manoel Alves Rabelo e José de Magalhães Neto, sugerindo, ainda, a aplicação de
multa pecuniária proporcional ao dano, com amparo no
artigo 134, da Lei Complementar Estadual 621/2012;

3.2.3 Rejeitar parcialmente as justificativas e julgar irregulares as contas do senhor José de Magalhães Neto (Diretor Geral em 2011), pela prática de atos ilegais
presentificados nos itens supracitados 3.1.2.1 e 3.1.2.3,
bem como pelo cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário, tipificados nos itens 3.1.2.2
e 3.1.2.4, com amparo no art. 84, III, “c”, “d” e “e”, da
LC 621/2012, condenando-o ao ressarcimento do valor
equivalente a 1.084,43 VRTE, solidariamente ao senhor
Manoel Alves Rabelo e à senhora Joana Brotas Correa
Felisberto, e do valor equivalente a 21.145,46 VRTE, solidariamente ao senhor Manoel Alves Rabelo, sugerindo, ainda, a aplicação de multa pecuniária proporcional ao dano em relação aos itens 3.1.2.2 e 3.1.2.4, com
amparo no artigo 134, e multa pecuniária face ao item
3.1.2.3, com amparo no artigo 135, inciso I, da Lei Complementar Estadual 621/2012;

3.2.6 Acolher as justificativas e julgar regulares as contas das senhoras Ana Lucia Brunoro (pregoeira do TJES),
Daniela Lordello Colnago (servidora do TJES), Raffaela
Lage Cardinelli Oliveira (servidora do TJES) e dos senhores Paulo Carvalho Jorge (presidente da CPL), Nealdo Zaidan Junior (fiscal de contrato) e Fernando Antonio Gianordoli Teixeira (servidor do TJES), conforme art. 84, I, da
LC 621/2012;

3.2.4 Rejeitar parcialmente as justificativas e julgar regulares com ressalva as contas do senhor Carlos Alberto dos Santos Lira (Servidor do TJES), pela prática de atos
ilegais presentificados no item supracitado 3.1.2.1, com
amparo no art. 84, II, da LC 621/2012.
3.2.5 Rejeitar parcialmente as justificativas e julgar irregulares as contas da senhora Joana Brotas Correa FelisDiário Oficial de Contas

Correa Felisberto, EM SOLIDARIEDADE, ao ressarcimento do erário estadual o montante equivalente a 1.084,43
VRTE, aplicando-lhes multa proporcional ao dano, nos
termos do art. 134 da LC n. 621/12 c/c art. 386 do RITCEES, em decorrência dos prejuízos descritos no item 2.8
da ITC n. 04007/2017-5;
2.2 - condenar José de Magalhães Neto ao ressarcimento do erário estadual do montante equivalente a
21.145,43 VRTE, aplicando-lhe multa proporcional ao
dano, nos termos do art. 134 da LC n. 621/12 c/c art. 386
do RITCEES, em decorrência dos prejuízos descritos no
item 2.10 da ITC n. 04007/2017-5;
2.3 – com fulcro no art. 135, inciso III, da LC n. 621/2012
c/c art. 389, inciso III, do RITCEES, cominar multa pecuniária a José de Magalhães Neto e Paulo Carvalho Jorge, pelas práticas das ilegalidades descritas nos itens 2.9
e 2.11 da ITC n. 04007/2017-5;

3.2.7 Acolher as justificativas e afastar a responsabilidade das empresas Trivale Administração Ltda. e Dyonisio Abaurre Ind. e Com. Ltda.

3 – na forma do art. 87, VI, da LC n. 621/2012, sejam expedidas as seguintes determinações ao atual gestor do
Fundo:

Por sua parte, o Órgão Ministerial se manifesta sobre
os atos de gestão, anuindo parcialmente às proposições
técnicas, nos termos do Parecer do MPEC 7101/2017-6,
como segue:

3.1 - seja providenciada a alteração da subcláusula 7.2,
do contrato decorrente da Concorrência 01/2011, obstando a realização de contratação por prazo indeterminado;

Ante todo o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:

3.2 – deixem de executar os serviços contratados, bem
como a realização de qualquer pagamento, sem que antes sejam formalizados corretamente os contratos administrativos, nos termos da Lei n. 8.666/93;

1 - (...);
2 – seja a presente prestação de contas, quanto aos aspectos da gestão, julgada IRREGULAR, com fulcro no art.
84, inciso III, alíneas “c” e “e”, da LC n. 621/2012, com a
finalidade de:
2.1 – condenar José de Magalhães Neto e Joana Brotas
www.tce.es.gov.br

4 – seja expedida recomendação ao atual gestor para
que passe a observar, quando da realização de laudo de
avaliação, as normas técnicas da ABNT NBR 14563-2;
5 – sejam formados autos apartados, nos termos dos
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e §
2° e 281 do RITCEES, com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, os agentes responsáveis pelo prejuízo causado ao erário descrito no item 2.10 da ITC n.
04007/2017-5 ou, subsidiariamente, que determine ao
Tribunal de Justiça a adoção de medidas para a elisão do
dano e, não logrando êxito, a instauração de tomada de
contas especial.
É o relatório, em sua importância.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Considerando a regularidade das contas sob o aspecto
técnico-contábil, passo a análise dos atos de gestão indicados pela auditoria como irregulares e mantidos na peça conclusiva.
II.1 – Da Preliminar de ilegitimidade passiva:
Como bem foi ressaltado pelo Órgão Ministerial, “após a
análise das infrações que maculam a presente prestação
de contas, imperioso a verificação dos elementos necessários para configuração da responsabilidade por parte
dos agentes citados, com a devida análise dos atos praticados, da culpabilidade, do nexo causal, bem como a
individualização das condutas, para fins de definição da
matriz de responsabilidade”.
Nesse sentido, foi constatado pelo Ministério Público que
o artigo 6º da Lei Complementar Estadual n. 219/2002,
trouxe a delegação realizada pelo Presidente do Tribunal
de Justiça para execução de atos relacionado ao Fundo
Especial do Poder Judiciário, nos seguintes termos:
[...]
Art. 6º O Fundo Especial do Poder Judiciário terá escrituração contábil própria, atendida às legislações federal
e estadual e às normas emanadas do Tribunal de Contas
Diário Oficial de Contas

do Estado.
§ 1º O Presidente do Tribunal de Justiça será o gestor do
Fundo Especial, delegando a execução à Diretoria Judiciária Econômica, Financeira e Contábil e à Assessoria
Econômica do Tribunal de Justiça.
§ 2º A Prestação de Contas de aplicação e da execução
financeira do Fundo Especial será feita pelos setores
acima, sendo consolidada a deste Poder.
Entretanto, segundo o parquet a delegação para execução de atos gestão pela Diretoria e Assessoria, não afasta, por si só, a responsabilização do Presidente do Tribunal de Justiça, devendo este responder por culpa in elegendo ou por culpa in vigilando, conforme os atos praticados por seus subordinados.
Nesse sentido, foi destacado trecho do Acórdão do Plenário do TCU n. 2389/2017 – que traz o entendimento
deste Tribunal sobre o tema:
[...]
12. Primeiramente, acerca desses argumentos, destaco
que a delegação de competência não afasta a responsabilidade do gestor pela fiscalização dos atos de seus
subordinados, impondo-se, portanto, que os escolha
bem, sob pena de responder por culpa in elegendo, ou
por culpa in vigilando, consoante dispõe o art. 932, inciso III, do Código Civil.
13. A propósito, nos dizeres de Hely Lopes Meirelles (in
Direito Administrativo Brasileiro, 25ª ed., 2000, p. 619)
tem-se o seguinte sobre a fiscalização hierárquica: ‘Para
o pleno desempenho da fiscalização hierárquica o superior deve velar pelo cumprimento da lei e das normas internas, acompanhar a execução das atribuições de todo
subalterno, verificar os atos e o recebimento do trabalho
www.tce.es.gov.br

dos agentes e avaliar os resultados, para adotar ou propor as medidas convenientes ao aprimoramento do serviço, no âmbito de cada órgão e nos limites de competência de cada chefia.
Assim sendo, afirma que “a responsabilidade da autoridade delegante pelos atos delegados depende do conhecimento de ato irregular praticado ou a má escolha
do agente delegado (culpa in elegendo), se comprovados (Acórdão 8028/2016 – Segunda Câmara, Rel. Ana Arraes).
Nesta linha, a verificação de responsabilidade por culpa
in elegendo ou culpa in vigilando exige a comprovação
do nexo causal entre a conduta omissiva na fiscalização
ou a má escolha do agente delegado e o dano verificado.
No caso concreto destes autos, como bem constatou o
Órgão Ministerial, não foi possível verificar que as condutas consideradas irregulares foram efetivamente praticadas pelo Presidente do Tribunal de Justiça, e neste
contexto, entendeu o Procurador que não havia a responsabilidade do então presidente do TJ, com exceção
sobre a irregularidade indicada no item 2.2 da ITC, que
trata do contrato de concessão de bem público por prazo
indeterminado, tendo em vista que o mesmo teria atestado todo o procedimento ao assinar a homologação do
certame (fl. 524).
De toda sorte, inobstante não me atrelar ao entendimento do MPEC quanto à responsabilização do presidente, no que diz respeito à irregularidade indicada no
item 2.2 da ITC mas, considerando que a mesma teria
persistido apenas no campo hipotético, uma vez que não
havia qualquer prorrogação contratual, o que a caracteriza como uma falha de cunho formal, suficientemente
saneada com a expedição de determinação ao atual gesSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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tor para que se realizasse o termo aditivo do contrato,
comungo do entendimento final vertido pelo MPEC para
o afastamento da aplicação de sanção ao Presidente do
TJ também nesse tópico.

desvio de finalidade na aplicação dos recursos/utilização
dos bens públicos);

Portanto, considerando a análise percuciente do ilustre
Procurador, com suporte nos documentos acostados aos
autos, não restam dúvidas quanto ao afastamento da
responsabilidade do Sr. Manoel Alves Rabelo – Presidente do Tribunal de Justiça, perante as irregularidades apuradas e mantidas pelo nosso corpo técnico, e no mesmo
sentido firmo minha posição.

· 2.6 (Realização de despesas em valores superiores aos
praticados no mercado);

De outro lado, o Diretor Geral do Fundo Especial do Poder Judiciário, o Sr. José de Magalhães Neto, foi indicado pelo Ministério Público como responsável pelos atos
tidos como irregulares nesses autos, posição que a meu
ver deve ser revista, já que tal responsabilização precisa ser apreciada com base na verificação da conduta por
ele adotada em cada caso concreto, na análise de mérito, diante da existência ou não de liame entre esta conduta e a irregularidade imputada (nexo causal), para somente assim impor-lhe responsabilização, conforme
adiante passo a avaliar.
II.2 – Do Mérito:
Quanto ao mérito, para evitar repetições desnecessárias, me aproprio dos termos da ITC, na sua argumentação fático-jurídica, para o afastamento das irregularidades dispostas nos seguintes itens da ITC 4007/2017-5:
· 2.1 (Execução Contratual. Pagamento de Despesas não
previstas em contrato);
· 2.2 (Concessão de bem público com possibilidade de
cessão por prazo indeterminado);
· 2.4 (Ausência de comprovação de interesse público ou
Diário Oficial de Contas

· 2.5 (Contratação de serviços acima dos preços referenciados);

· 2.7 (Ausência de respaldo legal para pagamento de aluguel de alarme em residência de magistrado);
· 2.8 (Liquidação irregular de despesa relativa a curso em
que a servidora Daniela Lordello Colnago participou) e
· 2.12 (Dispensa de licitação. Pagamento e liquidação irregular da despesa).
Também acompanho os termos da ITC na manutenção
da irregularidade sem a aplicação de multa, na forma
apresentada no item 2.3 (Avaliação de imóvel em desacordo com as normas pertinentes), além de aproveitar
os acréscimos implementados pelo Órgão Ministerial em
seu Parecer 7101/2017, no que concernem as determinações/recomendações indicadas nos itens 2.2, 2.3.
Neste contexto, debruço minha análise somente nos
itens que dizem respeito às irregularidades mantidas pela área técnica, especificamente, nos itens 2.8 (Liquidação irregular de despesa relativa a curso em que participou a servidora Joana B. C. Felisberto), 2.9 (Aluguel de
imóvel. avaliação de imóvel em desacordo com as normas pertinentes), 2.10 (Alteração do valor do aluguel
acima do índice previsto no contrato) e 2.11 (Ausência
de assinatura de contrato e de outros elementos legalmente exigidos), sobre os quais passo a expor meus motivos de divergência:
2.8 - Liquidação irregular de despesa relativa a curso
em que participou a servidora Joana B. C. Felisberto
www.tce.es.gov.br

Foi mantida na peça conclusiva e reconhecida pelo parquet a existência de dano ao erário em decorrência da
não comprovação de participação da servidora Joana
Brotas Correa Felisberto no curso denominado “Aspectos Controvertidos e Polêmicos das Licitações e Contratos Administrativos”, uma vez que os documentos encartados pela auditoria se mostravam incoerentes nas datas e no local em que ocorreu o evento, conforme verificado nos documentos acostados às fls. 716/729, já que
no pedido do curso e na nota fiscal dos serviços constam que o evento seria realizado em Brasília, nos dias
18 e 19 de agosto de 2011(fls. 717 e 724 do apenso TC
3992/2012), e a programação do evento, encartada para comprovação da participação da servidora, indica que
o mesmo seria realizado no período de 19 a 23 a setembro de 2011, em Curitiba – Paraná (fls. 718/722 do apenso TC 3992/2012).
Nestas condições, a área técnica acompanhada pelo Ministério Público propôs a manutenção da irregularidade com o consequente ressarcimento ao erário, no valor
de R$2.290,00, equivalentes a 1.084,43 VRTE, bem como aplicação de multa pecuniária proporcional ao dano.
Pois bem, compulsando os autos, especificamente a defesa da servidora Joana Brotas Correa Felisberto (fls.
1701/1702), verifiquei que a mesma alegou equívoco da
empresa realizadora do evento que, ao ser por ela solicitada para emissão de comprovante de sua participação,
encaminhou curso diverso daquele que a servidora efetivamente teria participado.
Assim, em fase de defesa a servidora em questão encaminhou os e-mails emitidos à empresa realizadora do
curso (fls. 1703/1705), além do certificado de sua participação no curso, bem como passagens aéreas que foSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ram por ela utilizadas (1708/1714).
Nestas condições, verifico que não se sustenta a análise
conclusiva quanto a este item, da forma apontada pela
área técnica e acompanhada pelo Ministério Público, razão pela qual formo o meu convencimento no sentido de
afastar a irregularidade e ressarcimento constantes deste tópico.
2.9 - Avaliação de imóvel em desacordo com as normas
pertinentes
A equipe de auditoria identificou que o laudo de avaliação do imóvel, alugado para armazenamento e preservação do acervo judicial do Fórum da Comarca de Linhares,
teria sido elaborado por um oficial de justiça e, posteriormente, por uma arquiteta e um engenheiro civil, contudo, ambos foram considerados superficiais, por não
evidenciaram elementos tidos pelo nosso corpo técnico
como obrigatórios, como: identificação do imóvel, histórico, análise da edificação, descrição, critério de avaliação (método), grau de fundamentação, dentre outros,
em desconformidade com as normas da ABNT 14653.
Os gestores alegam que ao oficial de justiça incumbe realizar, pessoalmente, as citações, intimações, penhoras,
arrestos, sequestros e demais diligências ordenadas pelo
juiz, bem como de realizar avaliações, conforme o artigo
680, da Lei 11.382, de 6 de dezembro de 2006.
Também ressaltam que não há legislação vigente que
vede à atuação de oficial de justiça, posto que a Lei
8.666/1993, art. 24, X, apenas estabelece a avaliação
prévia sem especificar, contudo, os requisitos.
No que diz respeito ao engenheiro e a arquiteta, ambos
alegam que não tiveram acesso ao caderno procedimental e ao processo, após autuação.
Diário Oficial de Contas

Por fim, informaram que a unidade de controle interno
do TJES foi oficiada, com o intuito de elaborar, junto ao
setor competente, norma de procedimento específica
para avaliação de imóveis para fins de locação, concessão de uso, etc.

ria do Tribunal de Justiça (fls. 1905/1906) é que veio o
despacho da Diretora em exercício no TJ para a instauração do processo administrativo, devidamente autuado,
protocolizado e numerado, para dar início à locação (fls.
1908/1909).

Neste contexto, a subscritora da peça conclusiva afirmou
que as avaliações de competência do oficial de justiça
são as de perícias em atos judiciais, e nesse sentido, não
caberia no caso concreto reconhecer como legal a avaliação por oficial de justiça. Afirmou-se, ainda, que mesmo
se fosse possível, ele deveria seguir as exigências normativas descritas na ABNT 14653.

Deste modo, entendo que a avaliação legal e definitiva
não teria sido iniciada naquele momento apresentado
pela auditoria, considerando que houve despacho determinando a abertura de processo administrativo, e que
este foi autuado em 25/10/2011, mantido o número de
protocolo originário, 2011.00.855.023, conforme se depreende no documento encartado à fl. 1910.

Em relação ao documento assinado por uma arquiteta e
por um engenheiro civil, afirmam que ele foi elaborado
com mais informações, contudo, também não seguiu os
preceitos da NBR 14653.

Contudo, inobstante a possibilidade da existência de outro laudo no processo administrativo instaurado, verifico
que os elementos obrigatórios, como: identificação do
imóvel, histórico, análise da edificação, descrição, critério de avaliação (método), grau de fundamentação, dentre outros, como foram questionados pelo nosso corpo
técnico, foram devidamente apresentados, tanto no laudo realizado pelo Oficial de Justiça (fls. 1912), quanto no
laudo emitido pelos servidores técnicos da área de engenharia daquela Casa (fls. 1905/1906).

Neste ínterim, foi ressaltado que o proprietário das duas salas comerciais era o mesmo do galpão onde se localizava o arquivo, e que ele teria proposto a manutenção
do valor do aluguel.
Pois bem.
Em que pese estas informações, compulsando os autos,
verifico que as avaliações em questão são prévias à abertura do processo administrativo de locação, já que a juíza, diretora do Fórum de Linhares, em 28/7/2011, por intermédio do protocolo TJ 2011.00.855.023, solicitou de
um engenheiro e de uma arquiteta a avaliação prévia do
imóvel, no que concerne ao atendimento das normas de
segurança, armazenamento e preservação do acervo judicial (fls. 1903).
Entretanto, somente posteriormente ao encaminhamento destas informações à Diretoria Geral da Secretawww.tce.es.gov.br

Há de se ressaltar que a Lei 8.666/93, como bem ponderou o Presidente do Tribunal de Justiça em sua defesa, ao
tratar de locação de prédios públicos por dispensa, nos
termos do art. 24, X, obriga somente a Avaliação prévia
com a indicação de alguns elementos que comprovem
que a escolha do imóvel se adequou às necessidades de
instalação da entidade como:
a) necessidade do imóvel para desempenho das atividades administrativas;
b) adequação de um determinado imóvel que venha a
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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satisfazer as necessidades estatais e
c) compatibilidade do preço do aluguel com os parâmetros de mercado (fl. 363, Doutrina de Marçal Justen Filho
em Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – 15ª Edição).
Ademais, não podemos olvidar que o Oficial de Justiça,
de fato, tem competência para realizar avaliações judiciais, e nessas condições, entendo que poderia ser aproveitado no caso concreto, sobretudo, em razão da capacidade de atuar em casos mais complexos e possuir fé
pública, o que afasta a necessidade do órgão em contratar um terceiro para uma atividade menos complexa.
Por fim, assinalo que, inobstante o contrato de locação
em comento tenha sido realizado no valor assinalado pelo Oficial de Justiça, engenheiro e arquiteta, que era o
mesmo valor de locação praticado para a utilização do
galpão em que se encontrava anteriormente o acervo judicial, no montante mensal de R$3.600,00, tal fato, por si
só, não comprova a inexistência de outro laudo técnico,
quando da instauração do processo administrativo, e por
outro lado, faz prova da ausência de dano ao erário, porque se mantém nos mesmos valores antes praticados.
Nessa linha, constato que os laudos emitidos pelos servidores da Casa possuíam os elementos exigidos pela Lei,
quais sejam, em condições físicas para melhor acondicionamento do acervo judicial, como foi avaliado pelos
servidores da Casa (Oficial de Justiça, engenheiro e arquiteta) e com preço contratado compatível com o praticado no mercado naquela região, o que refuta a irregularidade imputada.
2.10 - Alteração do valor do aluguel acima do índice
previsto no contrato
Diário Oficial de Contas

Trata este tópico da contratação de locação para funcionamento da Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo, celebrado no dia 12/03/2003, no valor mensal
de R$3.000,00, pelo prazo de 48 meses, a partir da sua
celebração, cujo índice para reajuste anual definido era
o do IGPM/FGV.

cio de 2012, entenderam necessária a formação de autos apartados para citação dos responsáveis, em observância ao princípio do contraditório de da ampla defesa,
tendo em vista que a presente prestação de contas referia-se apenas ao exercício de 2011, não sendo possível a
sua apuração nos presentes autos.

O contrato de locação em questão teria sofrido várias
prorrogações, razão pela qual foram realizados 07 (sete)
termos aditivos, sendo que na análise do 3º Termo Aditivo, a Unidade Técnica constatou a realização de pagamento a maior, em desconformidade com as cláusulas
contratuais, vez que reajustados com base no valor de
mercado para locação do imóvel e não pela variação do
IGPM/FGV, conforme definido contratualmente.

Pois bem.

Nesse sentido, consideraram que as justificativas apresentadas pelos responsáveis não teriam vindo acompanhadas de documentos probatórios capazes de elidir a
irregularidade, em especial, porque o aditivo contratual não se revestia como um novo contrato de aluguel, e
nessas condições, entenderam os técnicos que restava
caracterizada a irregularidade quanto à alteração do valor do contrato de locação fora dos termos contratados,
no que concerne à aplicação do IGPM/FGV, razão pela
qual propuseram a manutenção da irregularidade.
Desse modo, argumentou nosso corpo técnico que o valor do aluguel no exercício de 2011 deveria corresponder
a R$6.538,57 por mês, ao passo que o valor efetivamente pago teria sido de R$11.500,00 por mês, o que resultaria, segundo eles, em um prejuízo mensal ao erário de
R$4.961,42, totalizando o valor de 21.145,46 VRTE, além
da aplicação de multa pecuniária proporcional ao dano.
Ademais, considerando que a mesma irregularidade teria sido indicada pela Unidade Técnica durante o exercíwww.tce.es.gov.br

Avaliando os termos da defesa da empresa de locação
(fls. 1567/1580), verifiquei que, de fato, não foram considerados pelo nosso corpo técnico alguns aspectos relevantes que levaram a contratação de locação em questão perdurar por nove anos, com valores ao final praticados acima do índice da variação de IGPM/FGV, em desconformidade ao contrato original.
A defesa argumenta que o preço praticado era demasiadamente abaixo do valor de mercado desde a assinatura do contrato original e até então a empresa Dyonisio
Abaurre pleiteava a renovação do valor, sendo que em
13.03.2007 teria apresentado laudo informando que o
valor a ser praticado no aluguel deveria ser, no mínimo,
de R$12.983,95, o que não foi atendido à época, mantendo-se o preço de cinco mil reais.
Já em fevereiro de 2010, a empresa novamente pleiteou
o reajuste de aluguel, propondo o valor de R$14.147,07
por mês, o que também não foi atendido, mantendo-se
o preço de cinco mil reais.
Assim, segundo a defesa, em janeiro de 2011, quando
o contrato estava prestes a vencer, foi questionado pelo TJ/ES quanto ao interesse ou não de renovar o contrato e, considerando a abismal defasagem no valor do aluguel e as infrutíferas tentativas de equacionar este valor
ao de mercado, somada à pretensão de dar nova destiSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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nação ao imóvel (instalação de uma academia de ginástica), a locadora respondeu que não tinha interesse em
firmar mais um aditivo, solicitando a devolução do imóvel.
Há de se ressaltar que a Escola de Magistratura em questão seria abrigada na futura sede da Corregedoria, ainda em obra, e nessas circunstâncias é que a empresa de
locação foi solicitada a prorrogar o contrato por mais alguns meses, em decorrência de que o TJ não possuía
imóvel a abrigar a referida Escola e carecia de tempo para que a futura sede da Corregedoria ficasse pronta.
Atendendo aos apelos da Direção do TJ/ES, a empresa
de locação aceitou a prorrogação até 31/07/2011, desde
que o valor do aluguel fosse reajustado para valores mais
próximos à realidade da região, e nessas condições, ainda com valores defasados, foi firmado o 3º Termo Aditivo, de 12/03 a 31/07/2011, no valor de R$11.500,00
por mês.
Mais adiante, em razão da sede da Corregedoria não ter
ficado pronta e por não ter como alocar a Escola de Magistratura, a direção do TJ/ES novamente solicitou prorrogação de prazo, sendo firmado o 4º Termo Aditivo, que
vigorou no período de 01/08 a 31/10/2011.
Deste modo, em decorrência da não conclusão da obra
da Corregedoria, foram solicitadas pelo TJ/ES novas prorrogações de prazo, que ocorreram até fevereiro de 2012,
através de aditivos contratuais, mantendo-se o valor de
R$11.500,00 por mês.
Neste ínterim, a empresa ora defendente argumenta
que o valor de aluguel até então praticado não mais interessava ao proprietário, uma vez que se mantinha em valores ainda defasados e porque ao prever uma outra desDiário Oficial de Contas

tinação para o imóvel locado, em um futuro próximo, adquiriu equipamentos para a montagem do novo empreendimento (fls. 1639/1640), cujo acondicionamento lhe
trazia despesas, além do prejuízo eventualmente acarretado pelo atraso na inauguração deste novo empreendimento (academia).
E assim fora pactuado o 7º TA, pelo valor mensal de
R$15.000,00, seguido do 8º T.A e o derradeiro 9º T.A, firmado até 31/10/2012, por este mesmo valor, quando
enfim o TJ/ES devolveu o imóvel locado à empresa locadora.
Como forma de comprovar que os valores praticados de
março de 2011 (3º TA) a outubro de 2012 (9º TA), estavam dentro dos praticados no mercado, o defendente encarta laudos de imóveis assemelhados, locados na
mesma região (fls. 1641/1685), o que a meu ver faz prova do aludido.
Por outra vertente, o defendente informa que a administração não tinha levado em consideração elemento imprescindível para a definição do preço da locação, uma
vez que não constava no contrato original a metragem
do imóvel locado e que, portanto, tal omissão poderia
ter acarretado a definição de preço subestimado.

vel específico a Escola de Magistratura, até ulterior conclusão da obra do imóvel que iria abrigar a referida Escola, o que incialmente poderia ser realizado através de
novo contrato, com novos parâmetros de preço, inclusive, por dispensa licitatória (art. 24, X, da Lei 8.666/93).
Todavia, o elemento de indefinição na data de conclusão
da obra, diante dos seguidos atrasos verificados, acarretou a decisão de prorrogar o contrato vigente, ao invés de realizar nova contratação, até mesmo em termos
mais econômicos para o TJ/ES, porque estavam aquém
dos realizados em imóveis semelhantes e na mesma região, conforme encartados pela defesa.
Por derradeiro, não podemos olvidar que a eventual
transferência de sede da Escola, em tão pouco tempo,
acarretaria maiores transtornos e prejuízo ao TJ/ES, e assim sendo, a conduta dos que propuseram a prorrogação
contratual foi devidamente justificada.
Neste contexto, resta demonstrado no caso concreto
que aos gestores não lhes cabia conduta diversa, nos termos explicitados no Acórdão 312/2002 – do Plenário do
TCU, in verbis:

Além disto, alega que o índice do IGPM previsto no contrato original era para ser obedecido na constância do
prazo contratual, nas condições normais pactuadas inicialmente, o que não ocorreu no presente caso, pois o
contrato tinha seu prazo expirado quando da alteração
do valor em decorrência do preço de mercado.

“Considerando que o exame do ponto omisso no Acórdão impugnado deixou evidenciada a necessidade urgente de compor o quadro jurídico da Autarquia, ante o
reduzido número de procuradores, aliado à impossibilidade de nomeação de novos servidores e ao elevado número de ações judiciais de interesse do DNER, justificando a contratação dos advogados colaboradores sem licitação e sem concurso público”

Consta-se que somente por interesse da administração
do TJ/ES é que se deram as prorrogações contratuais de
locação ora analisadas, com vistas a manter naquele imó-

Sobre a inexigibilidade de procedimento diverso, este Tribunal de Contas já proferiu inúmeros julgados que atestam a exclusão da culpabilidade e de sanção aos agentes

www.tce.es.gov.br
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envolvidos (Acórdão TC 136/2013, TC 879/2016 – Plenário, TC 842/2017 – Plenário e TC’s 939/2017, 664/2014,
790/2016 e 226/2017, ambos da 1ª CM).
Pelo exposto, em razão das circunstâncias fáticas que
permeiam o caso concreto, ante as justificativas apresentadas pela defesa, entendo que a conclusão técnica
não se sustenta, e com base na jurisprudência formada
sobre a matéria por este Colegiado, formo o meu convencimento, de maneira a excluir a culpabilidade dos
agentes envolvidos, tendo por consequência lógica, o
afastamento do ressarcimento imputado e da sanção a
lhes ser aplicada.
2.11 - Ausência de assinatura de contrato e de outros
elementos legalmente exigidos
Trata-se de contratação de empresa para prestação de
serviços de lavagem de automóveis, cuja irregularidade
consiste na ausência de prévia assinatura do contrato.
Sobre a falha em comento a Unidade Técnica sugeriu o
seu afastamento, pois mesmo que constatada a infringência legal entenderam que a irregularidade não deveria subsistir de forma a não imputar multa aos responsáveis, diante da não ocorrência de dano ao erário, uma
vez que houve a comprovação dos serviços prestados.
Não obstante a análise da Unidade Técnica quanto ao
afastamento da irregularidade indicada neste item, entendeu o parquet que a correta formalização dos contratos administrativos não podem ser considerados como
mera irregularidade formal, ou seja, manifesta-se contrário ao afastamento da irregularidade e, como forma
de controle prévio da ocorrência de danos futuros, pela aplicação de multa aos responsáveis, independente
da ocorrência de dano ao erário, bem como a expedição
Diário Oficial de Contas

de determinação ao gestor para que não autorizasse a
execução de serviços contratados, bem como o seu pagamento, sem antes verificar a correta formalização do
contrato administrativo.
Como o próprio MPEC destacou, o Tribunal de Contas
da União já se pronunciou sobre o tema quando deixou
assente que “a realização de pagamentos previamente
à assinatura dos respectivos instrumentos contratuais
configura a realização de despesas sem cobertura contratual”.
Todavia, considerando que os responsáveis apresentaram as documentações comprobatórias da prestação
dos serviços e da existência de interesse público na sua
contratação (fls. 2642/3097), comprovando a ausência de dano ao erário, a meu ver o encaminhamento de
determinação aos responsáveis é medida consentânea
com o caso concreto, suficiente a não repetição da falha em momento futuro, e nesse sentido, acompanho os
termos da peça conclusiva e afasto a aplicação de multa, em divergência ao proposto pelo ilustre Procurador.
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), divergindo, respeitosamente, do entendimento vertido na peça conclusiva e
parecer ministerial, 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
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
www.tce.es.gov.br

2355/2012, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:
1.1. Sobre o aspecto técnico-contábil, julgar REGULARES as contas do Sr. Manoel Alves Rabelo – Desembargador Presidente, com fulcro no art. 84, inciso I, da LC n.
621/2012, expedindo-lhe a devida quitação;
1.2. Sobre os atos de gestão, acolher as razões de defesa e, com fulcro no art. 84, inciso I, da LC n. 621/2012,
julgar REGULARES as contas dos responsáveis indicados,
Srs. Manoel Alves Rabelo, José de Magalhães Neto, Ana
Lucia Brunoro, Paulo Carvalho Jorge, Samira Sant’anna
Zani, Aref Hilal Neto, Nealdo Zaidan Junior, Joana Brotas
Correa Felisberto, Daniela Lordello Colnago, Carlos Alberto dos Santos Lira, Fernando Antonio Gianordoli Teixeira, Rafaella Lage Cardinelli Oliveira, Dyonisio Abaurre
Ind. e Com. Ltda. e Trivale Administração Ltda, afastando-lhes à multa e ressarcimentos propostos;
1.3. Na forma do art. 87, VI, da LC n. 621/2012, expedir
ao atual gestor do Fundo as seguintes determinações:
a. - Seja providenciada a alteração da subcláusula 7.2, do
contrato decorrente da Concorrência 01/2011, obstando a realização de contratação por prazo indeterminado
(item 2.2 da ITC);
b. – Seja expedida recomendação ao atual gestor para que passe a observar, quando da realização de laudo
de avaliação, as normas técnicas da ABNT NBR 14563-2
(item 2.3 da ITC);
c. - Deixem de executar os serviços contratados, bem como a realização de qualquer pagamento, sem que antes sejam formalizados corretamente os contratos administrativos, nos termos da Lei n. 8.666/93 (item 2.11 da
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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ITC);

Exercício: 2015

1.4. Dar CIÊNCIA aos interessados;
1.5. ARQUIVAR, após as formalidades legais.

UG: IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal
do Espírito Santo

2. Unânime.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

Partes: Jose Maria de Abreu Junior, Eduardo Chagas

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro presente: Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator).
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Marco Antonio
da Silva (Em substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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- 0103/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04857/2016-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Diário Oficial de Contas

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2015 – 1) REGULAR COM RESSALVAS – 2) QUITAÇÃO – 3) DETERMINAÇÕES – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal
do ES - IDAF, sob a responsabilidade dos Senhores Eduardo Chagas e José Maria de Abreu Júnior, referente ao
exercício de 2015.
No Relatório Técnico 00366/2017-3 (fls. 19/29) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
a Instrução Técnica Inicial 00579/2017-6 (fls. 30/31) para a citação dos responsáveis.
Em atenção ao Termo de Citação 00856/2017-3 (fl. 35),
o gestor encaminhou os documentos e justificativas (fls.
43/61), as quais foram devidamente analisadas pelo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 00092/2018-6 (fls. 67/74), concluindo nos seguintes
termos:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, exercício de 2015, sob a responsabiliwww.tce.es.gov.br

dade dos Senhores Jose Maria de Abreu Junior e Eduardo Chagas, sendo mantida a irregularidade constante do
item 3.3.1 do RT 00366/2017-3, tratada no item 2.1 desta Instrução Conclusiva:
2.1 AUSÊNCIA DO PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
Fundamentação legal: art. 82, §2º, da Lei 621/2012,
anexo 12 da IN TC 28/2013 alterada pela IN TC 33/2014.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA
as contas dos Srs. Jose Maria de Abreu Junior e Eduardo
Chagas, no exercício de funções de ordenador de despesas Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, no exercício de 2015, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida,
determinar ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, na pessoa de seu atual
gestor, que:
1. Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos
moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar
nº 856/2017, e compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas:
1. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade
gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o Em. Procurador HeSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC
00280/2018-9 e manifestou-se de acordo com o Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2015, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.

Eduardo Chagas e José Maria de Abreu Júnior no exercício de suas funções administrativas, relativas ao exercício de 2015, nos termos do inciso II, do art. 84, da Lei
Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Manter a seguinte irregularidade, sem condão de
macular as contas:
1.2.1 Ausência do parecer conclusivo no relatório de
controle interno (Item 3.3.1 do RT 00366/2017-3);
1.3. Determinar ao atual gestor que:
1.3.1 adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017,
e compatível com sua estrutura organizacional e com o
volume de atividades a serem controladas;
1.3.2 encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao art. 82 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
1.4. Arquivar os autos após os trâmites legais.
1.5. Dê-se ciência aos interessados.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

2. Unânime.

Conselheiro Relator

3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

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

4. Especificação do quórum:

1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas do
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, sob a responsabilidade dos Senhores

4.2. Conselheiro substitutos: Marco Antonio da Silva (Em
substituição).

Diário Oficial de Contas

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

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
www.tce.es.gov.br

RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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- 0104/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04922/2016-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: PRODEST - Instituto de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Estado do Espírito Santo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: Samira Masruha Bortolini Kill, Renzo Oliveira Santos Colnago
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2015 – 1A) REGULAR COM RESSALVAS 1B) REGULAR – 2) DETERMINAÇÕES – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Anual do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo - PRODEST, sob
a responsabilidade do Sr. Renzo Oliveira Santos Colnago
(Diretor presidente) e Sra. Samira Masruha Bortolini Kill
(Diretora administrativa e financeira), referente ao exercício de 2015.
No Relatório Técnico 00448/2017-8 (fls. 32/40) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando a
Instrução Técnica Inicial 00705/2017-8 (fls. 42/43) para
a citação do Sr. Renzo Oliveira Santos Colnago.
Em atenção ao Termo de Citação 01061/2017-4 (fl. 47),
o gestor encaminhou os documentos e justificativas (fls.
53/55), as quais foram devidamente analisadas pelo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 00091/2018-1 (fls. 58/65), concluindo nos seguintes
termos:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação
do Estado do Espírito Santo – PRODEST, exercício de
2015, sob a responsabilidade do Senhor Renzo Oliveira Santos Colnago e Senhora Samira Masruha Bortolini
Kill, sendo mantida a irregularidade constante do item
3.3.1 do RT 00448/2017-8, tratada no item 2.1 desta Instrução Conclusiva:
2.1 ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO E PARECER DO
CONTROLE INTERNO DE FORMA INCONCLUSIVA E SEM
OS ELEMENTOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO
12 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TC Nº 28/2013 ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA TC Nº 33/2014.
Fundamentação legal: art. 82, §2º, da Lei Complementar
Diário Oficial de Contas

Estadual 621/2016 art. 105, §4º, do Regimento Interno,
Anexo 12 da Instrução Normativa TC 28/2013.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue a Prestação de Contas dos
ordenadores de despesas do Instituto de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo – PRODEST, no exercício de 2015, da seguinte forma:
1. Sr. Renzo Oliveira Santos Colnago, REGULAR COM
RESSALVA, na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012;
1. Srª. Samira Masruha Bortolini Kill, REGULAR, na forma
do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida,
determinar ao Instituto de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Estado do Espírito Santo – PRODEST na
pessoa de seu atual gestor, que:
1. Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos
moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar
nº 856/2017, e compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas:
1. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade
gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva elaborou o parecer PPJC
00276/2018-2 e manifestou-se de acordo com o Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia.
www.tce.es.gov.br

II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas apresentadas pelo Sr. Renzo Oliveira Santos Colnago; e REGULARIDADE das contas apresentadas pela Sra. Samira Masruha Bortolini Kill, referentes ao exercício de 2015, são
bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar a prestação de contas dos ordenadores de
despesas do Instituto de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Estado do Espírito Santo – PRODEST,
no exercício de 2015, da seguinte forma:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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1.1.1 Regular com ressalva as contas sob responsabilidade do Sr. Renzo Oliveira Santos Colnago, na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012.
1.1.2 Regular as contas sob responsabilidade da Sra. Samira Masruha Bortolini Kill, na forma do artigo 84, I da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
1.2. Manter a seguinte irregularidade, sem condão de
macular as contas:
1.2.1 Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos no anexo 12 da instrução normativa
TC nº 28/2013 alterada pela instrução normativa TC nº
33/2014 (item 2.1 da ITC 91/2018)
1.3. Determinar ao atual gestor que:
1.3.1 adote as medidas administrativas necessárias á implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017,
e compatível com sua estrutura organizacional e com o
volume de atividades a serem controladas;
1.3.2 encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao art. 82 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
1.4. Arquivar os autos após os trâmites legais.
1.5. Dê-se ciência aos interessados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro presente: Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias ChaDiário Oficial de Contas

moun (Relator).
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Marco Antonio
da Silva (Em substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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- 105/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04963/2016-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: INCAPER - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: Maxwel Assis de Souza, Lucio Herzog de Muner,
Wanderley Stuhr, Leticia Toniato Simoes
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2015 – 1A) REGULAR COM RESSALVAS 1B) REGULAR – 2) DETERMINAÇÕES – 3) ARQUIVAR.

www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência
Técnica e Extensão Rural – INCAPER, sob a responsabilidade do Sr. Maxwel Assis de Souza (01/01 a 05/01), Sra.
Letícia Toniato Simões (06/01 a 12/03) Sr. Lucio Herzog
de Muner (13/03 a 16/04) e Sr. Wanderley Stuhr (17/04
a 31/12), referente ao exercício de 2015.
No Relatório Técnico 00380/2017-3 (fls. 21/31) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
a Instrução Técnica Inicial 00599/2017-3 (fls. 32/33) para a citação do Sr. Wanderley Stuhr.
Em atenção ao Termo de Citação 00917/2017-6 (fl. 37),
o gestor encaminhou os documentos e justificativas (fls.
43/44), as quais foram devidamente analisadas pelo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 00088/2018-1 (fls. 47/54), concluindo nos seguintes
termos:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – INCAPER, exercício de 2015, sob a responsabilidade dos Senhores Maxwel Assis de Souza, Letícia
Toniato Simões, Lucio Herzog de Muner e Wanderley
Stuhr, sendo mantida a irregularidade constante do item
3.3.1 do RT 00380/2017-3, tratada no item 2.1 desta Instrução Conclusiva:
2.1 AUSÊNCIA DO PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018

459

ATOS DA 1a CÂMARA

Base legal: art. 82, §2º, da Lei 621/2012, anexo 12 da IN
TC 28/2013 alterada pela IN TC 33/2014.

de Controle Externo de Contabilidade e Economia.

da seguinte forma:

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue a Prestação de Contas dos
ordenadores de despesas do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – INCAPER, no exercício de 2015, da seguinte forma:

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.

1.1.1 Regular com ressalva as contas sob responsabilidade do Sr. Wanderley Stuhr, na forma do artigo 84, II da
Lei Complementar Estadual 621/2012.

1. Sr. Wanderley Stuhr, REGULAR COM RESSALVA na
forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual
621/2012.
1. Srs. Maxwel Assis de Souza, Letícia Toniato Simões,
Lucio Herzog de Muner, REGULAR na forma do artigo 84,
I da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se ainda, em função da irregularidade mantida,
determinar ao Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – INCAPER, na pessoa de seu atual gestor, que:
1. Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos
moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar
nº 856/2017, e compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas:
1. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade
gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva elaborou o parecer PPJC
00275/2018-8 e manifestou-se de acordo com o Núcleo
Diário Oficial de Contas

Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas apresentadas pelo Sr. Wanderley Stuhr; e REGULARIDADE das
contas apresentadas pelos Srs. Maxwel Assis de Souza,
Letícia Toniato Simões e Lucio Herzog de Muner, referentes ao exercício de 2015, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.

1.1.2 Regular as contas sob responsabilidade dos Srs.
Maxwel Assis de Souza, Letícia Toniato Simões e Lucio
Herzog de Muner, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012.
1.2 Manter a seguinte irregularidade, sem condão de
macular as contas:
Ausência do parecer conclusivo no relatório de controle
interno (Item 2.1 da ITC 88/2018)
3. Determinar ao atual gestor que:
1.3.1 adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017,
e compatível com sua estrutura organizacional e com o
volume de atividades a serem controladas;

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

1.3.2 encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao art. 82 da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Conselheiro Relator

1.4. Arquivar os autos após os trâmites legais.

1. ACÓRDÃO

1.5. Dê-se ciência aos interessados.

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

2. Unânime.

1.1. Julgar a prestação de contas dos ordenadores de
despesas do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – INCAPER, no exercício de 2015,

4.1. Conselheiro presente: Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator).

www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:

Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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4.2. Conselheiros substitutos presentes: Marco Antonio
da Silva (Em substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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- 106/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05001/2016-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FIA - Fundo para a Infância e Adolescência
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Parte: Sueli Rangel Silva Vidigal
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2015 – 1) REGULAR COM RESSALVAS – 2) QUITAÇÃO – 3) DETERMINAÇÕES – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Diário Oficial de Contas

Anual do Fundo para a Infância e Adolescência – FIA,
sob a responsabilidade da Senhora Sueli Rangel Silva Vidigal, referente ao exercício de 2015.
No Relatório Técnico 00303/2017-8 (fls. 24/34) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
a Instrução Técnica Inicial 00511/2017-8 (fls. 35/36) para a citação da responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 00711/2017-3 (fl. 40),
a gestora encaminhou os documentos e justificativas
(fls. 45/47), as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 00159/2018-6 (fls. 51/58), concluindo nos seguintes termos:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Fundo para a Infância e Adolescência – FIA, no exercício
de 2015, sob a responsabilidade da Senhora Sueli Rangel
Silva Vidigal, sendo mantida a irregularidade constante
do item 3.3.1 do RT 00303/2017-8, tratada no item 2.1
desta Instrução Conclusiva:
2.1 AUSÊNCIA DO PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
Fundamentação legal: art. 82, §2º, da Lei 621/2012,
anexo 12 da IN TC 28/2013 alterada pela IN TC 33/2014.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA
as contas da Senhora Sueli Rangel Silva Vidigal, no exercício de funções de ordenador de despesas Fundo para
a Infância e Adolescência – FIA, no exercício de 2015,
na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estaduwww.tce.es.gov.br

al 621/2012.
Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida,
determinar à Fundo para a Infância e Adolescência –
FIA, na pessoa de seu atual gestor, que:
1. Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos
moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar
nº 856/2017, e compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas:
2. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade
gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva elaborou o parecer PPJC
00291/2018-7 e manifestou-se de acordo com o Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2015, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

dade gestora, em atendimento ao art. 82 da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Exercício: 2015

1.4. Arquivar os autos após os trâmites legais.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

1.5. Dê-se ciência aos interessados.

Partes: Sueli Rangel Silva Vidigal

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2015 – 1) REGULAR – 2) QUITAÇÃO 3) ARQUIVAR.

Conselheiro Relator

3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

1. ACÓRDÃO

4. Especificação do quórum:

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

4.1. Conselheiro presente: Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator).

1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas do
Fundo para a Infância e Adolescência – FIA, sob a responsabilidade da Senhora Sueli Rangel Silva Vidigal no
exercício de suas funções administrativas, relativas ao
exercício de 2015, nos termos do inciso II, do art. 84, da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação a responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Manter a seguinte irregularidade, sem condão de
macular as contas:
Ausência do parecer conclusivo no relatório de controle
interno (Item 3.3.1 do RT 00303/2017-8)
1.3. Determinar ao atual gestor que:
1.3.1 adote as medidas administrativas necessárias á implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017,
e compatível com sua estrutura organizacional e com o
volume de atividades a serem controladas;
1.3.2 encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa uniDiário Oficial de Contas

4.2. Conselheiros substitutos presentes: Marco Antonio
da Silva (Em substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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- 107/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06514/2016-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
www.tce.es.gov.br

UG: FEPI - Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa –
FEPI, relativa ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Sueli Rangel Silva Vidigal.
A documentação que compõe os autos foi examinada
pela Secretaria de Controle Externo de Contas que elaborou o Relatório Técnico 01121/2017-2 (fls. 15/21), no
qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada na Instrução Técnica Conclusiva 06016/2017-8
(fl. 22), nos seguintes termos:
5 – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a gestão da Senhora Sueli Rangel Silva Vidigal, no exercício de funções
como ordenadora de despesas do Fundo Estadual de
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – FEPI, no exercício de 2015.
Respeitando o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016 e as orientações da Segex, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos
contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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termos da Instrução Normativa TC 28/2013.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas da senhora Sueli Rangel Silva Vidigal, na forma do artigo 84, inciso I, da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas, o Em. Procurador Luciano Vieira, por intermédio
do Parecer Ministerial 06998/2017-1, manifestou-se de
acordo com a Secretaria de Controle Externo de Contas.

Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo Estadual dos
Direitos da Pessoa Idosa, sob responsabilidade da Sra.
Sueli Rangel Silva Vidigal, relativas ao exercício financeiro de 2015, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação a responsável,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
1.2. Arquivar os autos após as providências de estilo.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

2. Unânime.

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.

3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2015, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Diário Oficial de Contas

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator).
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (Em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 0108/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: TC 10350/2016-1
Classificação: Agravo
Exercício: 2011
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Agravante: Haroldo Corrêa Rocha
Ementa:AGRAVO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
INAPLICABILIDADE – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECER – MANTER INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO TC
796/2016.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Os presentes autos tratam, inicialmente, de pedido de
reexame interposto pelo Sr. Haroldo Corrêa Rocha, Secretário de Estado da Educação, em face do Acórdão TC796/2016 – Primeira Câmara – Processo TC 3323/2013.
Com base na Instrução Técnica de Recurso 300/2017-4,
a área técnica opinou pelo não conhecimento do recurso
interposto, pois a decisão recorrida trata-se, em verdade, de uma decisão interlocutória, de natureza incidental, o qual ensejaria a utilização do agravo e não do pedido de reexame.
Destaca ainda, que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade haja vista o descumprimento do
pressuposto de admissibilidade de tempestividade do
agravo, vencido em 30/09/2016.
Concluiu, portanto, o opinamento técnico pelo não conhecimento do recurso e a manutenção integral do Acórdão TC-796/2016 – Primeira Câmara.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luciano Vieira, por meio do Parecer
5997/2017-4, acompanha a área técnica.
O Cons. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, por meio
do Despacho 69261/2017-1, determinou a retificação da
autuação dos presentes autos e a desapensação dos autos principais TC 3323/2013, encaminhando-os, em seguida, a este Relator para deliberação final.
É o breve relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Registro minha concordância quanto à retificação de autuação dos autos haja vista as considerações abordadas
pela área técnica dessa Corte de Contas na ITR 300/20174, que passo a transcrever:
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade do recurso,
observa-se que o recorrente possui interesse e legitimidade processual.
Quanto ao cabimento, verifica-se que o Relator decidiu pela retificação da autuação do processo, recebendo
o Pedido de Reconsideração interposto como Pedido de
Reexame.
Há que se ressaltar, no entanto, que o acórdão que aplicou a multa ao recorrente em virtude de omissão pelo
não cumprimento de determinação deste Tribunal de
Contas tem natureza incidental, tratando-se, assim, de
decisão interlocutória, o que enseja a utilização de Agravo, conforme artigo 169 da Lei Complementar Estadual
n. 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – LOTCEES).
Nesse sentido, verifica-se que o art. 427, § 2º do RegiDiário Oficial de Contas

mento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - RITCEES, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 6/2016, diz expressamente que o art.
135, IX, da LC 621/2016, tem natureza de decisão interlocutória, como se observa abaixo:
Art. 427. As decisões do Tribunal poderão ser preliminares, interlocutórias, definitivas ou terminativas.
[...]
§ 2º Interlocutória é a decisão pela qual o Relator ou o
Tribunal decide questão incidental, adota medida cautelar antes de pronunciar-se quanto ao mérito, ou delibera sobre as condutas descritas nos incisos IV, V, VI, VII,
VIII, IX e XIII e no § 2º do art. 135 da Lei Orgânica do Tribunal. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 006,
de 12.4.2016).
Sabe-se que, pelo princípio da fungibilidade recursal,
permite-se que o recurso interposto erroneamente seja conhecido e processado, desde que (1) atendidos os
pressupostos de admissibilidade do recurso que seria
o correto para a espécie e (2) não seja grosseiro o erro
cometido na escolha do recurso inadequado.
No caso dos autos, verifica-se que, conforme Certidão 04135/2016-1 da Secretaria Geral das Sessões,
à fl. 155, a notificação do Acórdão TC 796/2016 foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal
no dia 19/09/2016, considerando-se publicada no dia
20/09/2016, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo
único, da LC n. 621/2012 c/c art. 5º da Resolução TC n.
262/2013. Sendo o prazo de interposição do Agravo de
10 dias, tem-se que o mesmo venceu em 30/09/2016.
Como recorrente protocolizou o expediente recursal em
13/10/2016, ou seja, descumprindo o pressuposto de
www.tce.es.gov.br

admissibilidade da tempestividade necessário para o seu
recebimento como agravo, é inaplicável o princípio da
fungibilidade recursal no presente caso.
Nesse contexto, ante a ausência de cabimento, opina-se
pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Sr.
Haroldo Corrêa Rocha,
Ressalto que, a despeito de entendimentos anteriores
(Proc. TC 11409/2015) pela relativização dos requisitos
para aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez
que à época era recente a alteração da norma que tratava da matéria, já em 2016 este Relator passou ao entendimento semelhante ao ora proposto pela área técnica
(Proc. TC 6888/2015), qual seja, pela inaplicabilidade do
princípio da fungibilidade visto que o recurso interposto
não atendeu ao pressuposto de admissibilidade da tempestividade do agravo.
Assim, com base na competência outorgada pelo inciso
V, do artigo 29, art. 256 e art. 415, §2º da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do TCEES), corroborando
integralmente a área técnica e o Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte minuta de Deliberação que submeto à sua consideração.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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 1ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Não conhecer do presente expediente recursal, ante
a sua flagrante intempestividade;
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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1.2. Manter a decisão do Acórdão TC-796/2016 – Primeira Câmara;

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.3. Cientificar aos interessados do teor da decisão proferida e ao representante do MPEC;

UG: CMI - Câmara Municipal de Itaguaçu

1.4. Ao final, arquivar.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro presente: Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator).
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Marco Antonio
da Silva (Em substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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- 109/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04880/2017-1

Diário Oficial de Contas

Exercício: 2016
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Parte: João Luiz Beccalli
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2016 – 1) REGULAR COM RESSALVAS – 2) QUITAÇÃO 3) DETERMINAÇÃO – 4) ARQUIVAR.

Tendo em vista o que determina a legislação pertinente,
no que tange ao aspecto técnico-contábil, opina-se pela REGULARIDADE COM RESSALVA da presente Prestação de Contas, na forma do art. 84 da lei complementar
621/12, determinando-se ao responsável.
· Adotar medidas necessárias e suficientes à correção
das inconsistências contábeis relatas nos itens II.I e II.II,
observadas as normas contábeis.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:

Ao final, também o Ministério Público Especial de Contas
pronunciou-se no mesmo sentido, como se lê no Parecer
PPJC 00203/2018-3.

I RELATÓRIO:

II FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se da Prestação de Contas da Câmara Municipal de
Itaguaçu, relativa ao exercício de 2016, cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor João Luiz Beccalli.

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.

No Relatório Técnico 00857/2017-8 a área técnica apontou indícios de irregularidades, originando a Instrução
Técnica Inicial 01308/2017-2 para a citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 01935/2017-6, o gestor encaminhou os documentos e justificativas, as quais
foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 00032/2018-4, recomendando o julgamento pela regularidade com ressalva, nos seguintes termos:
III. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas constante do presente processo, pertinente à Câmara Municipal de Itaguaçu, sob responsabilidade do Sr. João Luiz Beccalli, referente ao exercício de 2016, formalizada conforme disposições da IN 34/2015.
www.tce.es.gov.br

Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE COM RESSALVA das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Segunda-feira, 21 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 da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVA as contas da Câmara Municipal de Itaguaçu sob a responsabilidade do
Senhor João Luiz Beccalli relativas ao exercício de 2016,
nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos
do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Determinar ao atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo, que adote medidas necessárias e suficientes à correção das inconsistências contábeis relatas nos itens II.I
e II.II, observadas as normas contábeis.
1.3. Arquivar os autos após os trâmites legais.

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- 0110/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 09341/2017-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibatiba
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

2. Unânime.

Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA,

3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

Responsáveis: Luciano Miranda Salgado, Alucio Guilherme Junior

4. Especificação do quórum:

Procurador: Anselmo da Silva Ribas (OAB: 193321-SP)

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

Ementa: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
IMPUGNADO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO – ARQUIVAMENTO.

4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (Em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Diário Oficial de Contas

I – RELATÓRIO:
Trata-se de Representação em face do Município de Ibatiba apresentada pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, alegando supostas irregularidades no bojo do Pregão Presencial n. 50/2017 – Registro de Preços, da Prefeitura Municipal de Ibatiba, cujo
objeto é “a contratação de empresa especializada na implantação e operação de sistema informatizado e intewww.tce.es.gov.br

grado de gerenciamento de manutenção preventiva e
corretiva da frota de veículos automotores do Município
em rede de estabelecimentos especializados e credenciados para a aquisição de peças, acessórios e para contratação de serviços de oficina mecânica em geral, compreendendo: implantação de sistema (software) de gerenciamento integrado, treinamento de pessoal e fornecimento de todos os demais equipamentos necessários à
sua operação, relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção preventiva e corretiva dos veículos
da frota Município de lbatiba-ES”.
Antes de apreciar a medida cautelar pleiteada, foi proferida DECM 02106/2017, para notificação do Presidente da Comissão de Licitação, Sr. Alúcio Guilherme Júnior,
bem como o prefeito municipal, Sr. Luciano Miranda Salgado, para que no prazo de até 05 (cinco) dias improrrogáveis, nos termos do art. 125, § 3º, da LC 621/2012, manifestasse sobre a irregularidade apontada na inicial desta Representação.
Em atendimento aos termos de Notificação nºs. 3246 e
3247/2017 foram apresentados, tempestivamente, as
defesas/justificativas nº 001/2018 (evento 13), além dos
documentos encartados digitalmente nas Peças Complementares nºs. 08 a 17/2018 (eventos 14 a 23).
Assim, a SecexMeios – Secretaria de Controle Externo de
Fiscalização Não Especializadas, por meio da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 00181/2018- 1(evento 26) sugeriu extinguir o processo sem julgamento do mérito, tendo em vista o saneamento das irregularidades dentro do
período de prestação de informações e antes da concessão da medida cautelar.
Por sua vez, o Ministério Público Especial de Contas, por
meio do Parecer 00292/2018-1 manifestou-se anuindo
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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os termos da ITC 00181/2018-1.
É o relatório. Passo à análise.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
A representação em questão se refere ao Pregão Presencial n. 50/2017 – Registro de Preços, da Prefeitura Municipal de Ibatiba.
O Representante alega em sua peça indícios de irregularidades no Edital em questão, no que tange ao seguinte
item 23, constante no Termo de Referência e que trata
do Orçamento e Prazo:
23 - DO ORÇAMENTO E PRAZO:
Os orçamentos encaminhados pelas credenciadas deverão constar desconto a ser ofertado, sendo de, no mínimo, 10% (dez por cento) para as pecas de veículos de nacional e 5% (cinco por cento) para as peças de veículos
importados.
Notificada, a Prefeitura de Ibatiba apresentou defesa,
alegando que o recurso impetrado pela empresa Prime,
ora representante, foi julgado no âmbito daquela administração e considerado procedente, conforme se depreende às fls. 455/537 e 554/557, acostadas as Peças Complementares 15 e 16/2018.
Destaca-se que a referida licitação do tipo “menor preço
(menor taxa de administração)”, teve sua data de abertura alterada para o dia 09/01/2018 às 09:00 horas (fls.
538/541 da Peça Complementar 16/2018-5), considerando a alteração sofrida no item 23 do Termo de Referência, acima transcrito, em atendimento aos termos da
presente representação e do recurso impetrado pela Prime junto à Administração Municipal.
Neste contexto, entendo que o presente caso se amolda
Diário Oficial de Contas

ao que dispõe o art. 307, § 6º, do Regimento Interno do
TCEES, in verbis:

seguinte DELIBERAÇÃO que ora submeto à sua consideração:

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.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

(...) § 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado quando, determinada a prestação de informações
e antes da concessão da medida cautelar, o responsável
sanar as supostas irregularidades apontadas pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.
Deste modo, em razão do que prevê o art. 310, inciso
II, também do RITCEES, o saneamento da irregularidade
ora representada enseja a extinção do feito, sem o julgamento de mérito e consequente arquivamento:
Art. 310. A instrução da unidade técnica será conclusiva,
pela extinção do processo, na hipótese de: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de 27.8.2013).
II - perda superveniente do objeto impugnado, nos termos do § 6º do art. 307.
Diante do exposto, concordando com a Instrução Técnica Conclusiva 00181/2018-1 e com o Parecer Ministerial 00292/2018-1, VOTO, com fulcro no § 6º do art. 307
do RITCEES, por extinguir o processo sem julgamento de
mérito, em razão da perda superveniente do objeto impugnado.
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 com o entendimento da área técnica apresento à Primeira Câmara a
www.tce.es.gov.br

Conselheiro
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator em:
1.1. Extinguir o feito sem julgamento do mérito, nos
termos do § 6º do art. 307, do RITCEES, em razão da perda superveniente do objeto impugnado e pela;
1.2. DAR ciência desta decisão ao Representante e ao
atual gestor do Município de Ibatiba, na forma do art.
307, § 7º do Regimento Interno do Tribunal, e após os
trâmites legais, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro presente: Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator).
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Marco Antonio
da Silva (Em substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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- 0111/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04919/2017-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: CMV - Câmara Municipal de Viana
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Parte: Irani Inacia da Silva Firme
Ementa:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2016 – 1) REGULAR COM RESSALVAS – 2) QUITAÇÃO 3) DETERMINAÇÃO – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Câmara Municipal
de Viana, relativa ao exercício de 2016, cuja gestão esteve sob a responsabilidade da senhora Irani Inácia da
Silva Firme.
No Relatório Técnico 00685/2017-4 a área técnica apontou indícios de irregularidades, originando a Instrução
Técnica Inicial 01135/2017-4 para a citação da responsável.
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Em atenção ao Termo de Citação 01760/2017-9, a gestora encaminhou os documentos e justificativas, as quais
foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 00195/2018-2, recomendando o julgamento pela regularidade com ressalva, nos seguintes termos:

Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE COM RESSALVA das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.

4. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

III – CONCLUSÃO:

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, exercício de 2016, formalizada de acordo com a IN 34/2015 e alterações posteriores, sob a responsabilidade da Sra. IRANI INACIA DA SILVA FIRME.

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

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA
a prestação de contas anual da Sra. IRANI INACIA DA SILVA FIRME, Presidente da Câmara, no exercício de funções de ordenadora de despesas da CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, no exercício de 2016, na forma do artigo
84, da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Conselheiro Relator

Sugere-se ainda que seja determinando ao responsável
atual a observância dos dispositivos legais que versam
sobre o equilíbrio das contas públicas.
Ao final, também o Ministério Público Especial de Contas
pronunciou-se no mesmo sentido, como se lê no Parecer
PPJC 00637/2018-3.
II FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
www.tce.es.gov.br

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
1. ACÓRDÃO
1. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVA as contas da Câmara Municipal de Viana sob a responsabilidade da Senhora Irani Inácia da Silva Firme, relativas ao exercício
de 2016, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação a responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Determinar ao atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo, que observe os dispositivos legais que versam sobre o equilíbrio das contas públicas.
1.3. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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1° Câmara
4. Especificação do quórum:

CÍCIO DE 2015 – 1) REGULAR COM RESSALVAS – 2) QUITAÇÃO – 3) DETERMINAÇÕES – 4) ARQUIVAR.

4.1. Conselheiro presente: Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:

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

Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual do Departamento de Imprensa Oficial do Estado
do Espírito Santo – DIO-ES, sob a responsabilidade da
Senhora Mirian Scardua (01/01 a 31/12) e Senhor Getúlio Darcy Curty Pires (16/10 a 28/10), referente ao exercício de 2015.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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- 0112/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04847/2016-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: DIO - Departamento de Imprensa Oficial
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsáveis: Getulio Darcy Curty Pires, Mirian Scardua
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXER-
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I – RELATÓRIO:

No Relatório Técnico 00419/2017-1 (fls. 23/32) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando a
Instrução Técnica Inicial 00706/2017-2 (fls. 33/34) para
a citação do Senhor Getúlio Darcy Curty Pires.
Em atenção ao Termo de Citação 01095/2017-3 (fl. 38),
o gestor encaminhou os documentos e justificativas (fls.
44/65), as quais foram devidamente analisadas pelo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 06101/2017-4 (fls. 67/73), concluindo nos seguintes
termos:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa do
Departamento de Impressa Oficial do Estado do Espírito
Santo, exercício de 2015, sob a responsabilidade da Sra.
Miriam Scardua e do Sr. Getúlio Darcy Curty Pires, sendo mantida a irregularidade constante do item 3.3.1 do
RTC 419/2017, tratada no item 2.1 desta Instrução Conclusiva:
Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos míniwww.tce.es.gov.br

mos estabelecidos no Anexo12 da Instrução Normativa TC nº 28/2013 alterada pela Instrução Normativa TC
nº 33/2014.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA
as contas da Sra. Miriam Scardua e do Sr. Getúlio Darcy Curty Pires, no exercício de funções de ordenador de
despesas do Departamento de Impressa Oficial do Estado do Espírito Santo, no exercício de 2015, na forma
do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida,
determinar ao Departamento de Impressa Oficial do Estado do Espírito Santo, na pessoa de seu atual gestor,
que:
1) Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017,
no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R,
de 18 de julho de 2017;
2) Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) Departamento de Impressa Oficial do Estado do Espírito Santo, em
atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luciano
Vieira elaborou o parecer PPJC 00599/2018-1 (fls. 77/78)
e manifestou-se de acordo com o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.

1.2. Manter a seguinte irregularidade, sem condão de
macular as contas:

Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2015, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.

1.2.1. Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos
mínimos estabelecidos no Anexo12 da Instrução Normativa TC nº 28/2013 alterada pela Instrução Normativa TC nº 33/2014 (Item 3.3.1 do RT 419/2017 e 2.1 da
ITC 6101/2017).

III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas do
Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espírito Santo – DIO-ES, sob a responsabilidade da Senhora
Mirian Scardua (01/01 a 31/12) e Senhor Getúlio Darcy Curty Pires (16/10 a 28/10) no exercício de suas funções administrativas, relativas ao exercício de 2015, nos
termos do inciso II, do art. 84, da Lei Complementar
621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Diário Oficial de Contas

1.3. Determinar ao atual gestor que:
1.3.1. Adote as medidas administrativas necessárias
à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº
856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto
Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017;
1.3.2. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) Departamento de Impressa Oficial do Estado do Espírito Santo, em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar
621/2012.
1.4. Arquivar os autos após os trâmites legais.
1.5. Dê-se ciência aos interessados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro presente: Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator).

RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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- 0113/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO TC: 864/2014
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Iúna
ASSUNTO: Auditoria Ordinária
EXERCÍCIO: 2013
RESPONSÁVEIS: Rogério Cruz Silva, José Ramos Furtado, Gildo Pimentel Silveira, Maria Rosilelia Alves Carvalho, Eder Batista de Melo, Jefferson Brum Costa, Antonio
Manoel Leal de Amorim, José Gomes de Andrade, Paulo
Henrique Leocádio da Silva, Erivelton Antonio de Amorim, Park Mineradora e Serviços LTDA-EPP., Gualimp Assessoria e Consultoria LTDA-EPP.
INTERESSADO: Weliton Virgilio Pereira

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

PROCURADORES: Luiz Ricardo Ambrosio Filgueiras (OAB/
ES 21.979), Gregório Ribeiro da Silva (OAB/ES 16.046),
Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (OAB/ES 15.786)

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS

AUDITORIA ORDINÁRIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚ-

www.tce.es.gov.br
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NA – IRREGULARIDADES – MULTA – RECOMENDAÇÕES.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Auditoria Ordinária, realizada no âmbito da
Prefeitura Municipal de Iúna, que tinha como finalidade verificar se os atos de gestão realizados na Prefeitura,
relativos ao Programa de Fiscalização n.º 17/2017, atendem aos preceitos estabelecidos na legislação em vigor,
com referência no exercício de 2013.
Com base no Relatório de Auditoria Ordinária n.º
00021/2014-9 (fls. 08/59) e na Instrução Técnica Inicial
n.º 00271/2014-2 (fls. 87/121), a 1ª Câmara proferiu
a Decisão Preliminar TC 56/2014 (fl. 158), por meio da
qual os responsáveis foram citados para justificar os seguintes indícios de irregularidade:
2.1.1 – Ausência de elaboração do Plano de Trabalho do
Convênio n.º 01/2013;
2.2.1 – Contratação de empresa para desempenho de
atividades precípuas da Administração;
2.2.2 – Prorrogação indevida de contratos de prestação
de serviços de assessoria e consultoria;
2.2.3 – Ausência de liquidação da despesa nos processos
de pagamento;
2.3.1 – Afronta aos princípios da motivação dos atos administrativos, do interesse público e da economicidade
na aquisição de saibro;
2.3.2 – Ausência de liquidação das despesas com aquisições de saibro mineral;

para acompanhamento do contrato de fornecimento de
saibro mineral;

Responsável:

2.4.1 – Controle deficitário no abastecimento dos combustíveis;

3.1.2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESEMPENHO
DE ATIVIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (relativo ao Item 2.2.1 da ITI 271/2014)

2.5 – Aquisição de peças automotivas sem licitação;
2.6 – Ausência de concurso público para provimento do
cargo de professor;
2.7 – Ausência de segregação de funções entre as atividades de Pregoeiro e o cargo de Chefe de Procedimento Licitatórios.
Encaminhados os Termos de Citação, os responsáveis Rogério Cruz Silva, José Ramos Furtado, Éder Batista de Melo, Jefferson Brum Costa, Antônio Manoel Leal de Amorim, José Gomes de Andrade, Paulo Henrique Leocádio
da Silva, Erivelton Antonio de Amorim, Park Mineradora e Serviços Ltda. e Gualimp Assessoria e Consultoria Ltda. apresentaram, tempestivamente, suas justificativas e
documentação complementar.
Perpassado o prazo regimental sem que tenha havido
manifestação, por meio da Decisão TC 2187/2015 – Primeira Câmara (fl. 2050), a 1ª Câmara desta Corte decretou a revelia dos Srs. Gildo Pimentel Silveira e Maria Rosilélia Alves Carvalho.
Encaminhado ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva n.º 02094/2017-1 (fls. 2066/2157), na qual
opinou pela manutenção das seguintes irregularidades:

2.3.3 – Ausência de projeto básico na contratação destinada à aquisição de saibro mineral;

3.1.1 AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N.º 01/2013 (relativo ao item 2.1.1
da ITI 271/2014)

2.3.4 – Ausência de fiscal designado pela Administração

Base Legal: Art. 116, § 1º da Lei 8.666/1993

Diário Oficial de Contas
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a) Rogério Cruz Silva – Prefeito Municipal

Base Legal: artigo 37, II da Constituição Federal e Princípio do Interesse Público, consagrado no artigo 32, caput,
da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Responsáveis:
a) José Ramos Furtado – Prefeito Municipal
b) Gildo Pimentel Silveira – Secretário Municipal de Educação
3.1.3 PRORROGAÇÃO INDEVIDA DE CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA (relativo ao item 2.2.2 da ITI 271/2014)
Base Legal: artigo 57, inc. II da Lei 8.666/93
Responsáveis:
a) José Ramos Furtado – Prefeito Municipal
b) Gildo Pimentel Silveira – Secretário Municipal de Educação
3.1.4 AUSÊNCIA DE PROJETO BÁSICO NA CONTRATAÇÃO
DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SAIBRO MINERAL (relativo
ao item 2.3.3 da ITI 271/2014)
Base Legal: Infringência ao inciso IX, art. 6º, da Lei nº
8.666/93, e aos Princípios da Eficácia, Efetividade, Eficiência e Economicidade, art. 32 da Constituição Estadual
Responsáveis:
a) José Ramos Furtado – Prefeito Municipal
3.1.5 AUSÊNCIA DE FISCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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FORNECIMENTO DE SAIBRO MINERAL (relativo ao item
2.3.4 da ITI 271/2014)

PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS (relativo ao item 2.7 da
ITI 271/2014)

1) Ausência de elaboração do Plano de Trabalho do Convênio n.º 01/2013 (item 2.1 da ITC 02094/2017-1)

Base Legal: Art. 67 da Lei nº 8.666/93

Base Legal: Princípio da Eficiência, caput do Artigo 32 da
Constituição do Estado do Espírito Santo e Princípio da
Segregação de Funções.

Quanto à irregularidade atinente à ausência de elaboração de Plano de Trabalho do Convênio n.º 01/2013, corroboro com o opinamento técnico e do Ministério Público de Contas, concluindo pela manutenção da mesma.
Adoto, como razões de decidir, os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva
n.º 02094/2017-1, abaixo transcritos:

Responsáveis:
a) José Ramos Furtado – Prefeito Municipal
3.1.6 CONTROLE DEFICITÁRIO NO ABASTECIMENTO DOS
COMBUSTÍVEIS (relativo ao item 2.1.1 da ITI 271/2014)

Responsáveis:

Base Legal: Infringência ao Princípio da Eficiência, art.
37, caput, da Constituição Federal e art. 75, caput, da Lei
nº 4320/64.

b) Maria Rosiléia Alves Carvalho – Pregoeira e Chefe de
Procedimentos Licitatórios

Responsáveis:
a) Jeferson Brum Costa – Fiscal do contrato
b) Eder Batista de Melo – Secretário Municipal de Saúde
3.1.7 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS SEM LICITAÇÃO (relativo ao item 2.5 da ITI 271/2014)
Base Legal: Art. 2°, 3° e 23, II, b, e art. 24, II, todos da Lei
8.666/93.
Responsável:
a) Rogério Cruz Silva – Prefeito Municipal
3.1.8 AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR (relativo ao item 2.6
da ITI 271/2014)
Base Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal e Princípios da Eficiência, da Finalidade e do Interesse Público,
caput do Artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Responsável:
a) Rogério Cruz Silva – Prefeito Municipal
3.1.9 AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES ENTRE
AS ATIVIDADES DE PREGOEIRO E O CARGO DE CHEFE DE
Diário Oficial de Contas

a) Rogério Cruz Silva – Prefeito Municipal

Em razão das irregularidades evidenciadas, opinou pela aplicação de multa individual aos Srs. Rogério Cruz Silva, José Ramos Furtado, Gildo Pimentel Silveira, Jeferson
Brum Costa, Eder Batista de Melo e Maria Rosilélia Alves
Carvalho, além da expedição de recomendações.

“2.1 - AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N.º 01/2013 (ITEM 2.1.1 DA ITI
271/2014)
Base legal: Art. 116, § 1º da Lei 8.666/1993.
Responsável:

O Ministério Público de Contas, por sua vez, no Parecer
de fls. 2161/2165, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, ratificou o opinamento técnico, nos
termos expostos na ITC 02094/2017-1 (fls. 2066/2157).

Rogério Cruz Silva – Prefeito Municipal

Na 38ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, ocorrida
no dia 25 de outubro de 2017, os responsáveis Rogério
Cruz Silva, José Ramos Furtado, Gildo Pimentel Silveira e
a empresa Park Mineradora e Serviços Ltda. realizaram
a sustentação oral por seu procurador, Dr. Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, bem como apresentaram memoriais. Não houve juntada de documentos novos.
É o Relatório. Passo a fundamentar.

Consta dos autos que no âmbito do processo administrativo n.º 156/2013 fora celebrado o Convênio n.º 01/2013
entre a Prefeitura Municipal de Iúna e o Centro de Apoio
Social Aliança (CASA), no valor de R$ 180.000,00 (cento
e oitenta mil reais), com o objetivo de efetuar melhorias
e ampliação na prestação de serviços destinados às pessoas carentes da região, acolhendo-as, de forma integrada com a Municipalidade.

Em análise dos indícios de irregularidade identificados
pelo corpo técnico, assim como das defesas escritas,
orais e memoriais apresentados pelos responsáveis, corroboro integralmente com o entendimento técnico e ministerial.

Da análise do processo, a Equipe de Auditoria constatou que o Convênio foi celebrado sem a definição do
Plano de Trabalho, em desatenção ao artigo 116 da Lei
8.666/93, entendendo que tal irregularidade deveria ser
esclarecida pelo gestor.

www.tce.es.gov.br

Conduta: Celebrar o Convênio 01/2013 sem a elaboração do Plano de Trabalho
Relato da ITI 271/2014:

Segunda-feira, 21 de maio de 2018

472

ATOS DA 1a CÂMARA

Razões de Justificativa de Rogério Cruz Silva:
Em sua defesa, o Sr. Rogério Cruz Silva alega que a Lei
Municipal 2456/2012, que aprovou a concessão de subvenções para o exercício de 2013, fora sancionada pelo
Prefeito que o antecedeu.
Informa, ainda, que uma equipe de servidores da Prefeitura Municipal de Iúna identificou a existência do plano
de trabalho elaborado no ano de 2012 e, em sua defesa,
apresentou cópia do referido documento.
Análise:
A suposta irregularidade apontada pela equipe de auditoria neste tópico trata da ausência de plano de trabalho
quando da assinatura do Convênio 01/2013.
Em que pese a alegação do responsável legal no sentido
de a lei autorizadora da referida subvenção ter sido promulgada no exercício anterior ao do início de sua gestão,
tem-se que a autoridade que efetivamente assinou o instrumento de convênio foi o próprio Sr. Rogério Cruz Silva (conforme se verifica à página 5 do documento intitulado ‘ANEXO 2_DOCUMENTO 00021/2014-9_anexo 2’,
constante do sistema E-Tcees).
Ou seja, nessa oportunidade deveria ter sido verificada a existência de aprovação prévia do Plano de Trabalho, conforme preceituado no § 1º do art. 116 da Lei
8.666/93.
Em sede de defesa, foi apresentada cópia do referido
instrumento dando conta do aparente cumprimento da
previsão contida no dispositivo supra mencionado. Contudo, algumas inconsistências identificadas no documento trazido pela defesa sinalizam que o mesmo teria
sido elaborado com o fito de buscar afastar o apontamento contido na presente irregularidade.
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Isso porque, à fl. 2022 (Vol. XIII), consta que o Ofício
0017SBPC/2012, datado de 08 de dezembro de 2012,
encontra-se dirigido ao Sr. Rogério Cruz Silva, sendo que
a Prefeitura, à época, ainda se encontrava sob a gestão
do Sr. José Ramos Furtado. Tal fato fora inclusive alertado pelo próprio defendente ao asseverar que a autoridade que teria promulgado a Lei Municipal 2.456/2012, em
novembro de 2012, se tratava do Sr. José Ramos Furtado.
Ressalta-se que nos documentos de fls. 2022/2028 não
se identifica a existência de nenhum carimbo referente à
numeração de processo administrativo ou paginação do
documento, constando unicamente a paginação levada a
efeito pelos servidores desta Corte de Contas, quando da
sua juntada aos autos.
Verifica-se, ainda, que todas as assinaturas lançadas no
referido Plano de Trabalho foram firmadas por alguém
que não a Presidente da entidade (posto que nos campos destinados para tais assinaturas constavam a expressão “p/” – fls. 2022, 2027 e 2028).
Por si só, isso não seria indicativo de invalidade do referido documento. Contudo, salta aos olhos o fato de que as
assinaturas constantes da Declaração de fl. 2028 teriam
sido firmadas também pela mesma pessoa, sendo a primeira na qualidade de representante da entidade proponente (Centro de Apoio Social Aliança - CASA) e a segunda, na condição de responsável pela aprovação da Declaração, por parte da concedente (Prefeitura Municipal de
Iúna, na pessoa do Secretário de Ação Social, in casu).
Nesse contexto, entende-se ser inadmissível que uma
mesma pessoa elabore uma declaração (por parte da
entidade proponente, que seria beneficiária dos recursos públicos) e submeta à sua própria aprovação (já na
qualidade de gestor da Prefeitura Municipal de Iúna, que
www.tce.es.gov.br

promoveria o repasse de tais recursos).
Dessa forma, considerando que a existência de um Plano de Trabalho previamente aprovado e válido, nos termos do §1º do art. 116 da Lei 8.666/93, deveria ter sido
verificada pelo responsável legal por ocasião da assinatura do Convênio 01/2013, e que a apresentação do referido documento, em sede de defesa, não teve o condão
de comprovar sua legitimidade, opina-se pela manutenção da irregularidade”.
2) Contratação de empresa para desempenho de atividades precípuas da Administração Pública (item 2.2 da ITC
02094/2017-1)
Quanto à irregularidade atinente à contratação de empresa para desempenho de atividades precípuas da Administração Pública, corroboro com o opinamento técnico e do Ministério Público de Contas, concluindo pela
manutenção da mesma. Adoto, como razões de decidir,
os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 02094/2017-1, abaixo transcritos:
“2.2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESEMPENHO
DE ATIVIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (relativo ao Item 2.2.1 da ITI 271/2014)
Base legal: artigo 37, II da Constituição Federal e Princípio do Interesse Público, consagrado no artigo 32, caput,
da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Responsáveis:
a) José Ramos Furtado – Prefeito Municipal
Conduta: Assinar contrato com empresa para prestar atividades precípuas de cargos efetivos da Administração
Pública, resultando em afronta ao Instituto do Concurso
Público e interesse público.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018

473

ATOS DA 1a CÂMARA

b) Gildo Pimentel Silveira – Secretário Municipal de Educação

Levantamento da situação do projeto “Escola Agrícola
Iúna”, Convênio SEDU 221/98, Processo nº 12.871.829;

Conduta: Concorrer para a contratação de empresa para
prestar atividades precípuas de cargos efetivos da Administração Pública, resultando em afronta ao Instituto do
Concurso Público e interesse público.

Reunião com GEP/SEDU na Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia sobre possibilidade de integração de Iúna no programa Brasil profissionalizado;

Relato da ITI 271/2014:

Elaboração do projeto “Revitalização da Educação de jovens e adultos”.

Segundo consta na instrução técnica inicial:

Mês de março de 2012

A Administração Municipal realizou procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, de n.º 20/2011,
no qual se sagrou vencedora a sociedade empresária
Gualimp – Assessoria e Consultoria Ltda, tendo sido firmado o contrato administrativo nº 98 de 28 de abril de
2011, no valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), que se destinava à prestação de assessoria técnica em serviços de educação.

Assessoria técnica à Secretaria de Educação no processo
de reestruturação organizacional da SEME;

O objeto do contrato foi definido no Edital da seguinte
forma:
“assessoria técnica para elaboração e acompanhamento
de projeto institucional no âmbito das políticas dos governos municipal estadual e federal; de projeto técnico
em educação na área de gestão; de projeto técnico em
educação na área de desenvolvimento rural na dimensão da educação do campo; capacitação de pedagogos e
professores em gestão educacional; capacitação de pedagogos e professores em gestão do ensino na modalidade educação do campo nas escolas rurais e urbanas,
com conhecimento das peculiaridades e vivência da realidade do Município de Iúna.”
Abaixo estão exemplificadas algumas das atividades desempenhadas pela contratada:
Mês de julho de 2011
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Reunião na procuradoria sobre Regimento da Rede Escolar.
Mês de agosto de 2012
Reunião com diretores e coordenadores escolares, técnicos da SEME, representantes do conselho tutelar e do
juizado da infância e da juventude para a apreciação da
cartilha “a indisciplina e o ato infracional na escola: reflexão e encaminhamentos”.
Após a análise dos processos de pagamento efetuados à
contratada, a Equipe de Auditoria observou que algumas
das atividades desempenhadas pela empresa vencedora do procedimento licitatório, como a realização de reuniões rotineiras na área da educação, poderiam ter sido
desempenhadas por servidores da Administração Municipal, especialmente pelos Técnicos Pedagógicos que
têm entre suas atribuições as seguintes, definidas pela
lei n.º 1.873/2003:
Propor e implementar políticas educacionais específicas
para educação infantil e para ensino fundamental;
Orientar o corpo docente e técnico no desenvolvimento
de suas competências profissionais, assessorando pedawww.tce.es.gov.br

gogicamente e incentivando o espírito de equipe;
Desenvolver estudos e pesquisas na área educacional
com vistas à melhoria do processo ensino-aprendizagem;
Desempenhar outras funções afins;
Depreende-se ainda do relatório que havia no município
o quantitativo de 32 cargos de Técnicos Pedagógicos, número considerado razoável pela Equipe de Auditoria para o desempenho das atividades atribuídas à contratada.
Neste ponto a equipe de auditoria apresenta julgados do
Colendo TCU, buscando corroborar o entendimento acima aventado, bem como aponta para a infringência ao
art. 37, inc. II da CF/88, concluindo pela ocorrência de
afronta ao instituto do concurso público por haver detectado a sobreposição de atribuições dos profissionais da
área de educação e da empresa contratada.
Razões de Justificativa de José Ramos Furtado:
Em sua defesa, afirma que a atividade contratada seria
acessória, instrumental àquelas atribuições exercidas
pelos Técnicos Pedagógicos, posto que várias das atividades desenvolvidas não estariam inseridas entre as atribuições funcionais do respectivo cargo.
Alega que a própria contratada dirigiu os trabalhos realizados e que a carência de pessoal qualificado, num determinado momento e para determinada tarefa, levou a
Administração Municipal a contratar tais serviços, ‘como
sucedâneo do aumento da demanda e o despreparo da
Administração para se inserir nas atividades exigidas pela Lei de Diretrizes Básicas’.
Alega que a não realização de concurso público estaria
inserida na situação financeira caótica pela qual passava o Município, fato esse evidenciado pelas notificações
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emitidas por esta Corte de Contas acerca do atingimento
do limite prudencial com as despesas com pessoal, conforme estatuído pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Com relação à estrutura de pessoal da Prefeitura, alega
o seguinte:
Acresce a tudo isso o reduzido quadro de técnicos pedagógicos nos quadros do Município. No ano de 2011, o
Município tinha em seus quadros 30 técnicos Pedagógicos (relatório do analista do setor de recursos humanos
em anexo), dentre os quais, a maioria se afastou por motivo de doença, igual ou inferior a 15 dias. Entre os 30
Técnicos Pedagógicos, 03 Técnicos se afastaram por motivo de doença superior a 15 dias, sendo o período de
afastamento destes servidores de 84, 237 e 562 dias, respectivamente. Como se vê, o município contava, então,
com 27 Técnicos pedagógicos (docs anexos).
Outra informação relevante está inserida no fato de que
deve ser considerado outros afastamentos dos servidores, que diminuiu ainda mais o quantitativo de servidores, citando para tanto, situações decorrente férias anuais, licença paternidade, licença a gestante, férias-prêmio, entre outros, todos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei 2137/2008)
Mesmo que considerado que todos os 27 Técnicos Pedagógicos remanescentes estivessem todos efetivamente
laborando, suas atividades tinham que ser fragmentados
entre 21 escolas municipais, sendo 08 de grande porte,
que funcionam nos períodos matutino, vespertino e noturno. Das escolas municipais, três encontram-se na sede do município, e outras cinco na zona rural a saber, em
Santa Clara; Príncipe; Laranja da Terra; Santíssima Trindade; Nossa Senhora das Graças e mais treze escolas nas
demais localidades da zona rural.
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Par a passo, observa-se que os Técnicos Pedagógicos
com carga horária originária de 25 h semanais, têm entre a gama de atribuições elencadas na Lei Municipal
1873/2003, além de todas as atividades relacionadas ao
trabalho pedagógico, se insere a coordenação e implementação nos estabelecimentos de ensino, das diretrizes curriculares definidas no projeto político-pedagógico
e no regimento escolar, em consonância com a política
educacional e orientações emanadas da Secretaria Estadual de Educação.
Antagonicamente da conclusão aludida na Instrução Técnica, comprovado está que quantitativo de que dispunha
o Poder Executivo Municipal era insuficiente para fazer
frente a crescente demanda escolar, motivo pelo qual
não restou outra alternativa ao Poder Público Municipal
diante malfada constatação, senão optar pela contratação de empresa especializada para consecução do objeto contratado.
Nesse sentido, dimanam da execução contratual constatada nos autos várias atividades como ação interinstitucional, inserindo lúna no Programa Brasil Profissionalizante; projetos para implantação de um Centro Estadual
de Educação Tecnológica em lúna, preparação para a implantação do Sistema Municipal de Ensino, capacitação
do município para sua autonomia em gestão educacional
em cumprimento ao art. 211 da CF e da Lei 9394/2006,
ainda em fase de “gestação de projeto”.
Relata que outro ponto positivo da contratação se refere
à capacitação, considerando que houve aumento da eficiência com maior versatilidade e agilidade nas deliberações administrativas, proporcionando uma maior dedicação à atividade fim.
Afirma que a contratação teria se mostrado interessante
www.tce.es.gov.br

para a Administração e não visava ferir o ordenamento
vigente, posto que parte das atividades executadas pela empresa contratada não integraria o plexo de atribuições definidas para o cargo de Pedagogo, no sentido de
configurar procedimento atentatório a preceito constitucional que impõe a aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público.
Informa que a assessoria contratada visou solucionar
problemas pontuais e temporários inerentes a gestão
administrativa da área de educação em virtude da carência de mão de obra, e concomitantemente, às restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC
101/2000), à época, para criação de novos cargos.
Conclui informando que em momento algum restou evidenciado o descaso, desídia e tentativa de burla ao concurso público por parte da Administração Municipal, alegando que não houve qualquer intento doloso ou má-fé
do Defendente.
Razões de Justificativa de Gildo Pimentel Silveira:
Conforme assinalado na introdução da presente instrução, o Sr. Gildo Pimentel Silveira não apresentou defesa,
motivo pelo qual teve decretada sua revelia por meio da
Decisão TC-2187/2014 (fl. 2050 – Vol. XIII).
Análise:
Conforme trazido aos autos pela equipe de auditoria, o
Edital do Pregão Presencial 20/2011 (página 21 do Anexo
6 do sistema e-tcees) registra, em seu Termo de Referência, a especificação do objeto do certame como sendo:
“assessoria técnica para elaboração e acompanhamento
de projeto institucional no âmbito das políticas dos governos municipal estadual e federal; de projeto técnico
em educação na área de gestão; de projeto técnico em
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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educação na área de desenvolvimento rural na dimensão da educação do campo; capacitação de pedagogos e
professores em gestão educacional; capacitação de pedagogos e professores em gestão do ensino na modalidade educação do campo nas escolas rurais e urbanas,
com conhecimento das peculiaridades e vivência da realidade do Município de Iúna”.
O objeto da referida licitação foi devidamente reproduzido no Contrato 98/2011, firmado com a empresa Gualimp – Assessoria e Consultoria Ltda, na data de 28 de
abril de 2011 (página 8 do anexo 7 do sistema e-tcees).
Quando da apresentação do relatório de atividades desenvolvidas a título de consultoria (documento 8 do sistema e-tcees), verifica-se que muitas das ações efetivadas pela empresa contratada se restringiram à realização
de reuniões na área de educação, além de organização
de eventos, treinamentos e workshops.
Chama atenção o fato de que a empresa contratada
elencou como atividade desenvolvida, inclusive, a ‘Organização da posse do Conselho Municipal de Educação –
CMEI’ (em 10 de setembro de 2012), bem como a ‘coordenação dos trabalhos de posse’. Nesse caso, verifica-se
inclusive a ocorrência de aparente desvio de finalidade,
posto que tal atribuição não constaria dentro do rol elencado no objeto da licitação, considerando-se ainda que
o serviço de cerimonial poderia muito bem ser realizado
pelo pessoal dos quadros próprios da Prefeitura.
Assim, por mais que a defesa tente descaracterizar a contratação levada a efeito pela Administração, alegando se
tratar de atividades complementares àquelas inerentes
aos cargos efetivos existentes na Prefeitura, o fato é que
a contratação de serviços de consultoria na área da educação, em um órgão que realiza, diariamente, atividades
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relacionadas à gestão da educação municipal, configura
terceirização de atividade fim.
Conforme se extrai dos quadros apresentados pela equipe de auditoria (extraídos da Lei Municipal 1.873/2003),
tem-se que o tipo de serviço prestado pela consultoria
contratada pela Prefeitura Municipal de Iúna deveria ser
executado exclusivamente por servidores efetivos (Técnico Pedagogo, in casu), recrutados por meio de regular
concurso público, nos termos do art. 37, inc. II da Constituição Federal, por versar sobre atividades de natureza
contínua e rotineira do Executivo Municipal.
Com relação à matéria terceirização de atividades fim, o
Tribunal de Contas da União proferiu recente Acórdão,
nos seguintes termos:
ACÓRDÃO Nº 1521/2016 – TCU – Plenário, de 15/06/2016
- Processo TC 006.373/2013-5
9.9.2.1. a terceirização de atividades finalísticas ou de
funções contempladas nos planos de cargos configura
ato ilegítimo e não encontra amparo no art. 25, § 1º, da
Lei 8.987/95, cuja interpretação deve se amoldar à disciplina do art. 37, inc. II, da Constituição Federal;
9.9.2.2. a terceirização de serviços de natureza jurídica
somente é admitida para atender a situações específicas
devidamente justificadas, de natureza não continuada,
quando não possam ser atendidas por profissionais do
próprio quadro do órgão ou entidade; [g.n.]
Assim, de acordo com o entendimento do Tribunal de
Conta da União, a contratação de consultoria para áreas relacionadas com a atividade fim do órgão caracteriza
terceirização ilegítima.
Além disso, no caso em apreço, constata-se que a contratação da consultoria na área de educação ocorreu em
www.tce.es.gov.br

abril de 2011 (a partir da solicitação do então Secretário
Municipal de Educação, Sr. Gildo Pimentel Silveira) para
ser realizada durante todo o exercício, com possibilidade, inclusive, de prorrogação de prazo por meio de aditivo contratual, mostrando se tratar de necessidade continuada.
Nesse sentido também já se manifestou este Tribunal de
Contas, nos autos do Processo TC-1728/2009, por meio
do Acórdão TC 357/2011, conforme transcrito abaixo:
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia quatro de agosto de dois mil e onze, à unanimidade, acolhendo o voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, julgar irregulares as contas analisadas, (...) tendo em vista os seguintes procedimentos irregulares:
1. Contratação de assessoria para realização de serviços
rotineiros e prorrogação irregular do contrato - infringência ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal; ao
Parecer Consulta TC - 02/2004, deste Tribunal, e ao artigo 57 da Lei nº 8.666/93. Acórdão TC 357/2011. Relator: Cons. Sebastião Carlos Ranna de Macedo. Julgado na
Sessão de 04/08/2011.
Da mesma forma dispôs o Acórdão TC 411/2011 (Processo TC-1952/2009):
“(...) Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
do Processo TC-1952/2009, em que são analisadas as
contas da Câmara Municipal de Guarapari, referente ao
exercício de 2008 (...) ACORDAM os Srs. Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, (...) julgar irregulares as contas analisadas (...) tendo em vista
os seguintes procedimentos irregulares:
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(...)

Pois assim dispõe o § 1º do art. 18 da LC 101/2000:

4. Contratação de assessoria para realização de serviços próprios da administração - infringência ao artigo
37, inciso II, da Constituição Federal; (...)”. Acórdão TC
411/2011. Relator: Cons. Subs. Marco Antônio da Silva.
Julgado na Sessão de 15/09/2011.

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos
gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos
e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos,
funções ou empregos, civis, militares e de membros de
Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios,
proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens
pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades
de previdência.

Portanto, entende-se que não deve prosperar o argumento da defesa residente no fato de que os servidores da Administração não teriam capacitação técnica
adequada para desempenhar as atribuições da consultoria contratada. Caso não tivessem efetivamente o devido preparo, o gestor deveria ter diligenciado no sentido de promover a realização de cursos de capacitação
e treinamentos, e não ter levado a efeito a contratação
de uma empresa para desempenhar as atividades desses servidores.
Deve ser rechaçado, ainda, o argumento expendido pela
defesa no sentido de que a contratação da empresa de
assessoria teria visado ‘solucionar problemas pontuais e
temporários inerentes à gestão administrativa da área
de educação em virtude da carência de mão de obra, e
concomitantemente, às restrições impostas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, à época, para criação de novos
cargos’.
O fato da Lei Complementar 101/2000 impor restrições
para contratação de novos servidores não poderia ser
utilizado como justificativa para promover a contratação
de empresa privada para fazer às vezes do pessoal dos
quadros próprios da Prefeitura pois, por uma via oblíqua,
o gestor teria acabado por levar a efeito a contratação
de pessoal para atuar na área da educação, fato esse que
deveria ter sido, em última análise, igualmente contabilizado como gastos com pessoal.
Diário Oficial de Contas

§ 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e
empregados públicos serão contabilizados como “Outras
Despesas de Pessoal”. [g.n]
Por fim, como restou demonstrado, a atuação da consultoria não se deu de forma pontual ou sequer temporária,
considerando a abrangência das ações consignadas no
relatório de atividades (inerentes à carreira de Técnico
Pedagogo) e termo aditivo firmado, prorrogando o prazo
de vigência da contratação até 31 de dezembro de 2012.
Ressalva-se, entretanto, que ao proceder a análise da irregularidade contida no item 2.2.3 da ITI 271/2014 (análise essa consignada no item 2.4 desta instrução técnica
conclusiva), verificou-se o desenvolvimento de determinadas atividades, por parte da contratada, que estariam
vinculadas à necessidade de determinada expertise para
seu implemento, que extrapolariam as atribuições corriqueiras dos servidores efetivos da Prefeitura Municipal
de Iúna.
www.tce.es.gov.br

Dentre essas, destaca-se o desenvolvimento de formulários para análise de clima organizacional e, ainda, a elaboração de estudo com a finalidade de:
“apresentar ao Governo do Estado do Espírito Santo, por
meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, o interesse
do Município de Iúna, aqui representado pela Secretaria Municipal de Educação, na implantação de uma unidade do Centro Estadual de Educação Técnica, em território iunense”.
Contudo, tem-se que o objeto da contratação fora por
demais abrangente, motivo pelo qual diversas atribuições desenvolvidas pela empresa de consultoria coincidiam com aquelas desempenhadas pelos servidores municipais, de maneira que, para o desenvolvimento regular das ações citadas no parágrafo precedente, deveria
o gestor ter promovido certame(s) específico(s), remunerando a contratada única e exclusivamente pelos projetos apresentados/executados (considerando-se que a
demanda deveria ser pré-estabelecida pela própria Administração, na etapa de planejamento da contratação,
por meio da confecção do competente projeto básico e/
ou termo de referência).
Nesses termos, opina-se pela manutenção da irregularidade”.
3) Prorrogação indevida de contratos de prestação de
serviços de assessoria e consultoria (item 2.3 da ITC
02094/2017-1)
Quanto à irregularidade referente à prorrogação indevida de contratos de prestação de serviços de assessoria e
consultoria, corroboro com o opinamento técnico e do
Ministério Público de Contas, concluindo pela manutenção da mesma. Adoto, como razões de decidir, os fundaSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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mentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica
Conclusiva n.º 02094/2017-1, abaixo transcritos:

tado integrante do quadro de servidores efetivos do Município.

“2.3 - PRORROGAÇÃO INDEVIDA DE CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA (relativo ao item 2.2.2 da ITI 271/2014)

Conforme consta no Relatório de Auditoria, a Prefeitura Municipal, em 30/12/2010, com amparo na cláusula
terceira do Contrato 011/2010 prorrogou, por meio do
Aditivo n.º 01, a vigência do instrumento contratual até
31/12/2011 por entender que os serviços contratados
seriam de natureza contínua.

Base legal: artigo 57, inc. II da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
a) José Ramos Furtado – Prefeito Municipal
Conduta: Autorizar as prorrogações do Contrato
098/2011, cujos serviços são caracterizados como não
contínuos.

Contudo, a equipe de auditoria entendeu que os preceitos legais contidos no artigo 57, inciso II da Lei
8.666/1993 não seriam suficientes para justificar a prorrogação do contrato 98/2011.

b) Gildo Pimentel Silveira – Secretário Municipal de Educação

Razões de Justificativa de José Ramos Furtado:

Conduta: Concorrer para a prorrogação do Contrato
098/2011, cujos serviços são caracterizados como não
contínuos.
Relato da ITI 271/2014:
Segundo relato da área técnica, a Prefeitura Municipal
de Iúna realizou procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, de n.º 20/2011, no qual se sagrou
vencedora a sociedade empresária Gualimp – Assessoria e Consultoria Ltda, tendo sido firmado o contrato administrativo nº 98, de 28 de abril de 2011, que tinha como objeto a prestação de assessoria técnica em serviços
de educação.
Informa que a contratação da sociedade empresária
Gualimp – Assessoria e Consultoria Ltda apresentava
indicativos de terceirização de serviços, pois, tratavam
de atividades de natureza administrativa permanente e
contínua, ou seja, atividades-fim do Município, devendo,
portanto, serem desempenhadas por profissional habiliDiário Oficial de Contas

Em sua defesa, informa que atividades como a elaboração de normas, por exemplo, demandariam um processo
longo, contínuo e sequencial, ressaltando que a maioria
das ações na área de educação exigiria ‘estudo da condição prévia e definição de novos objetivos, percepção das
lacunas profissionais para definição de ações de atualização e aperfeiçoamento com vistas à produção de novos conhecimentos e desenvolvimento de novas habilidades’.
Nesse contexto, informa que:
Houve uma série de trabalhos que foram sendo cumpridos, e com o passar dos acontecimentos, a consolidação
do Sistema Municipal de Ensino do Município e a ampliação das políticas públicas, exigiram a elasticidade do trabalho de assessoria, vez que, a engrenagem nos desenvolvimentos e crescimento das áreas, que tinham como
objeto a ampliação, exigiu mais tempo para que o trabalho fosse terminado. Com a mudança da Administração
Municipal, a nova Secretária de Educação e outros setowww.tce.es.gov.br

res, necessitavam que a Empresa Gualimp, terminasse
seu trabalho, para que não ficassem submergidos no andamento dos objetivos.
Como dito, as atividades seguiriam um cronograma definido pela Secretaria e aconteceriam de acordo com os
acontecimentos e o sucesso deles. Começou com ação
interinstitucional, inserindo lúna no Programa Brasil Profissionalizante; projetos para implantação de um Centro
Estadual de Educação Tecnológica em lúna, preparação
para a implantação do Sistema Municipal de Ensino, capacitação do município para sua autonomia em gestão
educacionaL em cumprimento ao art. 211 da CF e da Lei
9394/2006, ainda em fase de “gestação de projeto”.
No ano de 2012, dando continuidade ao projeto CEET
(Centro Estadual de Educação Tecnológica), assessoria
direta ao Conselho Municipal de Educação, que culminou com a aprovação de seu Regimento Interno e do Regimento Comum da Rede Municipal de Ensino, a consolidação do SEME,
Ao final de 2012, a Equipe de Transição da atual Administração, vislumbrou a necessidade de dar continuidade ao
projeto iniciado, momento em que solicitou ao ex-Prefeito, ora Defendente, a prorrogação do contrato que se expirava ao final do mandato. Assim, a Administração Pública Municipal reeditou o contrato ainda durante sua vigência, por força do mandamento legal, a teor do que
dispõe as regras de prorrogação contratual previstas na
Lei 8.666/93.
Nesse sentido, obtivemos informações junto à Secretária de Educação da atual administração, que no ano de
2013, foi elaborado o conjunto de Normas Gerais para a
Educação no Sistema Municipal de Ensino de lúna; elaboração de projeto de Educação Ambiental em parceria
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Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal
de Agricultura e Meio Ambiente; instituição do Fórum
Municipal Permanente de Educação, instituição do Comitê lnterinstitucional de Alfabetização (CINAI); elaboração do programa institucional “Educação do Campo” e
do projeto “Agrinho mais lúna”, elaboração do Regimento Interno do CINAL diagnóstico situacional da alfabetização no município com relatórios estatísticos e análise
dos resultados.
Como se vê, exsurge das atividades cumpridas pela empresa contratada, que esta tinha a natureza e os requisitos de um ‘contrato de escopo’ e não propriamente continuada, senão necessária seria a criação de cargo de especialistas para área. Foi sinalizando nesse sentido que
se posicionou a Administração Pública Municipal.
Oportuno ressaltar a distinção entre contrato de escopo e de natureza continuada. A classificação do contrato administrativo como de escopo é utilizada para distingui-los dos denominados contratos de execução continuada. Segundo essa distinção, de escopo seriam aqueles
contratos que impõem à parte o dever de realizar uma
conduta específica e definida. Uma vez cumprida a prestação, o contrato se exaure. Por sua vez, nos contratos
de execução continuada, as obrigações se renovam no
tempo, não havendo uma só obrigação específica e definida, a ser cumprida em determinado prazo e depois de
cujo adimplemento ficaria o devedor liberado do contrato. Nos contratos de execução continuada, o serviço é
prestado enquanto contrato existir, já nos contratos de
escopo o que interessa é a conclusão do objeto, sendo
o prazo elemento acessório condicionado ao objeto. São
exemplos mais comuns de contrato de execução continuada os de limpeza e de vigilância.
Diário Oficial de Contas

Outra característica importante para delimitar a diferenciação entre os dois tipos de contrato refere-se ao requisito temporal. No contrato de escopo “o prazo de vigência se destina a delimitar o período de tempo para a execução da prestação pela parte”, nos de execução continuada o prazo de vigência destina-se a estabelecer o período de tempo durante o qual a contratação produzirá
efeitos. Note-se que, num tipo de contrato (o de escopo), o prazo depende do objeto. Assim, um contrato para
execução de obra ou prestação de um serviço determinado terá “X” dias a depender da dimensão da obra ou
do serviço; o objeto é que determina o prazo.
Como se vê, no contrato de escopo, o prazo é acessório
e o objeto é o que mais importa (principal), já no caso
de execução continuada, o prazo durante o qual o serviço será prestado é primordial, condicionando a própria
prestação do serviço.
Informa, por fim, que a Administração entendeu que o
prazo poderia ter sido prorrogado por se tratar de um
contrato de escopo:
[...] uma vez que os serviços contratados não dependiam
do singelo decurso do tempo que se convencionou, mas
da ultimação dos projetos iniciados, donde se pode concluir que o prazo estipulado, de natureza acessória, não
poderia servir como impeditivo à sua prorrogação, tudo
sob pena de ter que celebrar um novo contrato administrativo com gastos desnecessários à realização de uma
licitação, em afronta aos princípios da economicidade,
continuidade e interesse público.
Finalmente, por essa ilação lógica afigura-se totalmente
inaceitável no âmbito de penalização do gestor, visto ser
ilógico a não aditivação do contrato, ou proceder à eventual rescisão, para a partir daí realizar uma nova licitawww.tce.es.gov.br

ção, vez que os projetos iniciados e as demandas que se
sucederam da constatação dos estudos feitos ainda não
estavam finalizados.
Razões de Justificativa de Gildo Pimentel Silveira:
Conforme assinalado na introdução da presente instrução, o Sr. Gildo Pimentel Silveira não apresentou defesa,
motivo pelo qual teve decretada sua revelia por meio da
Decisão TC-2187/2014 (fl. 2050 – Vol. XIII).
Análise:
Impende ressaltar, ab initio, que nos termos analisados
no item precedente, a contratação ora objurgada teria se
dado em afronta aos mandamentos constitucionais vigentes. Dessa forma, como decorrência lógica, a prorrogação da referida avença, de per si, já estaria maculada
por vício de ilegalidade. Tal fato fora devidamente observado pela equipe de auditoria que, ao abordar a questão da prorrogação contratual, já iniciou seus questionamentos reforçando a ilicitude da contratação.
Voltando-se aos argumentos consignados pela defesa quanto a presente irregularidade, entende-se que os
mesmos não devem ser acolhidos. Por mais que se buscou caracterizar a presente contratação como sendo um
‘contrato por escopo’, ainda que o fosse, deveria o gestor ter estabelecido previamente um limite temporal para conclusão dos eventuais ‘projetos’ que se encontravam em fase de elaboração, planejamento ou execução.
O prazo não deveria, pois, ser encarado como um detalhe acessório à contratação.
Nesse contexto, trazemos à baila a brilhante lição do professor Rafael Carvalho, corroborando com a análise supra:
É tradicional a distinção entre contratos por prazo certo
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e contratos por escopo (ou objeto).
Nos contratos por prazo certo, o prazo contratual é fundamental para o cumprimento das obrigações contratadas. O contratado cumprirá as suas obrigações até o final do prazo estabelecido no ajuste (ex.: na contratação
de serviços de limpeza, a contratada deverá limpar a repartição pública durante a vigência do prazo contratual).
Considera-se extinto o contrato com o advento do termo final.
Por outro lado, nos contratos por escopo, o ajuste será
cumprido, independentemente do prazo, com o cumprimento do objeto contratual (ex.: no contrato para construção de determinado prédio público, o ajuste considera-se adimplido com a finalização da construção, independentemente do tempo necessário). Os contratos somente se encerram com a entrega do objeto contratado.
Isto não quer dizer que o tempo não é importante nessas espécies de contratos. Em verdade, o prazo contratual será fundamental para constatação de eventual mora no cumprimento da obrigação contratual. Ultrapassado o prazo avençado, o contratado continua obrigado a
cumprir suas obrigações contratuais, acrescentadas dos
ônus do atraso. [g.n.]
Com relação à prorrogação dos referidos contratos com
base no inc. II do art. 57 da Lei 8.666/93, entende-se que
deve ser assistida razão à equipe de auditoria considerando-se a argumentação registrada no RA-O 21/2014
no sentido de que serviços contínuos devem corresponder a necessidades permanentes da Administração.
O tipo de serviço contratado pelo responsável legal não
se enquadraria, portanto, aos ditames do inc. II do art.
57, posto que a empresa de consultoria teria por cumprida sua obrigação, de modo definitivo, no momento da
Diário Oficial de Contas

entrega do produto determinado para o qual fora contratada.
Por todo o exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade”.
4) Ausência de liquidação da despesa nos processos de
pagamento (item 2.4 da ITC 02094/2017-1)
Quanto à irregularidade referente à ausência de liquidação da despesa nos processos de pagamento, corroboro
com o opinamento técnico e ministerial, concluindo pelo
afastamento da mesma. Adoto, como razões de decidir,
os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 02094/2017-1, abaixo transcritos:
“2.4 AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO (relativo ao Item 2.2.3 ITI
271/2014)
Base legal: Arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64
Responsáveis:
a) José Ramos Furtado – Prefeito Municipal
Conduta: Ordenar o pagamento de despesas sem a devida liquidação.

Em relação ao Processo Administrativo 061/2011 e seus
aditivos contratuais nº 1 e nº 2 que tratam da contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria de cunho educacional, foi apontado no
Relatório de Auditoria a ausência da devida liquidação
da despesa. Segundo informado pela Equipe, a única informação disponível nos processos de pagamento referente à liquidação é um relatório de descrição dos serviços realizados.
Assim, a ausência de documentação relativa aos pagamentos decorrentes da execução contratual, contraria o
disposto nos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64, in verbis:
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar; (Vide Medida Provisória
nº 581, de 2012)

b) Rogério Cruz Silva – Prefeito Municipal

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir
a obrigação.

Conduta: Ordenar o pagamento de despesas sem a devida liquidação.

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

c) Gualimp Assessoria e Consultoria Ltda – EPP – Empresa contratada

I - o contrato, ajuste ou acordo (sic) respectivo;

Conduta: Receber recursos públicos sem comprovar efetivamente a prestação dos serviços.

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

Relato da ITI 271/2014:

A tabela a seguir discrimina, por exercício, as despesas
realizadas para o processo em análise:

Assim restou consignado na ITI 271/2014:
www.tce.es.gov.br

II - a nota de empenho;
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Tabela 1: Valores pagos à Gualimp – Assessoria e Consultoria Ltda

informa de modo pormenorizado todos os serviços realizados durante os exercícios de 2011 e 2012.

Iúna e a empresa de consultoria Gualimp – Assessoria e
Consultoria Ltda.

responsável Exercício Valor pago R$ Valor vrte Valor total Vrte

Por fim, destaca que os relatórios foram atestados pela Secretária Municipal responsável, e ainda pelos representantes do Conselho Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos
apresentados anexos à sua defesa.

Alega que tudo que se verificou nos processos de liquidação e pagamento da despesa relativos à efetiva prestação dos serviços teriam sido relatórios de atividades
desenvolvidas pela contratada, sem nenhum outro tipo
de documento que comprovasse cabalmente sua realização.

José Ramos 2011 26.026,00 2,1117 12.324,6673
José Ramos 2012 39.039,00 2,2589 17.282,3055
Rogério Cruz 2013 42.850,00 2,3820 17.989,0848
TOTAL 107.915,00 47.596,0576
Fonte: RA-O n.º 21/2014
Dessa forma, em razão do indício de irregularidade decorrente da não comprovação das despesas realizadas,
solicitou-se a citação dos responsáveis para que apresentassem as justificativas, sob pena de devolução ao
erário no valor de R$ 107.915,00 (cento e sete mil novecentos e quinze reais) equivalentes a 47.596,0576 VRTE.
Razões de Justificativa de José Ramos Furtado:
Em sua peça de contestação, o responsável legal alega
que o entendimento da Equipe Técnica quanto à execução contratual, amparado no fato de que a única informação disponível nos processos de pagamento referente à liquidação seria um relatório de descrição dos serviços realizados, não refletia o que de concreto ocorreu.
Informa que nos autos encontram-se relatórios mensais
da empresa contratada, devidamente atestada pelo representante da Administração, seja nos atestados, seja
no próprio documento fiscal, o que, por si só, serviria para afastar a irregularidade apontada.
Esclarece que o relatório a que fez referência a Unidade
Técnica, como a única informação disponível nos autos
referente à liquidação, em verdade, foi mais um adendo
a todos os relatórios anteriormente apresentados, onde
Diário Oficial de Contas

Razões de Justificativa de Rogério Cruz Silva:
Em sua defesa, restringiu-se a alegar que a contratação
da empresa Gualimp teria ocorrido na gestão anterior e
que os esclarecimentos trazidos pela contratada às fls.
197/203 (Vol. II) seriam suficientes para afastar a presente irregularidade, bem como a imputação de ressarcimento ao erário.
Razões de Justificativa de Gualimp Assessoria e Consultoria Ltda – EPP:
A empresa contratada inicia sua defesa esclarecendo
qual seria o objeto da contratação. Informa, em seguida,
como teria sido levado a efeito o Plano de Ação elaborado junto à Secretaria de Educação, descrevendo o conjunto de linhas de ação que foram levadas em conta para sua confecção.
Ao longo da sua peça contestatória, elenca uma série de
atividades que teriam sido desenvolvidas junto à Municipalidade, especificamente na área de educação, encartando à fl. 203 (Vol. II) uma mídia contendo os documentos comprobatórios das alegações aqui expendidas.
Análise:
A equipe de auditoria pautou a ocorrência da presente
irregularidade em face da ausência de documentos que
comprovassem a efetiva prestação dos serviços do objeto do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de
www.tce.es.gov.br

Contudo, conforme se depreende da documentação
anexada nestes autos pela empresa prestadora do serviço, armazenada na mídia constante à fl. 203 deste processo, entende-se que não devem prosperar os argumentos da área técnica no sentido de exigir a devolução
integral do valor do contrato, posto que foram promovidos registros que denotam a efetiva prestação do serviço. Dentre esses, destaca-se:
formulário de avaliação institucional de clima organizacional e desempenho funcional;
apresentações gráficas feitas no programa MS Powerpoint para serem utilizadas em palestras dirigidas à área
de educação;
Proposta para criação de parque urbano na sede do Município; e
Elaboração de lista de presença (confeccionada por ocasião da audiência pública para construção do Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica em Iúna).
Registra-se que em tais documentos constam efetivamente a logomarca da empresa ou indicativos da participação de alguns de seus prepostos na sua elaboração,
dando conta da execução de serviços por parte da contratada. Exigir a devolução integral dos recursos pagos à
título de remuneração implicaria, em última análise, no
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enriquecimento sem causa do Município, o que não pode ser admitido.
Pelo exposto, opina-se pelo afastamento da presente irregularidade”.
5) Afronta aos princípios da motivação dos atos administrativos, do interesse público e da economicidade na
aquisição de saibro mineral (item 2.5 da ITC 02094/20171)
Quanto à irregularidade referente à afronta aos princípios da motivação dos atos administrativos, do interesse público e da economicidade na aquisição de saibro
mineral, corroboro com o opinamento técnico e ministerial, concluindo pelo afastamento da mesma. Adoto, como razões de decidir, os fundamentos expostos
pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º
02094/2017-1, abaixo transcritos:
“2.5 AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO DOS
ATOS ADMINISTRATIVOS, DO INTERESSE PÚBLICO E DA
ECONOMICIDADE NA AQUISIÇÃO DE SAIBRO MINERAL
(relativo ao item 2.3.1 da ITI 271/2014)
Base legal: Princípios da Economicidade, Razoabilidade,
Proporcionalidade, Motivação e Interesse Público, art.
32 da Constituição Estadual.
Responsável:
a) José Ramos Furtado – Prefeito Municipal
Conduta: Autorizar a contratação de empresa fornecedora de saibro mineral, assinar contrato de fornecimento e ordenar o pagamento de despesas com ausência de
economicidade, motivação e interesse público.
Relato da ITI 271/2014:
Neste tópico, a ITI 271/2014 tratou de reproduzir o relaDiário Oficial de Contas

to da equipe de auditoria referente às contratações realizadas entre os anos de 2010 e 2012, pela Prefeitura
Municipal de Iúna, destinadas à aquisição e transporte
de saibro mineral, material utilizado no calçamento e pavimentação de ruas. Todos os contratos foram firmados
com a sociedade empresária Park Mineradora e Serviços
Ltda, sendo que a quantia paga à contratada durante o
período totalizou R$ 919.466,00 (novecentos e dezenove
mil quatrocentos e sessenta e seis reais).
Em seguida, reproduz-se o relato da ITI 271/2014:
Conforme relatado pela Equipe de Auditoria, em contraponto às contratações efetuadas, a Administração Municipal, no ano de 2010, entrou com Requerimento de Registro de Extração de saibro mineral no Departamento
Nacional de Produção Mineral - Processo DNPM 48420896243/2010-18 com o objetivo de obter autorização
para extração do material, tendo sido deferido o pedido
e autorizada a extração pela Prefeitura Municipal, com
efeitos a partir de 16/04/2010, desde que fosse emitida
Licença Ambiental para tal feito.
A Licença Ambiental Simplificada n.º 433/2010 foi emitida pelo IEMA em 10/08/2010, permitindo assim, a extração de saibro na Fazenda Tia Velha pelo período de
1460 dias a contar do recebimento da Licença. No entanto, mesmo estando autorizada a extrair o material diretamente, a Prefeitura Municipal manteve a execução do
contrato do Contrato 134/2010 (Processo 7716/2009),
assinado em 21/05/2010, e ainda, efetuou outros dois
procedimentos licitatórios, além de uma contratação por
dispensa de licitação para aquisição e transporte do material nos anos de 2011 e 2012.
O Código Brasileiro de Mineração (Decreto Lei 227/67),
em seu art. 2º, que define os requisitos para aproveitawww.tce.es.gov.br

mento das substâncias minerais, previu a possibilidade
da União, dos Estados e Municípios promoverem a lavra
de certos minerais:
Art. 2º. Os regimes de aproveitamento das substâncias
minerais, para efeito deste Código, são: (Redação dada
pela Lei nº 9.314, de 1996)
I - regime de concessão, quando depender de portaria
de concessão do Ministro de Estado de Minas e Energia;
(Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996)
II - regime de autorização, quando depender de expedição de alvará de autorização do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM; (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996)
III - regime de licenciamento, quando depender de licença expedida em obediência a regulamentos administrativos locais e de registro da licença no Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM; (Redação dada pela
Lei nº 9.314, de 1996)
IV - regime de permissão de lavra garimpeira, quando
depender de portaria de permissão do Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM;
(Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996)
V - regime de monopolização, quando, em virtude de
lei especial, depender de execução direta ou indireta do
Governo Federal. (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos
órgãos da administração direta e autárquica da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo-lhes permitida a extração de substâncias minerais de
emprego imediato na construção civil, definidas em Portaria do Ministério de Minas e Energia, para uso exclusivo em obras públicas por eles executadas diretamente,
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respeitados os direitos minerários em vigor nas áreas onde devam ser executadas as obras e vedada a comercialização. (Redação dada pela Lei nº 9.827, de 1999) (grifei).
O parágrafo único acima mencionado foi regulado pelo
Decreto 3.358/2000, que, em síntese, dispõe que, obtida
a outorga do DNPM e a licença ambiental, o Poder Público fica autorizado a iniciar os trabalhos de lavra.
Assim, estando autorizada a extrair o material de forma direta, ao optar pela terceirização a Administração
Municipal deveria ter motivado a sua escolha, fato que
não ocorreu, conforme relatado pela Equipe de Auditoria. Além disso, não há justificativa para o fato de o
valor da proposta vencedora da Licitação do Processo
7716/2009 possuir o preço de R$ 15,90/m³ de saibro, e
apenas dois anos depois, nos autos do Processo Administrativo 4172/2011, constar como vencedora a proposta de R$ 30,50/m³ de saibro mineral, quase o dobro, sem
as devidas justificativas.
Conforme apontado no Relatório de Auditoria, consta
nos autos do Processo 7716/2009 a informação de que a
empresa contratada pela Prefeitura Municipal detém os
direitos de exploração de saibro também em Irupi, assim
como a Prefeitura de Iúna, o que inviabilizaria qualquer
justificativa de economicidade ou ganho no transporte
do saibro, já que as duas lavras são próximas.
Outro ponto destacado pela Equipe é o fato do Prefeito Municipal à época, Sr. Jose Ramos Furtado, ter solicitado, em novembro de 2012, próximo ao término de
seu mandato, o cancelamento da licença ambiental emitida pelo IEMA, sob a justificativa de que o município não
possuía estrutura para exercer a extração do saibro mineral.
Diário Oficial de Contas

Entende-se que a apresentação de tal justificativa deveria ser precedida de estudos técnicos a fim de se identificar qual o tipo de contratação seria mais vantajosa para a
Administração, na medida em que havia diferentes alternativas para a extração do material, em função das autorizações concedidas para a extração, como por exemplo, a extração do material utilizando material e equipamentos próprios, ou até mesmo a locação de caminhões
para o transporte do saibro do município de Irupi à Iúna.
Na tabela abaixo, estão demonstrados os valores relativos às aquisições de saibro mineral a partir do mês de setembro de 2010, uma vez que a licença ambiental do IEMA fora concedida em agosto/2010:
Tabela 2: Valores pagos de 2010 a 2012 para aquisição
de saibro
Ano

Valor em R$

2010
2011
2012
TOTAL

18.762,00
177.120,00
670.796,00
866.678,00

Valor do VRTE no Valor em VRTE
ano
2,0074
2,1117
2,2589

9.346,4183
83.875,5505
296.956,9259
390.178,8947

Fonte: RA-O N.º 21/2014
Portanto, em razão de não ter sido demonstrado nos autos do processo a existência de interesse público para
as contratações, indicando possível afronta aos Princípios da Motivação, da Economicidade, da Razoabilidade
e da Proporcionalidade, entende-se que o responsável
deve ser citado a fim de que apresente as devidas justificativas, sob pena de devolução do montante de R$ R$
866.678,00 (oitocentos e sessenta e seis mil seiscentos
e setenta e oito reais) equivalentes a 390.178,8947 VRTE´s.
Alegações de Defesa de José Ramos Furtado:
Em sua defesa, assim afirmou o Sr. José Ramos Furtado:
www.tce.es.gov.br

Mesmo consciencioso de que a contratação não foi precedida de estudos técnicos, cumpre destacar aprioristicamente que a extração direta de saibro mineral, seja
diretamente pela Administração Pública Municipal com
transbordo do material e transporte para as várias localidades do município através de servidores públicos municipais, seja através de extração por servidores municipais com locação de caminhões para o transporte se
mostraram irrazoáveis, eis que antieconômico, além do
fato de que o Poder Executivo Municipal não possui em
seus quadros, servidores com capacidade técnica para
tal desiderato.
Nesse ponto, ressai destacar que o Município de lúna
com uma área territorial de 461.077 km2, tem mais de
90% de sua área localizada na zona rural, com 04 (quatro) distritos (Pequiá, Nossa Senhora das Graças, Santíssima Trindade e São João do Príncipe), e vários povoados, podendo citar como exemplos todas as localidades
indicadas nas declarações que acompanham esta peça
defensiva (docs. anexos), conforme depreende-se dos
atestes que instruem o presente processo, sendo a quase totalidade de sua área composta de geografia acidentada.
Algumas destas localidades rurais distam até 60 km da
sede do Município. Demais, o Município de lrupi está a
13 km da sede do Município de lúna.
Seguindo, em anteparo à pretensão sugerida na Instrução Técnica de. extração de saibro mineral utilizando
material próprio, emerge a necessidade de mão de obra
qualificada para o desiderato.
O método de lavra normalmente mais comum é o de
escavação mecânica. Todavia, no caso presente, a lavra
se dar em encosta acentuada, necessitando, por conseSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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guinte, de formação de várias bancadas. como sucedâneo dos desníveis de escavação. Em alguns casos se requer o uso de explosivos para a desagregação do material mais compacto e duro, não lavrável apenas por escavação e escarificação.
Como se vê, todo o procedimento de lavra mineral depende de uma série de fatores para a consecução a contento, como a distribuição espacial do depósito, fatores
de produção, da capacidade efetiva de escavação, investimentos e custos operacionais. Significa dizer, não se
trata simplesmente de determinar que um operador de
máquina vá até o local e proceda uma escavação sem
qualquer preocupação com a área topográfica e metodologia para sua extração. A título ilustrativo, segue fluxograma esquemático das operações de lava mineral,
bem como fotografias, que vem corroborar a constatação da acentuada declividade complexidade das operação de lavra mineral (docs. Anexos).
Não se pode olvidar para a necessidade para a recuperação ambiental das áreas já lavradas, com os materiais anteriormente retirados, no caso, as camadas de solo que
recobrem o depósito mineral.
Veja-se que não se trata de uma atividade simplista. Não
basta somente ter a licença para a extração mineral. Demanda logística, todo um conjunto de equipamentos
e conhecimentos técnicos de todas as etapas para sua
consecução. Como se vê, a extração mineral exige uma
equipe técnica especializada, e por óbvio, os operadores de máquina pesada do município não dispõe de capacitação técnica especializada para a extração mineral.
Outro aspecto que inviabilizou a extração direta como
sugerido na Instrução técnica Inicial está emantada no
fato de que o Poder Executivo Municipal tinha poucos
Diário Oficial de Contas

servidores com capacidade técnica para a extração direta (operador de máquina pesada), somente 11 (onze),
conforme Lei Municipal n° 2130/2008 (anexo), para execução de serviços de escavação, terraplanagem, nivelamento de ruas, pavimentação, conservação de vias, carregamento e descarregamento de material, abrir valas,
enterrar, nivelar, desobstruir áreas de serviço; assentar
manilhas em bueiros e valetas; efetuar pequenos reparos de urgência, entre outros, não só na sede do município, como também em toda a zona rural.
De uma análise perfunctória de todo o objeto contratado, chega-se à ilação óbvia, meridiana, de que o Poder Executivo Municipal não tinha dispunha (sic) de mão
de obra suficiente para a solução sugerida pela Unidade Técnica.
Tanto é verdade, que no ano de 2011, diante da excessiva demanda para manter os serviços essenciais do Município, o Poder Executivo teve que editar a Lei Municipal
no 2357/2011 (anexo), para em consequência, aumentar
o quantitativo do cargo de operador de máquinas, alterando de 11 (onze) para 15 (quinze), tudo com o objetivo
de ao menos mitigar a situação caótica vivenciada com
transtornos climáticos, obras e serviços essenciais e de
urgência na sede do Município.
Cumpre destacar, ainda, que para espalhar o saibro mineral nas estradas vicinais de toda a zona rural do município, foram utilizados maquinário e servidores municipais.
Outro aspecto relevante ao quantitativo de caminhões
pertencentes ao acervo patrimonial do Poder Executivo.
No início da gestão o Município dispunha de somente 03
caminhões em deplorável estado de conservação - com
mais de 30 anos de uso - para realizar todas as atividawww.tce.es.gov.br

des inerentes aos serviços essenciais. Tanto é verdade
que no ano de 2010, o Poder Executivo teve que pactuar
contrato de locação de caminhões para atividades administrativas, dentre elas, o transporte de saibro mineral.
Por fim, os caminhões adquiridos no decorrer do mandato, o foram através de convênios com Órgãos Federais, precisamente através do Ministério de Desenvolvimento Agrário - MOA - e Ministério de Agricultura, destinados exclusivamente para atividade agropecuárias, por
força de obrigações estabelecidas nos instrumentos de
convênio.
Por imperativo lógico interpretativo, conclui-se que toda
a logística, como o critério espacial, a distância da jazida
para a sede, a distância desta para as localidades na zona rural, de geografia predominantemente acidentada, o
pequeno número de servidores, inexistência de mão de
obra qualificada e a falta de caminhões para o transporte
do mineral foram objeções para as alternativas sugeridas
na Instrução Técnica Inicial n° 271/2014.
Conquanto não se tenha explicitado a motivação como
elemento formalístico e contextual do ato administrativo para justificar a opção pela abertura dos procedimentos licitatórios para a contratação de empresa para aquisição de saibro mineral ao invés da extração, manuseio e
transporte com recursos próprios, os motivos - elemento
do ato administrativo - que conduziram o Poder Executivo a optar pela contratação da empresa para fornecer
e transportar o saibro mineral aqui apresentados de maneira clara e congruente se fizeram presentes como causa determinante de modo a preservar o interesse público e a inexistência de lesão ao erário.
Nesse ponto, cumpre esclarecer que motivo e motivação
são institutos autônomos e não se confundem. Motivo é
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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a situação fática ou jurídica que impulsionou à feitura do
ato. Não pode haver, jamais, um ato administrativo sem
o elemento motivo. Motivação pode ser entendida como
a explanação, a fundamentação, a explicitação dos motivos que conduziram o agente público para a elaboração
do ato administrativo.
Merece relevo também o fato de que houve motivação
para a contratação ora questionada, significa dizer, era
necessário a aquisição do produto contratado para consecução de obras na sede do Município, bem como serviços de terraplanagem e de recuperação nas estradas vicinais. O que não se fez na abertura dos procedimentos
licitatórios foi a menção expressa quanto a inviabilidade
de exploração direta com recursos próprios, com utilização de servidores municipais, este um elemento externo
para a deflagração dos procedimentos de contratação.
Todavia, não se pode olvidar que motivos- elemento do
ato administrativo - estavam presentes quando da opção
pela contratação.
O que se pretende com a sinalização da Instrução Técnica é a invalidação do ato administrativo, e conseguintemente, a reparação do montante despendido pela Administração Pública Municipal com a contratação por parte dos agentes públicos e empresas contratadas envolvidas.
Nesse ponto, o defendente apresenta doutrina no sentido de que não seria absoluta a imprescindibilidade de
motivação em todos os atos administrativos, concluindo
que os atos administrativos com vício na forma seriam
passíveis de convalidação desde que não haja impugnação do vício, não tenha ocorrido decadência ou prescrição, não haja lesão a interesse público nem prejuízo a
terceiro, e tal vício não seja essencial à validade do ato.
Diário Oficial de Contas

Quanto à disparidade de preços consignada no relatório
de auditoria, assim se manifestou:
No que concerne a alegada disparidade de preços entre as propostas vencedoras cumpre dizer que os procedimentos licitatórios ocorreram de modo regular, sendo
resguardado a maior competitividade possível não houve manipulação de qualquer espécie dos valores apresentados, não houve qualquer notícia nos procedimentos licitatórios, mesmo tênue, acerca de suposta inidoneidade da licitante vencedora.
O certame foi processado e julgado na conformidade dos
princípios constitucionais, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são
correlatos.
É importante ressaltar que no decorrer da publicação do
certame, não houve qualquer manifestação contrária ao
procedimento licitatório, sendo, portanto, aceito por todos os licitantes as condições editalícias.
No primeiro, proc. n° 7716/2009, foram adquiridos
4.500 m3 de saibro mineral. Já no segundo, - proc. n°
4.172/2011 - há mais de dois anos do certame anterior,
foi adquirido somente 2.154 m3 do mineral, portanto,
menos da metade da quantidade anterior.
O que efetivamente deve ter servido como parâmetro
para a aventada desproporção, está alinhada a condições
exógenas da atividade administrativa, como a quantidade menor licitada, o decurso temporal entre os dois certames, aumento de implementos acessórios à extração,
como mão de obra, equipamentos, combustível, etc.
Ultrapassada as irregularidades apontadas, especificamente quanto ao ponto nodal impingido neste item,
qual seja, a ausência de motivação no caso concreto, não
www.tce.es.gov.br

invalida, de per si, o ato administrativo, principalmente
porque como demonstrado, restou amplamente consignado os motivos que impulsionaram o Poder Executivo
Municipal a optar pelo procedimento licitatório para a
aquisição de saibro mineral observando os condicionantes legais e respeitados os demais princípios informadores da Administração Pública.
Análise:
A suposta irregularidade em apreço fora detectada pela
equipe de auditoria ao verificar os processos administrativos que cuidavam da aquisição de saibro mineral para
utilização no Município de Iúna.
Segundo informações do documento intitulado “Plano
de Lavra” (constante nas fls. 23/34 do anexo 16 do sistema e-tcees), o material extraído seria utilizado para aplicação na manutenção das estradas vicinais, além de utilização na sede do referido Município.
Durante a análise dos processos, uma série de fatos teria
chamado a atenção da equipe de auditoria, posto que os
indícios coletados em campo convergiam no sentido de
indicar possível irregularidade na contratação dessa atividade por parte do responsável legal, conforme relacionado abaixo:
a) Esforço empreendido pelo gestor para obtenção de
licenças junto ao Departamento Nacional de Produção
Mineral – DNPM e ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA;
b) Manutenção do Contrato 134/2010, firmado com a
empresa Park Mineradora e Serviços Ltda, mesmo após
aquisição das licenças necessárias para exploração por
iniciativa própria de jazida localizada no Município de
Irupi e ainda, realização de mais duas licitações para
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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aquisição e transporte do material;
c) Aumento expressivo do valor do metro cúbico do material contratado quando comparados os preços pelos
quais o mesmo fora adquirido nos processos 7716/2009
e 4172/2011; e
d) Solicitação de cancelamento da licença expedida pelo IEMA em data próxima à do final do mandato do responsável legal.
Esse conjunto de fatores levou a equipe de auditoria a
indicar a existência de aparente falta de interesse público, motivação, economicidade, razoabilidade e proporcionalidade na aquisição do saibro mineral nos anos de
2010 a 2012, sugerindo que o responsável apresentasse
as justificativas necessárias, sob pena de devolução ao
erário do valor de R$ 866.678,00 (oitocentos e sessenta
e seis mil seiscentos e setenta e oito reais), equivalentes
a 390.178,8947 VRTE.
Contudo, entende-se que a argumentação trazida pela
defesa do Sr. José Ramos Furtado deve ser acolhida, no
sentido de se afastar a imputação de ressarcimento dos
valores pagos, pelos motivos que se passa a expor.
Por mais que não tenha sido demonstrada nos autos dos
processos licitatórios (analisados in loco pelos auditores
desta Corte de Contas) a existência de estudos comprovando a vantajosidade de contratar uma empresa para
executar o serviço de captação e entrega do saibro mineral em detrimento da exploração direta por parte da Prefeitura, a equipe de auditoria também não se desincumbiu do ônus de comprovar que a opção feita pelo responsável legal – licitar – teria sido mais onerosa aos cofres
públicos do que a exploração da jazida por conta do próprio Município.
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Registra-se que à fl. 248 destes autos o responsável legal
confirma, em sua defesa, o apontamento feito pela equipe de auditoria no sentido de que a contratação não fora
precedida de estudos técnicos, mas alega que:
a extração direta de saibro mineral, seja diretamente pela Administração Pública Municipal com transbordo do
material e transporte para as várias localidades do município através de servidores públicos municipais, seja
através de extração por servidores municipais com locação de caminhões para o transporte se mostraram irrazoáveis, eis que antieconômico, além do fato de que o
Poder Executivo Municipal não possui em seus quadros,
servidores com capacidade técnica para tal desiderato.
Conforme asseverou a defesa, a execução direta obviamente implicaria em custos à Administração, tais como:
necessidade de mais funcionários e/ou capacitação daqueles já em exercício; aquisição de maquinários; manutenção dos maquinários empregados na atividade; aumento de despesas com combustíveis e lubrificantes,
dentre outros.
Com relação à contratação de pessoal, a defesa alega
que o quantitativo de operadores de máquinas pesadas não estava atendendo mais à demanda do Município após os transtornos climáticos vivenciados no final
do ano de 2010, o que teria motivado sua ampliação para o desempenho das atividades ordinárias já desenvolvidas pela Prefeitura, conforme anexo trazido junto à peça contestatória, às fls. 918/920 (passando de 11 para 15
servidores).
Nessa esteira, entende-se razoável o argumento apresentado pelo defendente no sentido de que, para executar a extração do saibro mineral junto à jazida situada
no Município de Irupi e promover seu transporte até os
www.tce.es.gov.br

locais de destino, seria necessário um gasto ainda maior
com mão-de-obra. Sem contar que a atividade de extração poderia levar à necessidade de capacitação dos servidores para se empreender a extração do material junto à sua fonte.
Quanto a esse ponto, assim se manifestou a defesa:
Como se vê, todo o procedimento de lavra mineral depende de uma série de fatores para a consecução a contento, como a distribuição espacial do depósito, fatores
de produção, da capacidade efetiva de escavação, investimentos e custos operacionais. Significa dizer, não se
trata simplesmente de determinar que um operador de
máquina vá até o local e proceda uma escavação sem
qualquer preocupação com a área topográfica e metodologia para sua extração.
[...]
Não basta somente ter a licença para a extração mineral.
Demanda logística, todo um conjunto de equipamentos
e conhecimentos técnicos de todas as etapas para sua
consecução. Como se vê, a extração mineral exige uma
equipe técnica especializada, e por óbvio, os operadores de máquina pesada do município não dispõe de capacitação técnica especializada para a extração mineral.
Analisando-se o “Plano de Lavra” apresentado pela Prefeitura Municipal de Iúna junto aos órgãos competentes
(documento encontrado a partir da página 23 do anexo
16, constante do sistema e-tcees), conclui-se que, caso
optasse por executar diretamente a exploração da jazida, o Executivo Municipal necessitaria da força de trabalho de “01 encarregado de frente de extração, 02 operadores de máquina e 01 apontador” e ainda utilizar
“01 (uma) pá carregadeira New Holland ou similar e 01
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(uma) escavo-carregadeira Case (ou similar)”, constando
a informação expressa de que tais equipamentos deveriam ser de propriedade da própria Prefeitura.
Segundo o documento, deveria ser mantida no local,
também, a seguinte infraestrutura: “01 almoxarifado tipo ‘container metálico’; Instalação hidrossanitária com
fossa asséptica e sumidouro com 2m2; 01 refeitório com
9m2”.
Outras responsabilidades descritas no referido plano
também deveriam ser observadas pelo gestor, tais como
implantação de sistemas de controle e medidas mitigadoras de impactos da extração, a fim de que toda a atividade obedecesse aos padrões legais exigidos. Infere-se
dessa narrativa, portanto, que outros custos adicionais
deveriam impactar na alternativa de exploração por conta própria, caso viesse a ser adotada.
Não se busca, por meio da presente instrução técnica
conclusiva, demonstrar que a opção de exploração direta seria mais vantajosa do que a alternativa adotada pelo responsável legal (contratação mediante procedimento licitatório), ou vice-versa. Pretende-se, outrossim, demonstrar que a equipe de auditoria não se desincumbiu
do ônus de demonstrar que a contratação realizada fora efetivamente antieconômica e contrária ao interesse
público.
A ausência de demonstração de estudos por parte do
gestor não implica automaticamente na presunção de
prática de ato antieconômico, especialmente quando se
leva em conta o fato de ter sido sugerida a devolução do
valor integral dos recursos pagos a título de contraprestação dos serviços após a data de obtenção de licença
junto ao IEMA.
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Registra-se que, em sua defesa, o responsável legal faz
uma explanação teórica acerca da diferenciação existente entre ‘motivo’ e ‘motivação’, buscando afastar o registro feito pela equipe de auditoria no sentido de que a
contratação do serviço teria sido realizada sem motivação adequada.
Contudo, o questionamento sobre a ausência de motivação gravitou em torno da opção feita pelo gestor (licitar em detrimento de explorar diretamente, fazendo
uso das licenças obtidas junto aos órgãos competentes),
e não sobre os motivos da contratação em si. Quanto a
esta última, se verifica que nos processos licitatórios auditados pela equipe técnica desta Corte são consignadas
justificativas para contratação do objeto a ser licitado,
tanto pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura
e Serviços Urbanos quanto pela Secretaria Municipal de
interior e transporte.
Reforça-se que a presente análise não tem a pretensão
de chancelar a solução adotada pelo gestor. Até porque
o conjunto de evidências aponta para uma situação de
aparente contradição (que teria despertado a atenção
da diligente equipe de auditoria desta Corte), qual seja,
a do gestor empreender esforços no sentido de buscar licenças junto ao DNPM e ao IEMA (com a apresentação
de Plano de Lavra e toda documentação necessária) visando a exploração direta de uma jazida para, em seguida, optar por licitar o serviço em tela.
Outro fato que chama atenção reside no abrupto aumento do valor do metro cúbico de saibro mineral pago à empresa contratada, conforme detectado pela equipe de auditoria: no Contrato 134/2010, assinado em 21
de maio de 2010, remunerou-se o metro cúbico à base
de R$ 15,90 para a previsão de aquisição de 4.500m3. Já
www.tce.es.gov.br

no Contrato 244/2011, assinado em 30 de novembro de
2011, o valor do metro cúbico fora fixado em R$ 30,00,
para um fornecimento estimado em 4.000m3.
Em sua defesa, o responsável legal afirma que tal aumento teria se dado em virtude de a aquisição feita por
meio do Contrato 244/2011 ter correspondido a menos
da metade do quantitativo obtido através do Contrato
134/2010 (economia de escala), além dos eventuais reajustes ocorridos, ao longo de dois anos, nos custos de
mão-de-obra, maquinários e insumos inerentes à atividade.
Contudo, o fato de ter adquirido uma quantidade menor
não teria, de per si, o condão de justificar esse aumento no preço, posto que o valor do metro cúbico teria sido estabelecido por ocasião da assinatura do contrato, e
não no momento em que se verificou o quantitativo que
foi efetivamente adquirido. Ressalta-se que, originariamente, o contrato previa a aquisição de 4.000m3 (conforme previsão contida no edital de Pregão 78/2011). E,
por mais que os custos com mão-de-obra, maquinário
e transporte tivessem sofrido reajustes, não transparece razoável aceitar uma variação de quase cem por cento no custo do serviço contratado em um período tão
exíguo.
Em contraponto, não foram evidenciados pela equipe
de auditoria os preços que estariam sendo praticados
no mercado entre os anos de 2009 e 2012, ao ponto de
comprovar categoricamente que a contratação teria sido antieconômica. Soma-se a isso o fato de que a licitação procedida por meio do Processo 4172/2011 (Pregão
78/2011) contou com pesquisa de preços onde o preço
médio apurado do metro cúbico de saibro, com transporte por parte da contratada, fora fixado em R$30,00,
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valor pelo qual foi levada a efeito a contratação (Contrato 244/2011).

pal de Interior e Transporte – Período de 05/07/2012 a
31/12/2012.

Por todo exposto, entende-se que não restou cabalmente comprovada a antieconomicidade da contratação,
motivo pelo qual opina-se pelo afastamento da irregularidade”.

Conduta: Atestar a entrega do saibro mineral sem a comprovação da entrega do material.

6) Ausência de liquidação das despesas com aquisições
de saibro mineral (item 2.6 da ITC 02094/2017-1)
Quanto à irregularidade referente à ausência de liquidação das despesas com aquisições de saibro mineral,
corroboro com o opinamento técnico e ministerial, concluindo pelo afastamento da mesma, com expedição de
recomendação. Adoto, como razões de decidir, os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica
Conclusiva n.º 02094/2017-1, abaixo transcritos:
“2.6 AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM
AQUISIÇÕES DE SAIBRO MINERAL (relativo ao item 2.3.2
da ITI 271/2014)
Base legal: Art. 62 c/c art. 63, da Lei 4.320/64 e Princípios
da Moralidade, Impessoalidade e Interesse Público, art.
32 da Constituição Estadual
Responsáveis:
a) José Ramos Furtado – Prefeito Municipal
Conduta: Ordenar o pagamento de despesas sem a devida liquidação.
b) Paulo Henrique Leocádio da Silva – Secretário Municipal de Interior e Transporte – Período de 02/01/2009 a
04/04/2012.
Conduta: Atestar a entrega do saibro mineral sem a comprovação da entrega do material.
c) Erivelton Antônio de Amorim – Secretário MuniciDiário Oficial de Contas

d) Antônio Manoel Leal de Amorim – Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços – Período de
02/01/2009 a 04/07/2012.
Conduta: Atestar a entrega do saibro mineral sem a comprovação da entrega do material.
e) José Gomes de Andrade – Secretário Municipal de
Obras, Infraestrutura e Serviços – Período de 12/07/2012
a 31/12/2012.
Conduta: Atestar a entrega do saibro mineral sem a comprovação da entrega do material.
f) Park Mineradora e Serviços Ltda – Empresa contratada.
Conduta: Concorrer para a ilegalidade ao receber pagamentos da Prefeitura de Iúna sem a comprovação da entrega dos materiais.
Relato da ITI 271/2014:
A presente irregularidade fora descrita da seguinte forma na ITI 271/2014:
Em relação aos processos administrativos 7716/2009,
4172/2011, 210/2011 e 9800/2011 que tratam das aquisições de saibro mineral junto à sociedade empresária
Park Mineradora e Serviços Ltda, foi apontado no Relatório de Auditoria a ausência da devida liquidação da despesa nos pagamentos decorrentes da execução dos contratos.
Segundo informado no Relatório de Auditoria, consta
nos processos de pagamento somente declarações dos
www.tce.es.gov.br

Secretários informando que os materiais foram entregues. Após a indagação da Equipe de Auditoria à Controladoria Municipal sobre os demais documentos comprobatórios da liquidação da despesa, só foram apresentadas as requisições de saibro assinadas também pelos Secretários Municipais.
Corroborando a informação de inexistência de documentos relativos à liquidação da despesa, no Processo
Administrativo 9.800/2011, a Controladoria do Município emitiu Parecer pela ausência de controles sobre os
quantitativos de saibro solicitados pelos Secretários Municipais, bem como sobre a ausência das comprovações
das entregas dos materiais, in verbis:
Não consta nos autos parâmetros e informações que
possam subsidiar o quantitativo de saibro mineral solicitado pelos Secretários. Assim, indaga-se se existe algum
estudo que quantifique o saibro necessário a ser utilizado pela Administração e se existem estudos que demonstrem previsões de uso dos materiais.
Verifica-se que as solicitações de aquisição de saibro mineral, efetuadas pelos Secretários, não trazem quaisquer
justificativas acerca da sua necessidade, bem como do
quantitativo solicitado. Como previam que utilizariam as
quantidades solicitadas?
[...]
Não consta nos autos comprovação efetiva da entrega
dos materiais nos locais informados nas Declarações dos
Secretários. Não há ateste do agente fiscalizador, não
constam fotos dos locais, em resumo, somente as declarações dos Secretários, que não são suficientes para a
comprovação da entrega.
Conforme ressaltado pela Equipe de Auditoria, nem
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mesmo os atestes dos Secretários Municipais acerca da
entrega do saibro mineral englobaram a totalidade do
saibro pago pela municipalidade, como demonstrado na
tabela abaixo, o que evidencia indícios de pagamentos
de despesa sem a devida liquidação.
Tabela 03: Diferença entre a quantidade de saibro paga e
a quantidade atestada pelos Secretários
Fonte: RA-O N.º 21/2014
Observação: Os atestes de cada Secretário estão discriminados analiticamente no Anexo I a esta Instrução Técnica.
Somado a isso, foi constatado pela Equipe, empenho
emitido antes da solicitação do fornecimento. Segundo
o Relatório de Auditoria, consta no processo documento assinado pelo Sr. Paulo Henrique Leocádio da Silva –
Secretário de Interior e Transportes solicitando o fornecimento de 3.000 m³ de saibro mineral, datado de 23 de
março de 2012.
E, ainda, consta a Nota de Empenho 811/2013, no valor
de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), relativo ao
suposto fornecimento de saibro, datado de 15 de março
de 2012, o que indicaria que o empenho foi emitido antes mesmo do pedido de requisição do material.
Tal situação evidencia indícios de vícios no processo administrativo, na medida em que as entregas do saibro
eram parceladas e somente era possível definir as quantidades após a solicitação do fornecimento.
Assim, considerando que nos processos não há informações necessárias para atestar que os serviços foram prestados, verifica-se afronta ao disposto nos arts. 62 e 63 da
Lei 4.320/64, in verbis:
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quanDiário Oficial de Contas

do ordenado após sua regular liquidação.

Paulo Henrique Leocádio da Silva:

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

R$ 438.754,00 equivalentes a 206.986,4406 VRTE

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar; (Vide Medida Provisória
nº 581, de 2012)
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir
a obrigação.

Erivelton Antônio de Amorim:
R$ 217.476,00 equivalentes a 96.275,1782 VRTE
Antônio Manoel Leal de Amorim:
R$167.372,00 equivalentes a 75.768,3250 VRTE
José Gomes de Andrade:
R$ 65.212,00 equivalentes a 28.868,9185 VRTE
Park Mineradora e Serviços Ltda:

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

R$ 919.466,00 equivalentes a 416.475,5969 VRTE

I - o contrato, ajuste ou acordo (sic) respectivo;

Em sua defesa, alega que o empenho emitido antes da
solicitação de fornecimento do material (assinado pelo
Sr. Paulo Henrique Leocádio da Silva) teria sido um caso isolado.

II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Assim, face ao indicativo de pagamento de despesa sem
a devida liquidação pede-se esclarecimentos por parte
dos responsáveis, sob pena de devolução ao Erário no
montante de R$ 919.466,00 (novecentos e dezenove
mil quatrocentos e sessenta e seis reais), equivalentes a
416.475,5969 VRTE´s.
Os responsáveis devem responder individualmente da
seguinte forma, sendo que, conforme observado pela
Equipe de Auditoria no Relatório, a somatória dos valores relativos aos secretários não coincidem com o montante atribuído ao prefeito José Ramos Furtado, pois algumas notas estavam sem identificação do responsável
pelo ateste.
José Ramos Furtado:
R$ 919.466,00 equivalentes a 416.475,5969 VRTE
www.tce.es.gov.br

Alegações de Defesa de José Ramos Furtado:

Entende que o débito apontado pela equipe de auditoria
decorreu da impugnação da totalidade dos pagamentos
realizados em vista da inidoneidade dos atestes, porém,
sem qualquer avaliação a respeito da efetiva entrega dos
produtos contratados junto à empresa Park Mineradora.
Discorre acerca da dinâmica que envolvia as etapas de liquidação e pagamento da despesa, informando, ainda,
que os Secretários Municipais atuavam como gestores, e
simultaneamente, como fiscais, sendo esses os encarregados de verificar o quantitativo e o local em que seriam
entregues o saibro mineral.
Alega ainda que, uma vez operacionalizado o transporte do produto, a empresa contratada colhia a assinatura
de cada Secretário na 2a via da nota de entrega, sendo
que a 1a via ficava com cada Secretário, e a 2a via com a
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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assinatura aposta pelo gestor do contrato ficava em poder da empresa contratada, para posteriormente, iniciar
o procedimento de liquidação.
Informa que, de posse das segundas vias das notas de
entrega, e na medida em que as entregas de saibro eram
parceladas, a empresa contratada encaminhava nota fiscal equivalente à quantidade de m3 de saibro mineral
entregues no período, e juntamente com o gestor do
contrato, conferiam o quantitativo, momento em que o
Secretário atestava em documento próprio (ateste/declaração) ou no verso da própria nota fiscal, sendo, então, encaminhada a Prefeitura para o efetivo adimplemento.
Todavia, como sucedâneo da irresignação da Unidade
Técnica em considerar como inidôneas somente os atestas feitos pelos Secretários Municipais, o Defendente informa que procurou a empresa contratada para ter acesso aos comprovantes de entrega do saibro e, na oportunidade, anexa em sua peça contestatória todas as notas
de entrega, assinado pelos gestores, indicando quantidade, período e localidade onde foram entregues os saibros minerais.
Assevera que apresenta nestes autos, cópia de declarações de vários moradores das comunidades atravessadas pelas estradas vicinais recuperadas e melhoradas
nas respectivas localidades, além de material jornalístico
dando conta da execução do objeto contratado.
Com relação à emissão da nota de empenho anterior à
solicitação de fornecimento do material, informa o seguinte:
No que se refere a constatação de irregularidade representada pelo fato de que fora emitido nota de empenho
Diário Oficial de Contas

antes mesmo da solicitação de fornecimento, cumpre reconhecer o equívoco, porém malfadado erro está adstrito tão somente na data lançada na solicitação do Secretário. Para tanto, basta uma análise perfunctória dos documentos daquela Secretaria para se constatar que as
solicitações eram reproduzido (sic) de documentos anteriores, alterando-se as informações para solicitação.
Neste caso específico, se alterou todos os dados olvidando-se da data. A propósito, é consabido que o simples
empenho não autoriza o pagamento, que somente irá
ocorrer após a sua regular liquidação, esta sim, dotada
da verificação do direito adquirido pelo credor tendo por
base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
Para tanto, cumpre destacar que a autorização de fornecimento sucedeu a nota de empenho, que por sua vez,
foi sucedido pela nota de liquidação, o que mostra a regularidade contábil, conforme demonstrada pelas cópias
da nota de empenho, autorização de fornecimento e nota fiscal (docs. anexos).
Tratou-se de erro formal, sucedâneo do equívoco do setor de contabilidade, que na condição de revisora desses
procedimentos, deveria observar todos os itens que envolvem o pagamento requerido, entretanto, não tem o
condão de macular a verossimilhança das alegações trazidas no presente instrumento, até mesmo porque a liquidação é um procedimento do qual participam vários
setores e, diretamente, envolve o servidor encarregado
na execução do contrato, aqui representado pelos gestores, no caso os Secretários Municipais.
Conclusivamente, o erro apontado pela Unidade Técnica na liquidação de despesas, decorreu da substituição
por atestes, seja em documento próprio ou no verso das
www.tce.es.gov.br

notas fiscais, em detrimento das notas de entrega/controle, que deveriam ter sido incluído no bojo do procedimento de liquidação. Todavia, a prova documental coligida com a presente defesa, atesta e certifica a origem
e o objeto, representado pelas medições da quantidade
de saibro mineral que se pagou, na forma como demonstrado pelos registros assinados pelos Secretários Municipais, restando cumprido o disposto nos artigos 62 e 63,
da Lei 4.320/64.
Alega, por fim, que por entender ter demonstrado a não
ocorrência de dano ao erário, eventual multa deveria
também ser afastada.
Alegações de Defesa de Paulo Henrique Leocádio da Silva:
Na sua peça defensiva informa que os apontamentos feitos pela equipe de auditoria tangenciam aspectos formais, estando sua conduta inserida no campo de meras
irregularidades administrativas, ressaltando que, na condição de responsável pela fiscalização e atestes dos contratos da Secretaria de Interior e Transporte, sempre verificava a entrega do material solicitado à empresa Park,
no local indicado pela Administração, oportunidade em
que era promovida pelo defendente a conferência do
quantitativo e da qualidade da prestação do serviço.
Alega que a o material era entregue parceladamente,
conforme a necessidade da Secretaria, que era representada pelas solicitações de fornecimento e, após finalizada a entrega para as regiões solicitadas, promovia a conferência das notas assinadas no respectivo período, momento em que providenciava os documentos comprobatórios para liquidação da despesa.
Reconhece o equívoco traduzido pela emissão de nota
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de empenho antes mesmo da solicitação de fornecimento do material, mas restringe tal erro informando que esse se encontra adstrito apenas à data lançada na solicitação do defendente.
Alega que o simples empenho não autoriza o pagamento, que somente ocorre após a regular liquidação da despesa.
Conclui que não houve irregularidade, pois não se deixou de realizar o empenho prévio para realização das
despesas, mas que houve apenas mero equívoco na data
lançada para requisição de saibro mineral.
Acosta aos autos cópia do ‘Jornal A Notícia’, datado de 11
de fevereiro de 2011, a fim de comprovar que mantinha
equipes de servidores trabalhando regularmente na zona rural do Município e, ainda, cópia do ‘Jornal A Notícia
do Caparaó’ (datado de 23 de março de 2012), já no último ano de gestão, com a informação de que teria sido
realizado serviço de cascalhamento e ensaibramento em
todo o Município de Iúna.

manda da sua Secretaria, informava à empresa contratada sobre a localidade e quantitativo de saibro a ser descarregado. Após a entrega do produto, assinava a via de
controle da empresa Park e ficava com outra para controle próprio.
Elenca, por fim, uma série de distritos e comunidades do
Município de Iúna que teriam sido beneficiadas com o
fornecimento do saibro mineral contratado e aproveita
para acostar à sua defesa cópia do ‘Jornal A Notícia’, datado de 31 de agosto de 2012, que evidencia a prestação
do serviço questionado pela equipe de auditoria.
Alegações de Defesa de Antônio Manoel Leal de Amorim:
Em sua defesa, aduziu, em suma, os mesmos argumentos colacionados pelo ex-Prefeito José Ramos Furtado e
o Sr. Paulo Henrique Leocádio da Silva, já transcritos acima.
Alegações de Defesa de José Gomes de Andrade:

Informa que sua atuação frente à Prefeitura Municipal
de Iúna se deu a partir de 06 de julho de 2012 e que,
portanto, atuou como Secretário de Interior e Transporte
responsável apenas pelo processo 9800/2011.

Afirma que a etapa de liquidação e pagamento de despesas era realizada pelo órgão competente da Prefeitura Municipal, e não na Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços, posto que essa pasta não possuía estrutura
técnica (pessoal) e equipamentos para efetuar tais procedimentos.

Alega que o saibro mineral fora entregue conforme solicitações e que se houve algum equívoco no procedimento de liquidação da despesa, esse teria sido promovido
pelo setor contábil da Administração municipal, o que
não seria suficiente para ensejar a responsabilização do
defendente pelo ressarcimento dos valores pagos.

Assevera que o procedimento de praxe era solicitar o
material licitado e informar ao departamento competente da Prefeitura quanto ao recebimento não só de saibro,
mas de todos os materiais recebidos pela secretaria, para que aquele setor tomasse as devidas providências ao
processamento e pagamento das despesas.

Assevera que à época, na condição de responsável pela verificação do cumprimento contratual limitado à de-

Alega que tudo que a Secretaria Municipal de Obras, infraestrutura e Serviços solicitou e recebeu no período

Alegações de Defesa de Erivelton Antônio de Amorim:
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em que esteve a frente da pasta fora devidamente informado por meio de talonário próprio, entendendo que,
sem essas informações, não teria como a Prefeitura levar a efeito o processo de pagamento.
Informa que o talonário utilizado à época continha as seguintes informações: quantidade de material entregue,
descrição detalhada do que foi entregue, local da entrega e nome da empresa/pessoa física que entregou.
Alegações de Defesa da empresa Park Mineradora e Serviços Ltda:
Informa que o objeto contratado fora efetivamente entregue, nos locais e quantidades solicitados pela Administração, de maneira que se houve a liquidação irregular da despesa, tal fato deveria ser atribuído exclusivamente à Administração Municipal, por eventual equívoco da contabilização da despesa.
Apresenta em sua defesa cópias de demonstrativos das
notas de controle que arquivava após a entrega do objeto contratado, contendo assinatura dos respectivos secretários municipais, informando a data e o quantitativo entregue.
Alega que imputar o ressarcimento à defendente seria o
mesmo que anuir com o enriquecimento sem causa do
Município, posto que o material licitado teria sido efetivamente entregue, apresentando jurisprudência de tribunais pátrios nesse sentido.
Análise:
Analisando as aquisições de saibro mineral realizadas
pela Prefeitura Municipal de Iúna, a equipe de auditoria
não teria encontrado evidencias suficientes à comprovação da entrega do material solicitado. Entendeu que os
‘atestes’ lançados pelos Secretários Municipais nos proSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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cessos de pagamento não teriam o condão de demonstrar a entrega do mineral nas quantidades e nos locais
solicitados.
O indicativo de irregularidade fora reforçado pela manifestação da Controladoria Geral do Município, que também enxergava fragilidades nos processos de pagamento referentes à aquisição de saibro mineral, posto que os
mesmos seriam instruídos unicamente com as solicitações de quantitativos e os atestes dos Secretários Municipais.
Nesse contexto, a equipe de auditoria entendeu que, em
virtude do indicativo de infringência aos arts. 62 e 63 da
Lei 4.320/64 (traduzido pela ausência de liquidação de
despesa e pagamentos sem a comprovação da entrega
do material contratado) deveriam os responsáveis legais
promover o ressarcimento ao erário do valor integralmente pago, sendo a empresa contratada corresponsável pelo suposto dano experimentado pelos cofres públicos.
Contudo, em sede de defesa, o Sr. José Ramos Furtado
apresentou farta documentação evidenciando a prestação do serviço por parte da Park Mineradora e Serviços
Ltda, dentre os quais se destacam:
– Declarações de munícipes atestando a realização de
serviços em diversas localidades (documentos constantes de fls.827 a 912 – Vols. V e VI);
– Cópias de reportagens de jornais de circulação local
(da região onde fica situado o Município de Iúna) colacionadas às fls. 825/826 (Vol. V);
– Notas fiscais, acompanhadas de cópias de documentos indicativos de entrega de saibro mineral, especificando datas, locais e quantitativos (fls. 926/1605 – Vols. VI
Diário Oficial de Contas

a IX);
Da mesma forma, o Sr. Erivelton Antônio de Amorim
apresentou reportagem jornalística (fl. 1611), onde consta relato de ensaibramento de estradas vicinais do Município, bem como cópias de declarações fornecidas por
moradores da região, informando acerca da aplicação do
referido material com objetivo de promover a conservação e melhoria das vias rurais.
Cópias de jornais da região foram igualmente apresentadas aos autos pela defesa do Sr. Paulo Henrique Leocádio
da Silva, noticiando o fato de que equipes da Prefeitura estariam trabalhando regularmente na zona rural do
Município, onde teria sido realizado serviço de cascalhamento e ensaibramento em Iúna. Assim, entende-se que
por mais que a etapa de liquidação da despesa não estivesse devidamente revestida das formalidades necessárias, os defendentes apresentaram demonstrativos de
que o serviço contratado vinha sendo prestado.
Ainda que não tivessem trazido tais evidências, observa-se que não seria de bom alvitre imputar o dever de ressarcimento integral dos valores pagos baseados no fato
de que a comprovação da entrega do material licitado
teria se dado, unicamente, com base nas requisições feitas e atestes lançados pelos Secretários Municipais que
acompanhavam a prestação do serviço, conforme assentado pela equipe de auditoria.
Isso porque, em processos de auditoria, o ônus de comprovar a ocorrência da ilegalidade incumbe aos auditores, de forma que, tendo posse das requisições de material elaboradas pelos Secretários Municipais, a equipe
desta Corte de Contas poderia, por exemplo, ter promovido entrevistas nos locais nelas indicados, a fim de constatar junto aos munícipes supostamente beneficiados se,
www.tce.es.gov.br

em dado período, o serviço de ensaibramento das vias
teria sido de fato prestado nas referidas localidades.
O Tribunal de Contas da União possui entendimento nesse sentido, conforme excerto extraído do voto do Ministro Relator Vital do Rêgo, proferido nos autos do Processo 030.778/2012-3:
Lembro que, na linha da jurisprudência deste Tribunal,
em processos de auditoria, o ônus da prova sobre falhas
na execução do objeto cabe ao TCU. Quaisquer ocorrências consideradas ilegais devem estar acompanhadas de
fundamentação que permita a identificação do dano, da
ilegalidade e do responsável por sua autoria ou, ao menos, da entidade ou empresa que tenha contribuído para
a prática do ato inquinado. Acórdão 721/2016 Plenário.
Relator: Ministro Vital do Rêgo. Data da sessão de julgamento: 30/03/2016. [g.n.]
Este Tribunal também já se manifestou nesse sentido,
conforme se demonstra em trecho do voto complementar do Excelentíssimo Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, extraído do Acórdão TC 981/2014 – Plenário que segue:
Em relação a este item, reconheço que a comprovação
da execução dos serviços prestados poderia ter sido elaborada de uma forma melhor, para evitar qualquer dúvida e privilegiar o princípio da transparência.
Entretanto, entendo que os elementos trazidos aos autos não são suficientes para concluir pela inexecução do
serviço, com a consequente imputação de débito, notadamente à vista dos relatórios de serviços prestados, colacionados com a defesa.
Ademais, sobre o ressarcimento, o Superior Tribunal de
Justiça tem como pacificado que “a tipificação da lesão
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ao patrimônio público (art. 10, caput, da Lei 8.429/92)
exige a prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido” (REsp 939.118/SP, Rel. Min.
LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1/3/11).5. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 107.758/GO, Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 10.12.2012)
Entendimento contrário a esse implicaria manifesto enriquecimento sem causa do Município que usufruiu dos
serviços prestados, ainda que as contratações tenham sido ilegais.
Sobre dano ao erário, trago trechos extraídos da Decisão do STJ, no Recurso Especial nº 1.181.806 – SP
(2010/0034417-0), no qual foi afastado o ressarcimento imposto na instância de piso, respaldada na tese pacificada naquela Corte Superior de que mera presunção
do prejuízo não se mostra suficiente para sua imputação:
“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).”
Diário Oficial de Contas

“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)”.
Destarte, não vislumbro, no caso concreto, elementos suficientes que comprovem a má-fé ou conduta dolosa do Sr. [...],
e nem mesmo prejuízo ao erário, razão pela qual, afasto a irregularidade, encaminhando determinação ao gestor, para
que melhore os procedimentos de liquidação de despesa em exercícios futuros. [g.n.]
Ressalta-se, contudo, que encontra embasamento o posicionamento da equipe de auditoria no sentido de que o controle feito pela Prefeitura aparentava ser bem precário, posto que a documentação para liquidação de despesa colacionada nos processos de pagamento se restringiam às requisições formuladas e documentos fiscais com atestes por parte dos Secretários Municipais. Tanto é assim que os auditores vislumbraram certas divergências entre os quantitativos
solicitados/pagos e aqueles efetivamente atestados, dentro dos processos analisados.
Nessa esteira, resta analisar a situação com a qual a equipe técnica se deparou concernente ao fato de existirem indícios de pagamentos de quantitativos sem o devido ateste que comprovasse sua entrega. Nesse ponto, resgata-se a Tabela 05 construída pela equipe de auditoria no RA-O 21/2014, a fim de ilustrar o possível dano ocasionado ao erário:
“Tabela 05: Diferença entre a quantidade de saibro paga e a quantidade atestada pelos Secretários
Fonte: RA-O 21/2014”
Percebe-se que dos quatro processos analisados in loco, em três a equipe de auditoria teria detectado tais inconsistências (Processo 210/2011, Processo 9800/2011 e Processo 4172/2011).
Dessa forma, promoveu-se acurada análise dos comprovantes acostados aos autos pela empresa Park Mineradora e
Serviços Ltda (fls. 1725/2006 – Vols. X a XIII), cujas cópias também foram apresentadas pela defesa do Sr. José Ramos
Furtado (fls. 926/1605 – Vols. VI a IX), a fim de verificar se os quantitativos constantes das notas fiscais possuíam os respectivos atestes.
O resultado da verificação encontra-se registrado nas Tabelas 1, 2 e 3 que seguem:
Tabela 1: Análise dos comprovantes de entrega de
saibro referentes ao Contrato 35/2011
Contrato 35/2011 (PROCESSO 210/2011 - CONTRATAÇÃO POR DISPENSA) valor do m3 -->R$ 7,50
N o t a Fls.
Data emissão Valor (R$)
Quantidade de mate- Atestado por:

Total: (qtnd m3 x R$ Total atestado:

Confere

fiscal

7,50 )

(R$)

NF´s?

19162,50
2137,50
17625,00
1575,00
20055,00
51945,00

21300,00

SIM

19200,00

SIM

20055,00
51945,00

SIM
SIM

rial atestado(m3)

NF n.º
14

1752

21/03/2011

21300,00

13

1760

21/02/2011

19200,00

19
16

1766
1773

07/06/2011
29/04/2011

20055,00
51945,00
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2555
285
2350
210
2674
6926

Paulo Henrique Leocádio
Não identificado
Paulo Henrique Leocádio
Não identificado
Paulo Henrique Leocádio
Paulo Henrique Leocádio
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-

-

-

112.500,00

15.000m3

-

-

112.500,00

-

Fonte: Documentação juntada pelas defesas da empresa Park Mineradora e Serviços Ltda e do Sr. José Ramos Furtado.
Tabela 2: Análise dos comprovantes de entrega de saibro referentes ao Contrato 244/2011
Contrato 244/2011 (PROCESSO 4172/2011) valor do m3 -->R$ 30,00
N o t a Fls.
Data emissão
Valor (R$)
Quantidade
de Atestado por:

Total: (qtnd m3 x Total atestado:

Con-

fiscal

material

R$ 30,00 )

f e r e

NF n.º

do(m3)

24
26
25
27
-

1788
1794
1799
1803
-

28/12/2011
04/01/2012
28/12/2011
04/01/2012
-

18000,00
16620,00
17700,00
12300,00
64.620,00

600
554
590
410
2.154m3

atesta-

com as
Antonio Manoel Leal de Amorim
Antonio Manoel Leal de Amorim
Antonio Manoel Leal de Amorim
Antonio Manoel Leal de Amorim
-

18000,00
16620,00
17700,00
12300,00
-

18000,00
16620,00
17700,00
12300,00
64.620,00

NF´s?
SIM
SIM
SIM
SIM
-

Fonte: Documentação juntada pelas defesas da empresa Park Mineradora e Serviços Ltda e do Sr. José Ramos Furtado.
Tabela 3: Análise dos comprovantes de entrega de saibro referentes à Ata de Registro de Preços 19/2012
Ata de Registro de Preços 19/2012 (PROCESSO 9800/2011)
Data
Valor (R$)
Quantidade Atestado por:
N o t a Fls.
emissão

fiscal
NF n.º
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50

1807
1813
1817
1825
1835
1843
1849
1852
1856
1859
1868
1872
1882
1887
1891
1896
1900
1904

08/03/2012
08/03/2012
26/03/2012
13/04/2012
02/05/2012
02/05/2012
29/05/2012
29/05/2012
29/05/2012
12/06/2012
12/06/2012
20/06/2012
04/07/2012
04/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
10/08/2012

27160,00
24920,00
65800,00
69160,00
39004,00
28000,00
560,00
10360,00
8400,00
24080,00
5880,00
27132,00
7868,00
5012,00
14616,00
3640,00
8316,00
2996,00

51
52
49
53
54
55

1908
1911
1917
1925
1928
1932

10/08/2012
10/08/2012
30/07/2012
13/08/2012
13/08/2012
13/08/2012

33600,00
18200,00
37492,00
1680,00
5096,00
504,00
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Total: (qtnd

Total

Confere com

de material

m3 x R$

Atestado

as NF´s?

atestado(m3)
970
890
2350
2470
1393
1000
20
370
300
860
210
969
281
179
522
130
297
24
83
120
650
1339
60
182
18

28,00)
27160,00
24920,00
65800,00
69160,00
39004,00
28000,00
560,00
10360,00
8400,00
24080,00
5880,00
27132,00
7868,00
5012,00
14616,00
3640,00
8316,00
672,00
2324,00
3360,00
18200,00
37492,00
1680,00
5096,00
504,00

27160,00
24920,00
65800,00
69160,00
39004,00
28000,00
560,00
10360,00
8400,00
24080,00
5880,00
27132,00
7868,00
5012,00
14616,00
3640,00
8316,00
2996,00

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

33600,00
18200,00
37492,00
1680,00
5096,00
504,00

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

Antonio Manoel Leal de Amorim
Paulo Henrique Leocádio
Paulo Henrique Leocádio
Antonio Manoel Leal de Amorim
Antonio Manoel Leal de Amorim
Antonio Manoel Leal de Amorim
Antonio Manoel Leal de Amorim
Antonio Manoel Leal de Amorim
Antonio Manoel Leal de Amorim
José Gomes de Andrade
Antonio Manoel Leal de Amorim
Antonio Manoel Leal de Amorim
Antonio Manoel Leal de Amorim
Antonio Manoel Leal de Amorim
Antonio Manoel Leal de Amorim
Antonio Manoel Leal de Amorim
Antonio Manoel Leal de Amorim
Antonio Manoel Leal de Amorim
Erivelton Antonio de Amorim
Erivelton Antonio de Amorim
Erivelton A. de Amorim
Erivelton Antonio de Amorim
José Gomes de Andrade
José Gomes de Andrade
José Gomes de Andrade
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56
57
58
59

1935
1939
1942
1946

13/08/2012
13/08/2012
13/08/2012
13/08/2012

5516,00
2436,00
7476,00
27804,00

197
87
267
987

José Gomes de Andrade
José Gomes de Andrade
José Gomes de Andrade
Erivelton Antonio de Amorim

5516,00
2436,00
7476,00
27636,00

5516,00
2436,00
7476,00
27636,00

SIM
SIM
SIM
Diferença de

60
61
62
66
67
68
69
70
71
72
-

1953
1956
1960
1964
1968
1975
1981
1989
1992
1999
-

13/08/2012
13/08/2012
13/08/2012
12/11/2012
12/11/2012
12/11/2012
12/11/2012
12/11/2012
10/12/2012
10/12/2012
-

2016,00
5124,00
2436,00
7560,00
40656,00
14784,00
31080,00
1680,00
26544,00
56448,00
701.036,00

72
183
87
270
1452
528
1110
60
948
2016
23.951m3

José Gomes de Andrade
José Gomes de Andrade
José Gomes de Andrade
José Gomes de Andrade
Erivelton Antonio de Amorim
José Gomes de Andrade
Erivelton Antonio de Amorim
José Gomes de Andrade
José Gomes de Andrade
Erivelton Antonio de Amorim
-

2016,00
5124,00
2436,00
7560,00
40656,00
14784,00
31080,00
1680,00
26544,00
56448,00
-

2016
5124,00
2436,00
7560,00
40656,00
14784,00
31080,00
1680,00
26544,00
56448,00
700.868,00

168,00
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
Diferença de
168,00

Fonte: Documentação juntada pelas defesas da empresa Park Mineradora e Serviços Ltda e do Sr. José Ramos Furtado.
Conforme relatado, a equipe de auditoria informou ter ocorrido uma aquisição total de 41.111 m3 de saibro, considerando-se os três processos onde foi verificada a divergência entre a quantidade de saibro paga e a quantidade atestada (processos 210/2011, 9800/2011 e 4172/2011). Por meio da análise da documentação apresentada pela empresa
Park Mineradora, procedida neste momento processual, verificou-se a aquisição de um quantitativo de 41.105m3, revestida dos respectivos “atestes”.
A inconsistência foi verificada na somatória dos comprovantes de entrega atestados para fins de apuração do quantitativo consignado na Nota Fiscal 59, acostada às fl. 1946 – Vol. XIII – (referente a 6m3, à razão de R$ 28,00/m3), totalizando R$ 168,00 sem comprovação de entrega por parte da mineradora.
Ressalva-se, ainda, que no mesmo universo de comprovantes que acompanhavam a referida Nota Fiscal 59, constatou-se a existência de um extrato de entrega referente ao quantitativo de 108m3 de saibro sem a assinatura do responsável legal da Prefeitura (fl. 1949).
Verifica-se, portanto, que a empresa contratada apresentou, por meio do controle por ela realizado, comprovantes de
entrega das solicitações feitas pelos responsáveis legais, contendo as respectivas assinaturas dos gestores, restando
apenas as inconsistências acima citadas.
Entretanto, dirigindo-se à defesa do Sr. José Ramos Furtado, acostada especificamente às fls. 1391/1418 (Vol. VIII),
constata-se que a documentação apresentada junto à referida Nota Fiscal 59 encontra-se revestida de elementos capazes de suprir as duas inconsistências acima citadas, posto que consta solicitação de fornecimento de exatos 993m3 de
saibro mineral (datada de 07/08/2012, conforme fl. 1412), com a respectiva autorização de fornecimento, datada de
08/08/2012 (fl. 1413) e, especialmente, por conta da declaração firmada em 13/08/2012 pelo Sr. Erivelton Antônio de
Diário Oficial de Contas
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Amorim, Secretário Municipal de Interior e Transportes,
às fl. 1416, dando conta de que o material teria sido entregue em sua totalidade.
Entende-se, portanto, que a ausência de assinatura em
um comprovante de entrega de 108m3 e a ausência de
um comprovante de entrega de 6m3 sinalizam mais para
uma falta de organização e controle do que para a configuração de um dano ao erário propriamente dito.
Com relação à emissão de empenho com data anterior à
solicitação de fornecimento (outro indicativo de irregularidade apontado neste tópico), assim fora consignado
pela equipe de auditoria:
Às fls. 155 do Processo 9800/2011, consta documento
assinado pelo Sr. Paulo Henrique Leocádio da Silva – Secretário de Interior e Transportes solicitando o fornecimento de 3.000 m³ de saibro mineral, datado de 23 de
março de 2012.
Já às fls. 156 consta a Nota de Empenho 811/2013, no
valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), relativo ao suposto fornecimento de saibro, datado de 15 de
março de 2012, ou seja, o empenho foi emitido antes
mesmo do pedido de requisição do material.
Quanto a esse indício de irregularidade, o Sr. Paulo Henrique Leocádio da Silva, responsável pela pasta de Interior e Transportes à época, alega que o erro ficou adstrito
ao registro da data no documento de solicitação, da mesma forma como alegou o Sr. José Ramos Furtado, dando
a entender que teria ocorrido um mero erro de digitação, posto que os documentos eram redigidos aproveitando-se modelos feitos anteriormente.
De fato, constata-se, nesse ponto específico, que a numeração das páginas do processo 9800/2011 encontraSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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-se preservada, conforme se verifica das cópias extraídas pela equipe de auditoria às fls. 163/165 do documento anexo 15 do sistema e-tcees, e a sequência lógica de solicitação de fornecimento, lançamento do empenho e emissão de autorização de fornecimento/execução foi respeitada, com exceção da inconsistência contida na data da solicitação.

Serviços Ltda terem apresentado a este Tribunal de Contas os controles que evidenciam os quantitativos, datas e
locais de entrega do saibro mineral, entende-se que tais
comprovantes deveriam acompanhar os processos de liquidação e pagamento das aquisições feitas, a fim de se
evitar questionamentos e promover um melhor controle
da despesa pública.

Por oportuno, observa-se que equívoco dessa natureza
também fora cometido à fl. 02 do documento constante no anexo 12 do sistema e-tcees onde, no Memorando
para solicitação de aquisição de saibro mineral para utilização no período de janeiro a junho de 2009, consta sua
assinatura na data de 01 de dezembro de 2009.

De igual forma, a ausência de designação formal de fiscal
por parte da Administração para atuar no acompanhamento da entrega do material licitado colabora de sobremaneira para a ocorrência de eventuais inconsistências nos processos de liquidação e pagamento da despesa. Mas, quanto a esse aspecto, informa-se que tal irregularidade será tratada em item específico desta instrução técnica conclusiva (item 2.8).

Dessa forma, entende-se que as justificativas apresentadas pelos responsáveis legais em sede de defesa aparentam ser razoáveis, não possuindo esse fato o condão de
contaminar a etapa de liquidação de despesa derivada
da contratação do material solicitado.
Por fim, entende-se pertinente reforçar os apontamentos feitos pela equipe de auditoria, que igualmente foram consignados pela própria Controladoria Geral do
Município, alertando para a precariedade documental dos processos de liquidação de despesas relativas às
aquisições de saibro mineral:
Não consta nos autos comprovação efetiva da entrega
dos materiais nos locais informados nas Declarações dos
Secretários. Não há ateste do agente fiscalizador, não
constam fotos dos locais, em resumo, somente as declarações dos Secretários, que não são suficientes para a
comprovação da entrega.
Nessa esteira, em que pese as peças contestatórias do
Sr. José Ramos Furtado e da empresa Park Mineradora e
Diário Oficial de Contas

Por todo o exposto, opina-se pelo afastamento da presente irregularidade, recomendando-se que em processos dessa natureza a Prefeitura Municipal de Iúna promova registros mais efetivos da documentação comprobatória da execução do serviço/entrega do bem contratado, visando respaldar a boa e regular aplicação dos recursos públicos e evitar futuros questionamentos provenientes do órgão de controle interno ou dos órgãos de
controle externo”.

Instrução Técnica Conclusiva n.º 02094/2017-1, abaixo
transcritos:
“2.7 AUSÊNCIA DE PROJETO BÁSICO NA CONTRATAÇÃO
DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SAIBRO MINERAL (relativo
ao item 2.3.3 da ITI 271/2014)
Base legal: Infringência ao inciso IX, art. 6º, da Lei nº
8.666/93, e aos Princípios da Eficácia, Efetividade, Eficiência e Economicidade, art. 32 da Constituição Estadual
Responsável:
a) José Ramos Furtado – Prefeito Municipal
Conduta: Autorizar as contratações de saibro e efetivá-las sem a confecção do Projeto Básico.
Relato da ITI 271/2014:
A equipe de auditoria informa que não foi verificada a
existência de projeto básico nos processos administrativos 7716/2009, 4172/2011, 210/2011 e 9800/2011, relativos às aquisições de saibro mineral, em desacordo
com o que estabelece o § 2º do art. 7º da Lei 8.666/93.

7) Ausência de projeto básico na contratação destinada à
aquisição de saibro mineral (item 2.7 da ITC 02094/20171)

Alega que a Administração Municipal poderia ter optado
por solução alternativa de modo a atender às suas necessidades, como por exemplo, a extração direta do saibro mineral já que a Prefeitura detinha autorização do
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e
do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) para a extração.

Quanto à irregularidade referente à ausência de projeto básico na contratação destinada à aquisição de saibro mineral, corroboro com a manifestação técnica e ministerial, concluindo pela manutenção da mesma, com
a expedição de recomendação. Adoto, como razões de
decidir, os fundamentos expostos pelo corpo técnico na

Razões de justificativa de José Ramos Furtado:
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Em razão dos indícios de ausência de estudos técnicos
capazes de assegurar a análise quanto aos aspectos da
economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, a equipe de auditoria entendeu que o gestor responsável deveria ser instado a se manifestar.
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O defendente alega que a redação contida no dispositivo legal apontado pela Unidade Técnica como afrontoso
às regras de licitação não se relacionam com o caso em
espécie, posto que o objeto dos instrumentos convocatórios não se trata de execução de obra específica, mas
apenas de aquisição de produto – saibro mineral.
Entende que a contratação não teria o caráter de serviços de engenharia, mas tão somente de aquisição de
bens de uso contínuo, de caráter eminentemente comum, o que por si só dispensaria a elaboração de projeto básico, à luz da interpretação contida no art. 6°, inc. IX
c/c 7°, inc. L da Lei 8666/93.
Conclui informando que os instrumentos licitatórios reuniriam as descrições precisas sobre a prestação a ser executada, técnicas a serem adotadas, e tudo o mais necessário para identificar os direitos e obrigações das partes,
como local de entrega, prazo, condições de entrega e recebimento do produto, indicação dos encargos do contratado, cronograma físico-financeiro, dentre outros.
Análise:
A elaboração de estudos técnicos preliminares, cerne da
questão suscitada pela equipe de auditoria, constitui-se
em importante etapa do planejamento de uma contratação e tem como um dos principais objetivos embasar o
projeto básico, conforme previsão expressa no inciso IX
do artigo 6º da Lei 8.666/93:
IX – Projeto Básico – conjunto de elementos necessários
e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
Diário Oficial de Contas

impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos (...)

a serem contratados. Trata-se do denominado ‘Termo de
Referência’, que possui função similar a do Projeto Básico previsto no art. 6º, IX, da Lei 8.666/93: especificar o
objeto a ser licitado.

Com base nesse dispositivo, depreende-se que para a
Lei 8.666/93 o projeto básico é o documento primordial
na licitação de obras e serviços. Com efeito, nele devem
estar definidos todos os elementos necessários à plena
identificação da obra ou serviço e, por conseguinte, todas as informações que possibilitem aos licitantes formularem suas propostas em igualdade de condições.

Sobre o Termo de Referência, assim dispõe o art. 8º, incisos I e II, do referido Decreto:

A Lei de Licitações e Contratos estende a obrigatoriedade do projeto básico, no que couber, aos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação (§ 9º do art. 7º). No
entanto, é silente quanto a compras de bens e aquisição
de serviços comuns.
Para esses casos, cuja modalidade de licitação indicada
é o Pregão, regida pela Lei Federal 10.520/2000, não foi
criado um novo instrumento diferente do Projeto Básico.
O artigo 3º da referida Lei estabelece apenas a necessidade de especificação técnica clara e que se preste a garantir a competitividade.
Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
I – [...]
II – a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e
clara, vedadas as especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; […].
Todavia, desde o Decreto 3.555/2000, que regulamentou a modalidade pregão para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União, já havia sido criado um
novo instrumento para especificação dos bens e serviços
www.tce.es.gov.br

Art. 8º A fase preparatória do Pregão observará as seguintes regras:
I – a definição do objeto deverá ser precisa, suficientemente clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem
a competição ou a realização do fornecimento, devendo
estar refletida no termo de referência;
II – o termo de referência é o documento que deverá
conter elementos capazes de propiciar a avaliação do
custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição os métodos, a estratégia de suprimento e o prazo
de execução do contrato; […].
Por meio de uma leitura acurada das definições do projeto básico e do termo de referência, conclui-se que se trata do mesmo documento, pois ambos servem ao mesmo
propósito: dar conhecimento à Administração (fase preparatória da licitação) daquilo que se pretende contratar,
como também aos pretensos interessados (fase externa
– publicação do edital ou convite) em fornecer o bem ou
o serviço pretendido.
Ressalva-se, entretanto que, o nome Termo de Referência deve ser utilizado nas licitações por pregão (eletrônico ou presencial). Já o nome Projeto Básico deve ser adotado nas modalidades regidas pela Lei nº 8.666/93 (concorrência, tomada de preços, convite etc.), incluindo os
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, pois também são tratados naquela lei. Ainda assim, é pacífico o
entendimento jurisprudencial no sentido de que o mais
importante que o nome utilizado, é o conteúdo do documento.
Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região
pronunciou-se:
[...] é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o nome que se dá a determinado documento
não o caracteriza nem o desvirtua, importando, isto sim,
o seu conteúdo. Do exame dos elementos contidos no
“Termo de Referência” conclui-se que, na verdade, trata-se de Projeto Básico, no qual foram detalhados, minuciosamente, as construções a serem executadas pelo
cessionário, bem como os custos daí decorrentes. AGA
nº 1999904010133909/PR. DJ 01/09/99 - 3ª Turma.
Assim, seja na fase interna do Pregão ou das licitações
regidas pela Lei 8.666/93, e também na fase prévia às
contratações diretas (por inexigibilidade ou dispensa),
sob a denominação de Termo de Referência, Projeto Básico ou especificação técnica, o mais importante é que,
com base em estudos técnicos preliminares, a Prefeitura
Municipal de Iúna possa especificar o melhor produto/
serviço que atenda aos anseios da Administração.
No caso sob análise – aquisição de saibro mineral – verifica-se que a Administração se restringiu a indicar o
quantitativo do produto pautada na necessidade de promover o conserto de estradas vicinais (quando solicitados pelo Secretário Municipal de Interior e Transportes)
e para uso em calçamento e pavimentação de ruas do
Município (quando solicitado pelo Secretário de Obras,
Infra-estrutura e Serviços Urbanos).
Diário Oficial de Contas

Entretanto, não consta, nenhum estudo prévio que justifique os quantitativos solicitados com a indicação dos
locais beneficiados correlacionando-os às demandas específicas dos munícipes. E, como bem foi apontado pelos auditores, considerando-se a existência da possibilidade de extração direta pela Administração, seria uma
boa oportunidade de evidenciar (ou não) a vantajosidade de se contratar uma empresa para extrair e entregar
o mineral nos locais indicados, em detrimento da própria
Administração fazê-lo por meio de seus próprios recursos (humanos e materiais).
O defendente, por outro lado, alega que não se tratava
de obra ou serviço de engenharia e que houve a definição clara do objeto, capaz de proporcionar aos licitantes
interessados todas as informações necessárias à participação nos certames.
Contudo, analisando-se os processos de contratação, verificam-se algumas inconsistências que poderiam ter sido evitadas por meio da realização de um levantamento
prévio das reais necessidades do Município. A título de
exemplo, constata-se nos autos do processo 7716/2009,
a solicitação de aquisição de 1.000m3 por parte da Secretaria Municipal de Obras, Infra-Estrutura e Serviços
Urbanos (fl. 2 do documento anexo 12 do sistema e-tcees) e 16.000m3 por parte da Secretaria Municipal de Interior e Transportes. Contudo, a cotação para embasar o
preço médio de mercado fora feita para contratação efetiva de 4.500 m3 ao invés dos 17.000 m3, sem motivação
ou justificativa aparente.
Nesse diapasão, tem-se que o projeto básico deve ser
elaborado visando subsidiar a contratação de qualquer
serviço pela Administração Pública, como o caso em foco. Nesse sentido, aliás, é o entendimento sedimentado
www.tce.es.gov.br

do Tribunal de Contas da União que, por meio da obra
Licitações e contratos: orientações e jurisprudências do
TCU, assim assevera:
Pela leitura da legislação, é possível deduzir que a exigência de projeto básico refere-se apenas à contratação
de obras e serviços de engenharia. Entretanto, a lei não
fez distinção entre os serviços de engenharia e aqueles
não caracterizados como tal. Por isso, o entendimento
tem sido de que a elaboração prévia de projeto básico é
exigida para qualquer tipo de serviço. [g.n.]
Assim, é imprescindível a confecção de projeto básico previamente à licitação de objetos como esse, pois
propicia à Administração conhecimento pleno, detalhado, claro e preciso daquilo que pretende adquirir, apreciando os elementos e as informações necessárias à boa
elaboração da proposta, possibilitando principalmente a
avaliação de todos os custos potencialmente envolvidos.
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade”.
8) Ausência de fiscal designado pela Administração para
acompanhamento do contrato de fornecimento de saibro mineral (item 2.8 da ITC 02094/2017-1)
Quanto à irregularidade referente à ausência de fiscal
designado pela Administração para acompanhamento
do contrato de fornecimento de saibro mineral, corroboro com a manifestação técnica e ministerial, concluindo pela manutenção da mesma. Adoto, como razões de
decidir, os fundamentos expostos pelo corpo técnico na
Instrução Técnica Conclusiva n.º 02094/2017-1, abaixo
transcritos:
2.8 AUSÊNCIA DE FISCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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FORNECIMENTO DE SAIBRO MINERAL (relativo ao Item
2.3.4 da ITI 271/2014)
Base legal: Art. 67 da Lei nº 8.666/93
Responsável:
a) José Ramos Furtado – Prefeito Municipal
Conduta: Deixar de designar representante da Administração especialmente para acompanhar os Contratos 244/2011 (Processo 4172/11) e 35/2011 (Processo
210/11).
Relato da ITI 271/2014:
Segundo registro da equipe de auditoria, não constam
nos autos dos Processos Administrativos 210/11 (Contrato 35/11) e 4172/11 (Contrato 244/11) a comprovação de que teria sido designado fiscal para acompanhar
a execução das avenças.
Razões de justificativa de José Ramos Furtado:
Em sua defesa, alega que a ausência de fiscal formalmente designado se deu em virtude da falta de pessoal
preparado nos quadros da Administração. Informou que
nenhum servidor queria assumir a função, de modo que
tal atribuição acabou por recair sobre a pessoa do Secretário Municipal de Obras (que acompanhava a execução
do objeto na sede do Município) e do Secretário de Interior e Transporte (nas diversas localidades rurais).
Reconhece que não é recomendável que um mesmo
agente seja ao mesmo tempo gestor e fiscal do contrato.
Contudo, no caso em apreço, como se tratava de um
contrato para atender mais de uma Secretaria, com execução em vários pontos do Município, acrescido da carência de servidores qualificados para tal desiderato, entende que os Secretários Municipais teriam acompanhaDiário Oficial de Contas

do efetivamente a execução contratual.
Afirma que de nada adiantaria nomear um servidor apenas para se fazer cumprir mais uma formalidade contratual, principalmente quando esta atividade, na maioria
das vezes, acaba ficando relegada a segundo plano, colocada como uma atividade acessória que se soma a outras atividades ordinárias do servidor.
Reforça que o problema da escolha do fiscal do contrato reside no fato de que este deveria ter o conhecimento
técnico necessário acerca do objeto que está sendo fiscalizado, pois é sabido que falhas na fiscalização podem
vir a alcançar o agente público que o nomeou, por culpa
in elegendo, além de atrair para o próprio servidor a responsabilização pela irregularidade praticada.
Conclui sua defesa informando que a Administração não
ficou ‘recalcitrante’ ao problema, momento em que no
ano de 2012, preocupado com a ausência formal, teria
nomeado o servidor Vinicius Dias de Moura Storkc, conforme Portaria 143/2012 que apresenta em anexo, de
forma a buscar sanar a eventual irregularidade aponta
neste item.
Análise:
A figura do fiscal de contratos é personificada por um
agente da Administração Pública que, ao ser nomeado
para tal função, não deixa de exercer as suas atividades
anteriores. Ao contrário, passa a suportar mais uma.
Essa sobrecarga de funções muitas vezes impede que
o servidor exerça com eficiência a função de fiscal, haja vista existir contratos, principalmente, aqueles decorrentes de obras ou de serviços, que pedem a sua presença constante até o término dos serviços, e, muitas vezes,
essa dedicação não é possível, tudo contribuindo para
www.tce.es.gov.br

uma execução mal realizada ou ainda se encaminhando
para uma inexecução contratual.
Segundo o doutrinador Marçal Justen Filho (2008), o fiscal possui funções específicas para melhor desenvolver
seu trabalho, inclusive ele “induz o contratado a executar de modo mais perfeito os deveres a ele impostos”.
Nas palavras do referido autor:
A regra deve ser aplicada estritamente nos casos em que
a sequência da execução da prestação provoca o efeito
de ocultar eventuais defeitos da atuação do particular.
Esses defeitos não são irrelevantes e provocarão efeitos
em momentos posterior. No entanto, o simples exame
visual ou a mera experimentação são insuficientes para detectá-los. Em tais hipóteses, a Administração deverá designar um representante para verificar o desenvolvimento da atividade do contratado. Isso se passa especialmente em obras de engenharia.
Haverá casos nos quais será dispensável aplicação tão
estrita do texto legal. A regra será atendida quando a atividade de fiscalização puder realizar-se satisfatoriamente no momento da entrega da prestação. Em outros casos, a fiscalização é inviável e o dispositivo não tem qualquer aplicação. (JUSTEN FILHO, 2008, p. 748).
A exigência de fiscalização da execução dos contratos firmados pela Administração decorre do disposto no artigo
67 da Lei de Licitações e Contratos, abaixo reproduzido:
Art. 67 A execução do contrato deverá ser acompanhada
e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
§ 1º - O representante da Administração anotará em reSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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gistro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

art. 67 da Lei n. 8.666/93. (TCU, Acórdão nº 1.632/2009,
Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa, DOU de
22.07.2009.)

§ 2º - As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do representante deverão ser solicitadas a
seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Acerca do disposto no artigo 67 do Estatuto Legal das Licitações, leciona o Professor Lucas Rocha Furtado com
sua costumeira proficiência que:

A fiscalização dos contratos afigura-se como um dever da
Administração ante o caráter vinculativo da norma supramencionada, sendo incorreto inferir-se que se trata
de mero poder discricionário do gestor público.
Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Contas
da União, conforme citado abaixo:
Contratação pública – Contrato – Fiscalização – Execução do contrato – Acompanhamento – Dever da Administração – TCU
Como é cediço, no âmbito dos contratos administrativos, a Administração tem o dever de acompanhar a perfeita execução do contrato, não podendo assumir a posição passiva de aguardar que o contratado cumpra todas as suas obrigações contratuais”. (TCU, Acórdão nº
381/2009, Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, DOU de
13.03.2009.)
Contratação pública – Contrato – Fiscalização – Acompanhamento pelos fiscais – Efetividade – TCU
No que diz respeito à presença efetiva de fiscais acompanhando a execução das obras, o TCU entende que se trata de um poder-dever da Administração e determinou,
num caso concreto, a regularização da deficiência detectada na fiscalização dos contratos e a certificação de
que os fiscais designados para tal função exercem efetivamente o acompanhamento das obras, nos termos do
Diário Oficial de Contas

Em decorrência da supremacia do interesse público, não
pode a Administração assumir posição passiva e aguardar que o contratado cumpra todas as sua obrigações
contratuais. Não pode a Administração esperar o fim do
termo do contrato para verificar se seu objetivo foi efetivamente alcançado, se seu objeto foi cumprido. Durante a própria execução do contrato; deverá ser verificado
se o contratado está cumprindo todas as etapas e fases
do contrato. Essa forma de agir preventiva apenas benefícios traz para a Administração. [g.n]
A designação de representante da Administração especificamente para a fiscalização do contrato, além de norma de observância obrigatória, reveste-se de medida salutar para a gestão dos contratos, sobre este aspecto, vale mais uma vez trazer a sempre oportuna lição de Lucas
Rocha Furtado, in verbis:
Em relação à questão jurídica, a primeira observação é no
sentido de que a Administração Pública tem o dever de
fiscalizar a execução dos contratos por ela firmados. Em
face desse poder-dever da Administração, ela deverá designar representante (agente) para promover esse acompanhamento, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
Esse representante deverá anotar tanto o cumprimento
do objeto (ou partes do objeto) do contrato, como eventuais falhas ou irregularidades na sua execução.
Na eventualidade de esse representante verificar, por
www.tce.es.gov.br

exemplo, fato que justifique a aplicação de multa, não
será ele quem irá determinar a aplicação dessa multa.
Cabe a ele tão somente promover as anotações necessárias, o mais detalhadamente possível, de modo a permitir que a autoridade competente determine a aplicação
de penalidades, ou suste o pagamento a ser realizado. É
importante observar, contudo, que a ausência de fiscalização ou a má fiscalização não eximem o contratado das
suas responsabilidades perante a Administração Pública.
Igualmente relevante observar que a figura do fiscal do
contrato não deve ser confundida com a do gestor do
contrato.
Não obstante a não segregação dessas duas atribuições
não possa ser considerada ilegal, ela deve ser evitada.
Ao fiscal do contrato, como observado, cumpre verificar
a correta execução do objeto da avença, de modo a legitimar a liquidação dos pagamentos devidos ao contratado, ou, conforme o caso, para orientar as autoridades
competentes acerca da necessidade de serem aplicadas
sanções ou de rescisão contratual. O gestor do contrato,
a seu turno, é aquele a quem incumbe tratar com o contratado. Ou seja, o gestor do contrato tem a função de
conversar com o contratado, de exigir que este último
cumpra o que foi pactuado, de sugerir eventuais modificações contratuais.
Se o produto fornecido à Administração é inadequado,
por exemplo, cumpre ao fiscal atestar a inexecução contratual, sendo papel do gestor exigir que a contratada
substitua o produto defeituoso. Cumpre igualmente ao
gestor comunicar à contratada a falta do material objeto
do fornecimento ou recusar serviços, bens ou obras em
desacordo com o pactuado. [g.n]
Destaque-se que a designação do representante da AdSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ministração para fiscalização do contrato deve ser realizada de maneira formal, ou seja, por ato próprio ou
por termo nos autos do processo inerente à contratação,
consoante afirmado em jurisprudência do E. Tribunal de
Contas da União, senão vejamos:
Execução dos contratos – designação do gestor
Nota: O TCU determinou observância do disposto no art.
67 da Lei 8.666/93, quando da execução dos contratos,
designando representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
Fonte: TCU. Processo nº TC – 625.185/98-6. Acórdão nº
19/1999 – Plenário.
No mesmo sentido:
TCU recomendou: “(...) observe o art. 67 da Lei nº
8.666/93, atentando para a necessidade de designar formalmente servidor para acompanhamento e fiscalização
de seus contratos (...)”;
Fonte: TCU. Processo nº 006.796/2000-7. Acórdão nº
93/2004 – Plenário.
Dessa forma, considerando os delineamentos da matéria, não se mostra razoável a alegação sustentada pelo
defendente no sentido de que a fiscalização dos contratos era exercida pelos Secretários Municipais, de modo
que só ocorria o pagamento após a liquidação.
Como se viu, a designação do fiscal do contrato – que
tem a função específica de atestar e efetuar a execução
do objeto contratado – deve ser levada a efeito por meio
de documento específico e de maneira formal, acrescendo ainda que as atividades de liquidação da despesa e
fiscalização são distintas, já que esta se baseia no retromencionado art. 67 da Lei 8.666/93 e aquela encontra
fulcro no art. 63 e parágrafos da Lei nº 4.320/64.
Diário Oficial de Contas

Com relação ao argumento de que nenhum servidor da
Prefeitura estaria disposto a assumir o ônus de fiscalizar
os contratos de aquisição de saibro mineral em virtude
do despreparo e desconhecimento sobre a matéria, entende-se que a Administração deveria promover treinamentos adequados, capacitando seus colaboradores para o exercício não apenas dessa, mas de todas as responsabilidades que lhes sejam atribuídas no âmbito do exercício de seus cargos públicos.
Registra-se que o próprio setor de contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda chegou a alertar acerca da
necessidade de designação formal de fiscal para acompanhar a execução de contrato firmado com a empresa
Park Mineradora e Serviços Ltda.
Nesse ponto, ressalta-se a situação teratológica consubstanciada na designação de servidor para desempenhar
tal função de forma retroativa, conforme se depreende
das fls. 517/519 do documento anexo 15 do sistema e-tcees.
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade”.
9) Controle deficitário no abastecimento dos combustíveis (item 2.9 da ITC 02094/2017-1)
Quanto à irregularidade referente ao controle deficitário no abastecimento dos combustíveis, corroboro com a
manifestação técnica e ministerial, concluindo pela manutenção da mesma. Adoto, como razões de decidir, os
fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução
Técnica Conclusiva n.º 02094/2017-1, abaixo transcritos:
“2.9 CONTROLE DEFICITÁRIO NO ABASTECIMENTO DOS
COMBUSTÍVEIS (relativo ao item 2.4.1 da ITI 271/2014)
Base legal: Infringência ao Princípio da Eficiência, art. 37,
www.tce.es.gov.br

caput, da Constituição Federal e art. 75, caput, da Lei nº
4320/64.
Responsável:
a) Jefferson Brum Costa – Fiscal do contrato
Conduta: Não executar o devido controle na execução do
contrato sob sua responsabilidade.
b) Eder Batista de Melo – Secretário Municipal de Saúde
Conduta: Não executar o devido controle na execução do
contrato sob sua responsabilidade.
Relato da ITI 271/2014:
Segundo consta na ITI 271/2014:
Trata este ponto do procedimento licitatório realizado
pela Prefeitura Municipal de Iúna para a formação de Registro de Preços de combustíveis para abastecimento da
frota municipal. O procedimento foi realizado na modalidade Pregão Presencial, sob o critério de menor preço.
Com o intuito de verificar a efetivação dos controles no
abastecimento dos veículos pertencentes às várias Secretarias Municipais a Equipe de Auditoria solicitou informações à Controladoria do Município de Iúna que explicou que eram realizadas conferências dos cupons de
abastecimento e autorizações de fornecimento emitidas
pelos responsáveis e, ainda, das diárias concedidas para
as viagens dos servidores públicos municipais.
Com base nestas informações a Equipe requereu os relatórios de análise destes elementos ao que foi fornecido
como amostra de cupons todos com indicação de quilometragem e correspondência com as diárias concedidas
aos motoristas responsáveis.
Destarte, inicialmente constata-se que atualmente há
um efetivo controle no abastecimento dos veículos da
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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frota municipal, verifica-se que a Secretaria Municipal de
Saúde apresenta-se como exceção uma vez que foram
detectadas irregularidades, conforme constatado em
uma auditoria realizada pelo controle interno do Município.

para a frota municipal do setor de transporte sanitário
da Secretaria Municipal de Saúde de lúna/ES, dando-lhe
a oportunidade de apresentar suas justificativas objetivando elucidar os fatos que permeiam a referida irregularidade.

ca para cada veículo, conforme a rotina de viagens realizadas pelos motoristas do quadro desta secretaria, tudo
devidamente planejado e agendado pelo Diretor de Departamento de Transporte Sanitário em conjunto com a
Central de Regulação desta secretaria.

O relatório de Auditoria fornecido pelo controle interno
do município demonstra ausência de controle nos abastecimentos dos veículos que prestam serviços à referida Secretaria, uma vez, que os boletins de viagens apresentam-se desprovidos da anotação das placas e da quilometragem de saída e de chegada dos veículos, faltando também informações importantes como, por exemplo, nome completo dos pacientes, telefone para contato, número dos documentos e mesmo o cartão do SUS.

Assim, consta resumidamente do Relatório de Fiscalização/Auditoria ordinária que dá base à referida Decisão
Preliminar TC-59/2014, que tendo sido constatado controle do abastecimento dos veículos da frota municipal,
verificou-se que a exceção seria a falta da apresentação
de efetivo controle do fornecimento de combustível da
frota relativa à Secretaria Municipal de Saúde.

O referido controle realizado pelo Diretor de Departamento de Transporte Sanitário é realizado da seguinte
forma:

Considerando-se que o descontrole no abastecimento
de seus veículos vem ocorrendo sistematicamente na
Secretaria Municipal de Saúde, que até mesmo destoa e
dá um mau exemplo para as demais Secretarias do Município, este descontrole merece ser tratado como indicativo de irregularidade a ser esclarecido pelos agentes
responsáveis.
Razões de justificativa de Eder Batista de Melo e Jefferson Brum Costa:
Por terem apresentado defesa de forma conjunta, opta-se por reproduzir abaixo a íntegra dos argumentos expendidos pelos defendentes:
Em resposta ao Termo de Citação n.º 1065/2014, referente à decisão preliminar TC-59/2014 prolatada no Processo TC nº 864/2014, que cientifica o Gestor Municipal
de Saúde, Sr. Eder Batista de Melo, e ao fiscal do respectivo contrato, Sr. Jefferson Brum Costa, quanto ao suposto controle deficitário de fornecimento de combustível
Diário Oficial de Contas

Ocorre que o referido relatório de auditoria menciona
que esta verificação desta irregularidade se deu por ocasião da apresentação de relatório de auditoria fornecido pelo controle interno desta municipalidade que informou que não há nos boletins de viagens anotação das
placas, quilometragem de saída e chegada dos veículos,
bem como faltam informações importantes sobre os pacientes e seus acompanhantes transportados pelos veículos desta secretaria.
No entanto, discordamos veementemente do relatório
apresentado pelo Controle Interno desta municipalidade
a este Tribunal de Contas Estadual, informando, desde já
que, o Setor de Almoxarifado da Prefeitura Municipal de
lúna é quem realiza o controle de fornecimento de combustível de toda a frota municipal, com exceção da frota
de transporte sanitário, cujo controle é efetuado exclusivamente pela Diretoria do Departamento de Transporte
Sanitário da Secretaria Municipal de Saúde.
Destacamos que o controle de fornecimento de combustível para a frota veicular desta secretaria é realizada
com a emissão de ‘Ordem de Abastecimento’ específiwww.tce.es.gov.br

1. O Diretor de Departamento de Transporte Sanitário
emite um Boletim de Viagem, contendo as seguintes informações: Nome do motorista designado para a viagem, a data da viagem, o local de destino, a especificação do veículo a ser utilizado para a viagem, o registro
de horário de saída e chegada, a relação de pacientes e
acompanhantes com os respectivos números de contato
e especificação do local de destino. Para melhor visualização, anexamos alguns exemplos de Boletim de Viagem
emitidos pelo setor de transporte sanitário desta secretaria;
2. Associado a este Boletim de Viagem, o referido Diretor
de Departamento de Transporte Sanitário emite a ordem
escrita de abastecimento, que possui os dados específicos de cada veículo a ser abastecido, a quilometragem
do veículo no momento do abastecimento, do motorista designado para sua utilização, que assina o cupom fiscal do abastecimento, a qual é anexada à respectiva autorização;
3 Outro documento que embasa o referido controle são
(sic) o Boletim e Requisição de Diária do Motorista, que
especifica o motorista, o destino e motivos da viagem,
determina a quantidade de diárias e seu respectivo valor a ser pago, os horários de chegada e saída e o veículo
a ser utilizado e suas características, sendo que tais boSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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letins e requisições de diárias são previamente assinados pelo motorista e pelo Secretário Municipal de Saúde, bem como são posteriormente atestados por servidores ou outros representantes válidos, do destino especificado nestes documentos;
4 Por fim, o Diretor de Departamento de Transporte Sanitário realiza diariamente anotação da rotina de abastecimento de cada veículo no Relatório de Abastecimento.
Assim, foram regularmente anotados o número de cada
cupom fiscal, com o valor e a data da compra do combustível, tipo de combustível seu preço por litro, a quilometragem percorrida por cada viagem e o total de quilometragens percorridas.
Obviamente, estas informações não puderam ser prestadas pelo controle interno desta municipalidade uma vez
que o controle efetivo do fornecimento de combustível
da frota veicular desta secretaria não é realizado pelo órgão ou setor que realiza o controle de fornecimento de
combustíveis das demais secretarias desta municipalidade e sim pelo Diretor de Departamento de Transporte
Sanitário.
Espantosamente, acusamos não termos sido devidamente cientificados pelo controle interno desta municipalidade para prestar tais esclarecimentos, dissipando as
nuvens de obscuridade então levantadas a este órgão de
controle externo.
No entanto, temos de esclarecer que não há, contudo,
normativa interna municipal, expedida pela Controladoria Geral Municipal ou outro órgão competente, seja no
âmbito da regulação interna, seja no âmbito contratual em específico (ou seja, especificado no edital para a
contratação de empresa de fornecimento de combustível), visando determinar os procedimentos e documenDiário Oficial de Contas

tos a serem adotados para o controle de fornecimento
de combustíveis que ora se questiona.
Vale explicitar que todas as justificativas prestadas neste ofício estão devidamente corroboradas em Relatórios
de Viagem relativo a cada veículo da frota da Secretaria
Municipal de Saúde, bem como de Ordem de Abastecimento.
Vale esclarecer que alguns carros não realizavam viagem
intermunicipal para o transporte de pacientes e sim realizavam o transporte de servidores municipais na condução das tarefas inerentes aos diversos cargos pertencentes a esta secretaria, como por exemplo os veículos
dos setores da atenção básica, equipe estratégia saúde
da família, o traslado para unidade, visitas, Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental que realizavam cotidianamente visitas para inspeção e concessão de alvará sanitário para funcionamento, atendimento de denúncias de
condições insalubridade de diversos estabelecimentos
comerciais, de serviços e outros, que envolvam risco sanitário à população, em toda a extensão territorial municipal, inclusive zona rural; bem como faziam coleta de
exames de fezes em toda a extensão rural do município,
acompanhamento dos casos positivos, busca e captura
de caramujos, bem como implementam ações de pesquisa vetorial em pontos estratégicos, atendimento às
denúncias esporádicas tanto na sede quanto nos distritos rurais, supervisão e assistência aos agentes de endemias, borrifação de inseticida, delimitação de foco e levantamento de casos nos locais que apresentam suspeita de contágio, procedem inquérito canino, atendimento
de denúncia de animais suspeitos, levantamento de índice de mosquito transmissor em período noturno, transporte de materiais para manutenção do canil, busca e
www.tce.es.gov.br

captura de animais de pequeno e grande porte, animais
silvestres em toda a extensão do município, inclusive zona rural, busca e captura de animais peçonhentos, atendimento à denúncias para controle de ratos, baratas, etc,
implementam ações relativas à campanha de vacinação
antirrábica em toda a extensão do município, inclusive
zona rural e a apresentação de palestras educativas sobre os temas relacionados, em toda a extensão do município.
Esclarecemos ainda que com a falta de normatização interna acerca do controle de fornecimento de combustível anteriormente mencionada, a atual gestão desta secretaria, que assumiu suas funções em janeiro/2013, implementou o referido sistema de controle de sua frota,
gerando economia de 30% do valor gasto com fornecimento de combustível em relação ao valor gasto referente a igual período anterior, mesmo aumentando o número de veículos da frota desta secretaria (também implementada por esta gestão), subindo de 19 veículos para
25 veículos no total.
Vale registrar que a anotação do Cartão do SUS dos pacientes regularmente transportados pelo setor de transporte sanitário junto no sistema atual de controle de
abastecimento possibilitou a esta secretaria faturar tais
procedimentos junto à Secretaria Estadual de Saúde, gerando retorno do recurso público aos cofres municipais.
Concluem informando que estariam realizando estudo
específico para a contratação de empresa de assessoria
e fornecimento de software de gestão e controle de todos os sistemas da saúde pública pertinentes à competência municipal, inclusive um software de gestão e controle de transporte sanitário, junto ao Consórcio Público Intermunicipal da Região Sudoeste Serrana Pedra Azul
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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(CIM Pedra Azul).

[...]

Análise:

Constata-se que no dia 06/06, 11/06, 12/06/13 há a descrição de Pacientes para exames conforme relatório em
anexo, mas analisando o Processo, não consta o referido
relatório com a listagem dos pacientes. Fonte da Evidência: Processo nº5388/12, Boletim de viagem pág. 535,
551 e 555;

Em que pese os argumentos trazidos pelos defendentes
no sentido de que a análise levada a efeito pela Controladoria Geral do Município teria sido feito à revelia da pasta da Saúde, verifica-se que o relatório do Controle Interno da Prefeitura Municipal de Iúna sinaliza para um sentido diametralmente oposto, conforme consta no documento ‘anexo 22’, do sistema e-tcees:
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE IÚNA
RELATÓRIO DE AUDITORIA
TRANSPORTE COLETIVO - SAÚDE
Trata-se auditoria realizada para verificação de conformidade de transporte de pacientes, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, nos autos do Processo nº
5388/12, Pregão Presencial nº 022/12, Ata de Registro
de Preços nº 106/2012, celebrado com a Empresa Deumar Almeida Cardoso e Cia.
A análise foi realizada através da conferência dos Boletins de Viagens emitidos pelo Setor de Transportes da
Secretaria Municipal de Saúde e após Parecer do Controlador-Geral do Município datado de 16/04/2013, no
qual já solicitava a apresentação dos métodos de fiscalização utilizados pela Secretaria de Saúde, destacando,
ainda que, os documentos apresentam quilometragens
de saída e chegada que não conferem com a realidade,
e a maioria das viagens não conta com esta informação.
Diante de minuciosa análise constatamos as seguintes
ocorrências, que podem configurar eventuais irregularidades e prejuízos ao erário, as quais passamos a relatar
e destacar:
Diário Oficial de Contas

No quadro abaixo, verifica-se que a quilometragem dos
veículos foi anotada à revelia, sem correspondência com
a realidade, eis que em utilização dos veículos em datas
posteriores, a quilometragem está anotada com numeração anterior, conforme destacamos:
[...]
CONCLUSÃO
Verifica-se que após solicitação desta Controladoria-Geral (Parecer página 179, Processo nº5388/12) para que
o controle e fiscalização da utilização dos serviços de
transportes dos usuários do SUS fossem melhorados, o
pagamento dos serviços passou a ser efetivado com base na quilometragem das rotas praticadas pelos veículos,
que ensejou alteração de cláusulas contratuais. No entanto, os boletins de viagens passaram a ser apresentados sem anotação das placas e da quilometragem de saída e chegada dos veículos, faltando também informações importantes como, por exemplo, nome completo
dos pacientes, telefone para contato, número de documentos ou cartão do SUS.
Recomenda-se que os boletins de viagens sejam preenchidos corretamente contendo todas as informações solicitadas por este setor, como já citado, quilometragem
de saída e chegada, anotação das placas dos veículos,
assim como, todas as informações e dados dos pacienwww.tce.es.gov.br

tes. Evitando assim, possíveis danos ou prejuízo ao erário público como consequente melhora nos meios de fiscalização.
Diante das análises efetuadas, constatamos atos que ensejam eventuais irregularidades que devem ser justificados. Ainda se faz necessário a comprovação de que todas as viagens foram realizadas em prol do interesse público, devendo ser juntados documentos que comprovem as eventuais alegações.
Assim, encerramos o presente relatório de auditoria e
encaminhamos ao Sr. Controlador Geral do Município
para ciência e encaminhamento aos Secretários das respectivas pastas para ciência e manifestação no prazo de
10 (dez) dias úteis.
Iúna – ES, 31 de janeiro de 2014.
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE IÚNA [g.n.]
Como informado pela equipe de auditoria, o relatório da
Controladoria-Geral do Município foi bastante incisivo
acerca da falta de controle por parte da Secretaria Municipal de Saúde com relação aos gastos com combustível
e utilização dos veículos.
Não aparenta ser digno de credibilidade o argumento
consignado pelos defendentes no sentido de que não teriam conhecimento da auditoria procedida pelo órgão
central de controle interno do Município, conforme abaixo transcrito:
“Obviamente, estas informações não puderam ser prestadas pelo controle interno desta municipalidade uma
vez que o controle efetivo do fornecimento de combustível da frota veicular desta secretaria não é realizado pelo órgão ou setor que realiza o controle de fornecimento de combustíveis das demais secretarias desta municiSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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palidade e sim pelo Diretor de Departamento de Transporte Sanitário.

da “Ordem de abastecimento”, o que não foi verificado
nestes autos.

tor de Compras realizava três cotações de preços e submetia ao ordenador de despesas para autorização.

Espantosamente, acusamos não termos sido devidamente cientificados pelo controle interno desta municipalidade para prestar tais esclarecimentos, dissipando as
nuvens de obscuridade então levantadas a este órgão de
controle externo.”

Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade”.

Embora o valor das aquisições, individualmente, tenha
ficado abaixo do limite estabelecido no art. 24, II, da Lei
8.666/93, para dispensa de licitação, o total gasto com
o objeto ficou acima do limite legal. Assim, era dever da
Administração realizar planejamento de modo a promover procedimento licitatório para a aquisição das peças
para o exercício de 2013.

Chega-se a essa conclusão especialmente pelo fato de
a defesa não ter apresentado documentos que comprovassem o argumento de que existiriam sim tais controles, mas que seriam feitos em outro setor que não o consultado pela Controladoria Geral:
“Vale explicitar que todas as justificativas prestadas neste ofício estão devidamente corroboradas em Relatórios
de Viagem relativo a cada veículo da frota da Secretaria
Municipal de Saúde, bem como de Ordem de Abastecimento.”
Com o advento da citação, fora oportunizado aos responsáveis legais trazer aos autos argumentos e evidências capazes de elucidar os questionamentos feitos pela
equipe de auditoria, em perfeita observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, consagrados, inclusive, no âmbito dos processos administrativos.
Na medida em que restringiram sua defesa ao campo
das alegações, sem apresentar provas concretas daquilo que estaria sendo afirmado na peça contestatória e,
ainda, diante dos apontamentos contidos em relatório
de um órgão de controle interno do Poder Executivo do
próprio Ente, entende-se que a única forma de elidir a
irregularidade ora apontada seria por meio da apresentação dos sobreditos “Relatórios de Viagens” e também
Diário Oficial de Contas

10) Aquisição de peças automotivas sem licitação (item
2.10 da ITC 02094/2017-1)
Quanto à irregularidade referente à aquisição de peças
automotivas sem licitação, corroboro com a manifestação técnica e ministerial, concluindo pela manutenção
da mesma. Adoto, como razões de decidir, os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica
Conclusiva n.º 02094/2017-1, abaixo transcritos:
“2.10 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS SEM LICITAÇÃO (relativo ao item 2.5 da ITI 271/2014)
Base Legal: Art. 2°, 3° e 23, II, b, e art. 24, II, todos da Lei
8.666/93.
Responsável:
a) Rogério Cruz Silva – Prefeito Municipal
Conduta: Autorizar a aquisição de peças automotivas e
ordenar pagamento de despesas advindas de contratações diretas indevidas ocasionando desvio na obrigação
de licitar.
Relato da ITI 271/2014:
Esse ponto trata das aquisições de peças automotivas realizadas pela Prefeitura Municipal de Iúna, no montante
de R$ 273.115,97 (duzentos e setenta e três mil cento e
quinze reais noventa e sete centavos), por meio de procedimentos administrativos simplificados.
Conforme relatado pela equipe de auditoria, os processos foram autuados com despacho do Secretário responsável pela pasta solicitando a aquisição das peças. O Sewww.tce.es.gov.br

Diante de indícios de que as contratações diretas resultaram em desvio na obrigação de licitar, a equipe de auditoria entendeu que caberia ao responsável legal apresentar justificativas.
Razões de justificativa de Rogério Cruz Silva:
Em sua defesa, informa que quando os processos chegavam para o defendente, a ele era informado que todo o
processo se encontrava em ordem e apto para realização
da contratação.
Alega que não pode ser responsabilizado, pois os processos teriam sido autuados pelos Secretários Municipais sob a forma de dispensa de licitação, de maneira
que esses é que detinham o conhecimento das necessidades de aquisições de peças, incumbindo-lhes a escolha pela contratação direta (dispensa ou inexigibilidade) ou a realização do procedimento licitatório. Ressalta, ainda, que todos os procedimentos foram revestidos
de cotações prévias e que as aquisições se deram dentro
dos preços praticados no mercado.
Assevera que ao assumir a Administração em 2013, utilizou-se de boa parte dos contratos e das atas vigentes
desde a gestão anterior, mas que, em julho de 2013, buscou realizar procedimento licitatório visando sanar essa
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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situação (apresentando em anexo cópias de parte do
procedimento administrativo em que se efetivou o certame, conforme acostado às fls. 2029/2040).
Ressalta que diante da diversidade da frota municipal e
a dificuldade de realizar uma licitação dentro de um modelo ainda desconhecido pelo Município de Iúna, a homologação do mesmo só teria ocorrido no mês de janeiro de 2014. Informa que tal fato demonstra boa-fé da
gestão em solucionar o problema apontado pela equipe
de auditoria no que concernia a aquisição de autopeças.
Requer, ao final, que tal irregularidade seja afastada ou,
alternativamente, seja considerada saneada.
Análise:
Conforme se verifica na evidência contida no anexo 24
do sistema e-tcees, a equipe de auditoria constatou que
a Prefeitura Municipal de Iúna promoveu a aquisição de
peças automotivas em procedimentos pulverizados, em
desobediência à regra constitucional do dever de licitar.
Dessa forma, o argumento utilizado pelo responsável legal amparado no fato de que os processos já chegavam
instruídos pelos Secretários Municipais, pendentes apenas de autorização da contração por parte do gestor, não
justifica os fatos identificados ao ponto de se afastar a irregularidade.
Ainda que tenha assumido a gestão no inicio de 2013,
tem-se que, com o advento da transição de uma Administração para outra, composta por agentes políticos que
não participavam da gestão anterior, não se pode justificar o desconhecimento dos serviços prestados dentro de
um órgão público ao ponto de serem impulsionados procedimentos de forma isolada que, em última análise, desaguavam na figura do mesmo ordenador de despesas.
Diário Oficial de Contas

Por esse fato, entende-se que o responsável legal teria
plenas condições de perceber que o mesmo tipo de serviço vinha sendo solicitado por diversas Secretarias, de
forma recorrente, sem a deflagração do devido processo licitatório. Seria razoável exigir da figura do gestor médio o conhecimento prévio ou, ao menos, concomitante,
das aquisições promovidas pelas secretarias municipais,
especialmente quando da contratação de objetos coincidentes/semelhantes por parte das mesmas, como era o
caso das peças automotivas.
Nesses termos resta consignada a lição do professor Rafael Carvalho, em sua obra denominada Licitações e Contratos Administrativos – Teoria e Prática:
1.8.2 Dispensa de licitação (art. 24 da Lei 8.666/1993)
As hipóteses de dispensa de licitação estão consagradas
no art. 24 da Lei 8.666/1993.
Nesses casos, a licitação é viável, tendo em vista a possibilidade de competição entre dois ou mais interessados.
Todavia, o legislador elencou determinadas situações
em que a licitação pode ser afastada, a critério do administrador, para se atender o interesse público de forma
mais célere e eficiente.
É importante notar que as hipóteses de dispensa de licitação representam exceções à regra constitucional da licitação, permitidas pelo art. 37, XXI, da CRFB (“ressalvados os casos especificados na legislação”). O legislador
autoriza o administrador a dispensar, por razões de conveniência e oportunidade, a licitação e proceder à contratação direta.
[...]
1.8.2.1 Valor reduzido (art. 24, I e II)
A dispensa da licitação, em primeiro lugar, fundamentawww.tce.es.gov.br

-se no valor reduzido (estimado) do futuro contratado,
na forma do art. 24, I e II, da Lei 8.666/1993. O objetivo
do legislador foi atender aos princípios da economicidade e da eficiência administrativa, evitando que os custos
econômicos do processo de licitação ultrapassem os benefícios que serão alcançados com a futura contratação.
O limite para dispensa de licitação é de até 10% dos valores previstos no art. 23, I, “a”, e II, “a”, da mesma Lei,
que tratam dos valores relativos à modalidade convite.
Em consequência, a partir dos limites vigentes, a dispensa será possível nos seguintes casos: a) obras e serviços de engenharia: valor estimado do contrato de até
R$ 15.000,00; e b) outros serviços e compras: valor estimado do contrato de até R$ 8.000,00.
É importante notar que a norma não autoriza que o fracionamento das contratações acarrete a dispensa de licitação. Frise-se que a lei não veda genericamente o fracionamento das contratações, mas apenas a utilização
do fracionamento com o intuito de dispensar a licitação.
Em casos de contratações homogêneas, com objetos similares, deve ser levado em consideração o valor global
dessas contratações.
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos. 4ª. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, pgs. 53 usque 55. [g.n]
Nesse contexto, entende-se que a Administração Pública Municipal deve planejar adequadamente as despesas
necessárias para o exercício, a fim de evitar adquirir bens
e serviços sem prévia licitação.
Sobre este tema, transcreve-se os seguintes julgados do
Tribunal de Contas da União:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Acórdão73/2003 – Segunda Câmara
Atente para o fato de que, atingindo o limite legalmente fixado para dispensa de licitação, as demais contratações para serviços da mesma natureza deverão observar a obrigatoriedade da realização de certame licitatório, evitando a ocorrência de fracionamento de despesa.
Acórdão 407/2008 – Primeira Câmara
Realize, nas compras a serem efetuadas, prévio planejamento para todo o exercício, licitando em conjunto materiais de uma mesma espécie, cujos potenciais fornecedores sejam os mesmo, de forma a racionalizá-las e evitar a fuga da modalidade licitatória prevista no regulamento próprio por fragmentação de despesas.
Acórdão 740/2004 - Plenário
Planeje adequadamente as aquisições e/ou contratações a fim de evitar o fracionamento da despesa, em observância ao art. 23, §5º, da Lei nº 8.666/1993.
Quanto ao argumento de que teria assumido a Administração em 2013 e que teria se utilizado de boa parte dos
contratos e das atas vigentes desde a gestão anterior verifica-se que o mesmo não possui o condão de afastar
a irregularidade, uma vez que, conforme se constata na
evidência contida no anexo 24 do sistema e-tcees, dezenas de processos autônomos foram autuados durante o
exercício de 2013 para aquisição de autopeças.
Pelo contrário. Conforme se depreende das provas acostadas pela própria defesa à fl. 2031, denota-se da declaração do Secretário Municipal de Gestão que efetivamente havia atas de registro de preços em vigor no Executivo Municipal mas, em última análise, o que restou
evidenciado por meio do relatório contido no anexo 24
do e-tcees, foi que a aquisição rotineira por meio de disDiário Oficial de Contas

pensa de licitação veio ocorrendo desde o mês de janeiro de 2013.
Por todo o exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade”.
11) Ausência de concurso público para provimento do
cargo de professor (item 2.11 da ITC 02094/2017-1)
Quanto à irregularidade referente à ausência de concurso público para provimento do cargo de professor, corroboro com a manifestação técnica e ministerial, concluindo pela manutenção da mesma. Adoto, como razões de
decidir, os fundamentos expostos pelo corpo técnico na
Instrução Técnica Conclusiva n.º 02094/2017-1, abaixo
transcritos:
“2.11 AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR (relativo ao item 2.6
da ITI 271/2014)
Base Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal e Princípios da Eficiência, da Finalidade e do Interesse Público,
caput do Artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Responsável:
a) Rogério Cruz Silva – Prefeito Municipal
Conduta: Deixar de realizar concurso público para provimento do cargo de professor municipal.
Relato da ITI 271/2014:
Segundo consta da ITI 271/2014, a Prefeitura Municipal
de Iúna teria realizado processos seletivos simplificados
para contratações por tempo determinado para provimento de cargos de professor municipal de ensinos infantil e fundamental.
Os concursos públicos para preenchimento dos cargos
www.tce.es.gov.br

de professor municipal de educação infantil e de ensino
fundamental foram realizados nos anos de 2007, com validade até 2011 e em 2008, com validade até 2012.
Porém, mesmo com concurso vigente nos exercícios de
2009 a 2012 a Equipe de Auditoria constatou que foram
realizados processos seletivos para contratações temporárias nesses anos, além dos anos de 2013 e 2014. Só no
mês de fevereiro de 2013, teriam sido firmados mais de
125 contratos temporários com professores com duração superior a 100 dias. Tal situação também ficou evidente no exercício de 2014, onde foram contratados 95
professores temporários com contratos de duração superior a 100 dias.
A equipe de auditoria informa que os sucessivos processos seletivos para contratação de professores temporários evidenciam a inércia da Administração para o preenchimento dos cargos de professor por servidores efetivos, em afronta direta à Constituição Federal.
Razões de justificativa de Rogério Cruz Silva:
Alega que a contratação dos servidores em designação
temporária decorreu de diversas excepcionalidades, como por exemplo, nos casos em que era necessário substituir servidores que eram designados para o exercício
de função gratificada de coordenador escolar, diretor escolar e coordenador de creche, bem como para substituição de servidores designados para atendimento de
programas educacionais federais e estaduais.
Ressalta que também havia casos em que professores precisavam atuar em salas de aula onde havia alunos portadores de necessidades especiais, onde o professor titular necessitava de apoio especializado para assessorar esses alunos. Registra, ainda, que é necessário
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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um professor para cada aluno com necessidade especial,
o que exigia um número elevado de contratações para
atender tal demanda.

dualizado dos alunos portadores de necessidades especiais, acrescentando que existiria um número elevado de
crianças nessa situação.

Alega que o Município de Iúna vinha tentando ‘devolver’
para o Estado do Espírito Santo quatro escolas que haviam sido municipalizadas (Escola Maria Barros Horsth,
Escola Luís Moisés Heringer, Escola Delfino Batista Vieira
e Escola Ezla de Castro Scardini), motivo pelo qual ainda
não tinha promovido concurso público para provimento
das vagas dessas escolas.

Contudo, em sua defesa não apresentou quantas funções gratificadas existiam na rede municipal de ensino (e
que estariam sendo exercidas por professores efetivos),
bem como não apontou o quantitativo específico de alunos que careciam de acompanhamento diferenciado, ao
passo que a equipe de auditoria demonstrou ter sido levada a efeito a contratação de mais de 125 professores
temporários (contratos firmados a partir de fevereiro de
2013, com duração superior a cem dias – conforme anexo 29 do sistema e-tcees) e ainda 95 professores temporários com contratos de duração superior a 100 dias, no
exercício de 2014, demonstrando a reiteração dessa prática no Município.

Ressalta, por fim, que a gestão teria assumido em 2013
promovendo logo um levantamento das classes vagas
para promoção de concurso público, nos termos de documentação suplementar que seria juntada nestes autos, em momento posterior, bem como teria enfrentado problemas em razão da não nomeação dos candidatos aprovados nos concursos vigentes até o ano de 2012.
Análise:
Segundo se extrai do relato da área técnica, o gestor efetivamente não dispunha de cadastro de reserva válido
para prover os cargos vagos de professor, posto que teria
assumido a gestão em janeiro de 2013 e o último concurso teria seu prazo de validade expirado ainda em 2012.
Voltando-se para a defesa do Sr. Rogério Cruz Silva, verifica-se que o responsável legal pautou a contratação de
professores temporários na necessidade derivada das
ausências daqueles efetivos que teriam se afastado para
o exercício de funções gratificadas ou para atendimento
de programas educacionais federais e estaduais.
O próprio defendente caracteriza esses casos como excepcionais. Da mesma forma, alega a necessidade de designação de professores para acompanhamento indiviDiário Oficial de Contas

De igual modo, não apresentou nenhuma documentação evidenciando as tratativas referentes à intenção de
“devolver para o Estado do Espírito Santo 04 (quatro)
escolas que foram municipalizadas, quais sejam Escola
Maria Barros Horsth, Escola Luís Moisés Heringer, Escola Delfino Batista Vieira e Escola Elza de Castro Scardini”
que, caso viesse a ser efetivada, implicaria efetivamente
numa redução do quantitativo de professores necessário. Ressalta-se que por meio de consulta realizada na internet, constatou-se que as referidas escolas encontram-se ainda sob responsabilidade do Município de Iúna.
Alegou, ainda, que ao assumir a gestão da Prefeitura em
2013 teria iniciado um levantamento das classes vagas
para promoção de concurso público, informando que em
momento posterior encaminharia a esta Corte de Contas
tal documentação para que fosse procedida sua juntada nestes autos. Entretanto, até a data de encerramento
www.tce.es.gov.br

desta instrução não se teve notícias da apresentação de
tais informações.
Dessa forma, opina-se pela manutenção da presente irregularidade”.
12) Ausência de segregação de funções entre as atividades de pregoeiro e o cargo de chefe de procedimentos licitatórios (item 2.12 da ITC 02094/2017-1)
Quanto à irregularidade referente à ausência de segregação de funções entre as atividades de pregoeiro e o
cargo de chefe de procedimentos licitatórios, corroboro com a manifestação técnica e ministerial, concluindo pela manutenção da mesma. Adoto, como razões de
decidir, os fundamentos expostos pelo corpo técnico na
Instrução Técnica Conclusiva n.º 02094/2017-1, abaixo
transcritos:
“2.12 AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES ENTRE
AS ATIVIDADES DE PREGOEIRO E O CARGO DE CHEFE DE
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS (relativo ao item 2.7 da
ITI 271/2014)
Base Legal: Princípio da Eficiência, caput do Artigo 32 da
Constituição do Estado do Espírito Santo e Princípio da
Segregação de Funções.
Responsáveis:
a) Rogério Cruz Silva – Prefeito Municipal
Conduta: Designar servidor para ocupar a função de Pregoeira concomitantemente com o cargo de Chefe de Procedimentos Licitatórios, resultando em ausência de segregação de funções.
b) Maria Rosiléia Alves Carvalho – Pregoeira e Chefe de
Procedimentos Licitatórios
Conduta: Ocupar, concomitantemente, a função de PreSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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goeira e o cargo de Chefe de Procedimentos Licitatórios,
resultando em ausência de segregação de funções.

zão pela qual seria necessária a apresentação de justificativa pelos responsáveis.

Relato da ITI 271/2014:

Razões de justificativa de Rogério Cruz Silva:

Segundo relato da área técnica desta Corte, foi verificado
que a servidora Maria Rosiléia Alves Carvalho exerceria,
concomitantemente, as funções de Pregoeira e de Chefe
de Procedimentos Licitatórios, tendo sido nomeada para
esses cargos pelas Portarias 12/2013 e 21/2013.

Inicia sua defesa discordando do entendimento firmado
pela área técnica a respeito da violação ao Princípio da
Segregação de Funções, alegando que o referido princípio englobaria as atividades de autorização, aprovação,
execução, controle e contabilização das operações, nos
termos de orientação do Tribunal de Contas da União,
apresentada pelo defendente.

Do rol das atribuições do cargo de Chefe de Procedimentos Licitatórios previstos no Anexo X da Lei 2130/08, que
trata do plano de carreira dos servidores de Iúna, constam as seguintes atividades:
Descrição Sumária do cargo:
- Chefiar os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria nos
procedimentos licitatórios, em suas diversas fases.
Descrição detalhada das Atribuições:
- Designar atos necessários ao início dos procedimentos
licitatórios;
- requerer que as secretarias oficiem suas solicitações;
- designar e organizar as necessidades para o trâmite
correto dos trabalhos licitatórios;
- executar outras atividades relacionadas à função;
- executar outras atividades que lhe sejam comedidas.
Informam os auditores que o cargo de chefia seria incompatível com o de Pregoeiro, na medida em que este
último estaria ligado à fase de execução das tarefas atinentes aos Pregões, e o cargo de Chefe de Procedimentos Licitatórios abrangeria a gerência de todos os procedimentos licitatórios da Prefeitura.
Concluem alegando que tal situação iria de encontro aos
Princípios da Segregação de Funções e da Eficiência, raDiário Oficial de Contas

Alega que as atividades do pregoeiro estariam inseridas
num contexto de ‘execução’ das tarefas atinentes aos
pregões e, em contraponto, as tarefas do Chefe de Procedimentos Licitatórios não contemplariam o exercício
das atividades de autorização, aprovação, controle ou
contabilização relativas aos pregões.
Conclui informando não ter havido nenhuma irregularidade já que o mesmo servidor ao executar uma referida
atividade relacionada ao pregão não estaria autorizando, aprovando, controlando ou contabilizando a referida atividade.
Razões de Justificativa de Maria Rosiléia Alves Carvalho:
Conforme assinalado no tópico preambular desta instrução, a Sra. Maria Rosiléia Alves Carvalho não apresentou
defesa, motivo pelo qual teve decretada sua revelia por
meio da Decisão TC-2187/2014 (fl. 2050 – Vol. XIII).
Análise:
A matéria versada na presente irregularidade trata do tema segregação de funções dentro da Administração Pública, especificamente nos processos de aquisição que
rotineiramente são engendrados pelos gestores públicos.
www.tce.es.gov.br

Cotejando a situação fática encontrada pela equipe de
auditoria com os argumentos apresentados pela defesa
do Sr. Rogério Cruz Silva, entende-se que esses últimos
não devam ser acolhidos. O defendente alega que somente a atividade de ‘execução’ estaria sendo desempenhada pela servidora, ao afirmar que “as tarefas do Chefe de Procedimentos Licitatórios não contemplariam o
exercício das atividades de autorização, aprovação, controle ou contabilização relativas aos pregões”.
Contudo, verifica-se que à servidora ocupante do cargo em comissão de Chefe de Procedimentos Licitatórios
também seria atribuída a função de ‘designar e organizar
as necessidades para o trâmite correto dos trabalhos licitatórios’, ou seja, seria responsável por exercer o controle dos procedimentos licitatórios que, na qualidade de
Pregoeira, invariavelmente deveria conduzir quando da
realização dos pregões na Prefeitura Municipal de Iúna.
Por mais que a servidora não fosse responsável pela autorização da realização da despesa decorrente da contratação, do lançamento contábil das operações advindas dos certames e da aprovação de seu resultado final,
a acumulação caminha na contramão de julgados proferidos pelo TCU, conforme se verifica abaixo:
9.1.5. promova a segregação de funções, quando da realização dos processos de aquisição de bens e serviços,
em observância às boas práticas administrativas e ao fortalecimento de seus controles internos, de forma a evitar que a pessoa responsável pela solicitação participe
da condução do processo licitatório, integrando comissões de licitações ou equipes de apoio nos pregões.
Acórdão nº 747/2013-TCU-Plenário. Relator: Ministro
José Jorge. Sessão do dia 03 de abril de 2013. [g. n.]
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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9.6.7. deve-se evitar a nomeação de mesmos servidores
para atuar, nos processos de contratação, como requisitante, pregoeiro ou membro de comissão de licitação,
fiscal de contrato e responsável pelo atesto da prestação
de serviço ou recebimento de bens, em respeito ao princípio da segregação de funções.
Acordão nº 5.840/ 2012-TCU-2ª Câmara. Relator: Ministro José Jorge. Sessão do dia 07 de agosto de 2012.
A questão da segregação de funções fora abordada inclusive em sede de informativo de jurisprudência da Corte de Contas Federal, conforme transcrição abaixo:
Na realização de processos licitatórios deve ser observada a segregação de funções, não se admitindo o acúmulo de atribuições em desconformidade com tal princípio.
Por intermédio de representação, foram trazidas informações ao Tribunal a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em procedimentos licitatórios para a aquisição de medicamentos pela Secretaria Municipal de
Saúde do Município de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Diversas condutas adotadas pelos responsáveis pelas licitações examinadas mereceram a reprovação do relator, em especial, a condição de um dos membros da Comissão de Licitação, que, ao mesmo tempo,
seria Chefe do Setor de Compras do órgão. Tal situação
seria inadequada, pois o referido membro, ao exercer a
dupla função de elaborar os editais licitatórios e de participar do julgamento das propostas, agiria em desconformidade com o princípio de segregação de funções. Em
consequência, por conta dessa circunstância, propôs o
relator a expedição determinações corretivas ao Município de Cachoeiro do Itapemirim, de maneira a evitar falhas semelhantes nas futuras licitações que envolvam recursos públicos federais, em especial a inobservância da
Diário Oficial de Contas

segregação de funções. Acórdão nº 686/2011-Plenário,
TC-001.594/2007-6, rel. Min-Subst. André Luís de Carvalho, 23.03.2011. [g.n.]

da deveria ter diligenciado no sentido de recusar a acumulação de funções dentro da Administração, por conta
da incompatibilidade acima demonstrada.

O próprio Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública do Tribunal de Contas do Espírito Santo – TCEES (2011, p.18),
implementado por meio da Resolução TC 227/2011, corrobora tais assertivas, conforme segue:

Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade”.

as tarefas e responsabilidades essenciais ligadas a autorização, tratamento, registro e revisão das transações e
fatos devem ser designadas a pessoas diferentes. Com o
fim de reduzir o risco de erros, desperdícios ou atos ilícitos, ou a probabilidade de que não sejam detectados estes tipos de problemas, é preciso evitar que todos os aspectos fundamentais de uma transação ou operação se
concentrem nas mãos de uma única pessoa ou seção.
Nessa esteira, a segregação de funções permite que cada tarefa precedente, desempenhada por determinado
servidor público (ou setor da administração), seja verificada por outro agente, encarregado da execução da fase
ou tarefa posterior àquela já executada.
Essa sistemática proporciona o alcance de um ciclo virtuoso de acompanhamento, fiscalização e controle administrativo, impactando a gestão com ganhos sensíveis de
eficiência, transparência e controle nas ações praticadas.
Dessa forma, entende-se não ser de bom alvitre o fato
de o gestor atribuir a responsabilidade de gerenciamento de todos os procedimentos licitatório do Poder Executivo Municipal a um mesmo servidor designado para
levar a efeito a execução das licitações realizadas sob a
modalidade pregão.
No mesmo sentido, entende-se que a servidora designawww.tce.es.gov.br

13) Conclusão
Ante o exposto, acompanhando integralmente a área
técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação
que submeto à apreciação.
Em 20 de novembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela então relatora, em:
1.1. Com relação às irregularidades identificadas no Relatório de Auditoria Ordinária RAO 7/2013, por manter
as seguintes irregularidades:
1.1.1 AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N.º 01/2013 (item 2.1 da
ITC 02094/2017-1): Base Legal: Art. 116, § 1º da Lei
8.666/1993; Responsável: a) Rogério Cruz Silva – Prefeito Municipal;
1.1.2. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESEMPENHO
DE ATIVIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (item 2.2 da ITC 02094/2017-1): Base Legal: artigo 37,
II da Constituição Federal e Princípio do Interesse Público, consagrado no artigo 32, caput, da Constituição do
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Estado do Espírito Santo. Responsáveis: a) José Ramos
Furtado – Prefeito Municipal, b) Gildo Pimentel Silveira –
Secretário Municipal de Educação;
1.1.3. PRORROGAÇÃO INDEVIDA DE CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA (item 2.3 da ITC 02094/2017-1): Base Legal: artigo
57, inc. II da Lei 8.666/93; Responsáveis: a) José Ramos
Furtado – Prefeito Municipal, b) Gildo Pimentel Silveira –
Secretário Municipal de Educação;
1.1.4. AUSÊNCIA DE PROJETO BÁSICO NA CONTRATAÇÃO
DESTINADA À AQUISIÇÃO DE SAIBRO MINERAL (item 2.7
da ITC 02094/2017-1): Base Legal: Infringência ao inciso
IX, art. 6º, da Lei nº 8.666/93, e aos Princípios da Eficácia,
Efetividade, Eficiência e Economicidade, art. 32 da Constituição Estadual; Responsáveis: a) José Ramos Furtado –
Prefeito Municipal;
1.1.5. AUSÊNCIA DE FISCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE SAIBRO MINERAL (item 2.8 da ITC
02094/2017-1): Base Legal: Art. 67 da Lei nº 8.666/93;
Responsáveis: a) José Ramos Furtado – Prefeito Municipal;
1.1.6. CONTROLE DEFICITÁRIO NO ABASTECIMENTO
DOS COMBUSTÍVEIS (item 2.9 da ITC 02094/2017-1): Base Legal: Infringência ao Princípio da Eficiência, art. 37,
caput, da Constituição Federal e art. 75, caput, da Lei nº
4320/64. Responsáveis: a) Jeferson Brum Costa – Fiscal
do contrato, b) Eder Batista de Melo – Secretário Municipal de Saúde;
1.1.7 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS SEM LICITAÇÃO (item 2.10 da ITC 02094/2017-1): Base Legal: Art.
2°, 3° e 23, II, b, e art. 24, II, todos da Lei 8.666/93. ResDiário Oficial de Contas

ponsável: a) Rogério Cruz Silva – Prefeito Municipal;
1.1.8 AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR (item 2.11 da ITC
02094/2017-1): Base Legal: Art. 37, IX, da Constituição
Federal e Princípios da Eficiência, da Finalidade e do Interesse Público, caput do Artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo. Responsável: a) Rogério Cruz Silva – Prefeito Municipal;
1.1.9 AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES ENTRE AS ATIVIDADES DE PREGOEIRO E O CARGO DE CHEFE DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS (item 2.12 da ITC
02094/2017-1): Base Legal: Princípio da Eficiência, caput
do Artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo e Princípio da Segregação de Funções. Responsáveis:
a) Rogério Cruz Silva – Prefeito Municipal, b) Maria Rosiléia Alves Carvalho – Pregoeira e Chefe de Procedimentos Licitatórios
1.2. No mérito, por:
1.2.1 Rejeitar as razões de justificativa do Sr. Rogério
Cruz Silva, em virtude da prática de atos ilegais presentificados nos itens 2.1 (ausência de elaboração de Plano de Trabalho do Convênio n.º 01/2013), 2.10 (aquisição de peças automotivas sem licitação), 2.11 (ausência
de concurso público para provimento de cargo de professor) e 2.12 (ausência de segregação de funções entre
as atividades de pregoeiro e o cargo de chefe de procedimentos licitatórios) da ITC 02094/2017-1, condenando-o ao pagamento de multa individual no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), com amparo no artigo 135, II,
da Lei Complementar 621/2012;
1.2.2 Rejeitar as razões de justificativa do Sr. José Ramos
Furtado, em virtude da prática de atos ilegais presentiwww.tce.es.gov.br

ficados nos itens 2.2 (contratação de empresa para desempenho de atividades precípuas da Administração Pública), 2.3 (prorrogação indevida de contratos de prestação de serviços de assessoria e consultoria), 2.7 (ausência de projeto básico na contratação destinada à aquisição de saibro mineral) e 2.8 (ausência de fiscal designado
pela Administração para acompanhamento do contrato
de fornecimento de saibro mineral) da ITC 02094/20171, condenando-o ao pagamento de multa individual no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo no artigo 135, II, da Lei Complementar 621/2012;
1.2.3 Reconhecer o cometimento da prática de atos ilegais por parte do Sr. Gildo Pimentel Silveira (revel), presentificados nos itens 2.2 (contratação de empresa para desempenho de atividades precípuas da Administração Pública), 2.3 (prorrogação indevida de contratos de prestação de serviços de assessoria e consultoria) da ITC 02094/2017-1, condenando-o ao pagamento
de multa individual no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo no artigo 135, II, da Lei Complementar 621/2012;
1.2.4 Rejeitar as razões de justificativa do Sr. Jeferson
Brum Costa, em virtude da prática de ato ilegal presentificado no item 2.9 (controle deficitário no abastecimento dos combustíveis) da ITC 02094/2017-1, condenando-o ao pagamento de multa individual no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), com amparo no artigo 135, II,
da Lei Complementar 621/2012
1.2.5 Rejeitar as razões de justificativa do Sr. Eder Batista de Melo, em virtude da prática de ato ilegal presentificado no item 2.9 (controle deficitário no abastecimento dos combustíveis) da ITC 02094/2017-1, condenando-o ao pagamento de multa individual no valor de R$
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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3.000,00 (três mil reais), com amparo no artigo 135, II,
da Lei Complementar 621/2012;

1.3. Pela expedição de RECOMENDAÇÕES ao atual Prefeito Municipal de Iúna, Sr. Weliton Virgilio Pereira, para:

1.2.6 Reconhecer o cometimento da prática de ato ilegal
por parte da Sra. Maria Rosiléia Alves Carvalho (revel),
presentificado no item 2.12 (ausência de segregação de
funções entre as atividades de pregoeiro e o cargo de
chefe de procedimentos licitatórios) da ITC 02094/20171, condenando-a ao pagamento de multa individual no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo no artigo 135, II, da Lei Complementar 621/2012;

1.3.1 Que promova registros mais efetivos da documentação comprobatória da execução do serviço/entrega do
saibro mineral, quando tal operação for licitada pelo Município, visando resguardar a boa e regular aplicação dos
recursos públicos e evitar futuros questionamentos provenientes do órgão de controle interno do Poder Executivo Municipal ou dos órgãos de controle externo;

1.2.7 Acolher as alegações de defesa e razões de justificativas apresentadas pelo Sr. José Ramos Furtado, afastando-se as irregularidades discriminadas nos itens 2.4
(ausência de liquidação da despesa nos processos de pagamento), 2.5 (afronta aos princípios da motivação dos
atos administrativos, do interesse público e da economicidade na aquisição de saibro mineral) e 2.6 (ausência de
liquidação das despesas com aquisição e saibro mineral)
da ITC 02094/2017-1;
1.2.8 Acolher as alegações de defesa e razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Rogério Cruz Silva e a pela
empresa Gualimp Assessoria e Consultoria Ltda – EPP.,
afastando-se a irregularidade discriminada no item 2.4
(ausência de liquidação da despesa nos processos de pagamento) da ITC 02094/2017-1;
1.2.9 Acolher as alegações de defesa e razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Paulo Henrique Leocádio
da Silva, Erivelton Antônio de Amorim, Antônio Manoel
Leal de Amorim, José Gomes de Andrade e pela empresa Park Mineradora e Serviços Ltda., afastando-se a irregularidade discriminada no item 2.6 (ausência de liquidação das despesas com aquisição e saibro mineral) da
ITC 02094/2017-1.
Diário Oficial de Contas

1.3.2 Que realize estudos prévios à contratação de empresa para aquisição de saibro mineral com transporte,
apreciando os elementos e as informações necessárias
à boa elaboração da proposta, possibilitando principalmente a avaliação de todos os custos potencialmente
envolvidos, a fim de elaborar Termo de Referência contemplando as reais demandas do Município;
1.3.3 Que formalize a indicação de fiscal para acompanhar o cumprimento dos contratos de aquisição de saibro mineral, fazendo com que tal incumbência recaia sobre servidor capacitado para o exercício de tal função.
1.4. Notifiquem-se os responsáveis do teor do acórdão
proferido, nos termos do art. 307, §7º, do RITCEES.
1.5. Por fim, promovidas as comunicações devidas, em
não havendo expediente recursal, sejam os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas para monitoramento das penalidades de multa.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
www.tce.es.gov.br

(Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (relatora, nos termos do artigo 86, parágrafo 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo).
Absteve-se de votar o conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, condutor do processo nos termos do
artigo 86, parágrafo 2º, do Regimento Interno.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator condutor
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora nos termos do art. 86,
§4º, do Regimento Interno
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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ACÓRDÃO TC- 0114/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06669/2014-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: CODESPE - Companhia de Desenvolvimento de Projetos Especiais (Em Liquidação)
Relator: Marco Antônio da Silva
Partes: Tania Saad Noe, Rodrigo Rabello Vieira, Ana Paula Vitali Janes Vescovi
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ENCERRAMENTO – CODESP
- EXTINÇÃO – PERÍODO: 01/01/2014 a 30/4/2014 - REGULAR - QUITAÇÃO - DETERMINAÇÕES - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da CODESP – Companhia de Desenvolvimento de Projetos Especiais, abrangendo o período de 01/01/2014 a
30/4/2014, sob a responsabilidade da Sra. Tânia Saad
Noé, liquidante.
A responsável foi regularmente citada e notificada através da Decisão Monocrática 959/2015, conforme o Termo de Citação 1243/2015 e de Notificação 1468/2015,
conforme o Relatório Técnico Contábil – RTC 33/2015 e a
Instrução Técnica Inicial – ITI 663/2015, trazendo aos autos, tempestivamente, a documentação acostada às fls.
66-71 dos autos.
A área técnica, através da 9ª Secretaria de Controle Externo, nos termos da Manifestação Técnica Preliminar –
MTP 827/2015, concluiu por considerar as contas não
prestadas, opinando pela notificação da Procuradoria
Diário Oficial de Contas

Geral do Estado – PGE, Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ e CODESP para que adotassem medidas saneadoras, com ciência da SECONT – Secretaria de Estado de Controle e Transparência sobre os fatos narrados
nestes autos.
Procedidas as notificações e ciência através da Decisão
Monocrática 2311/2015 e dos Termos de Notificação nº
3698 a 3701/2015, os responsáveis trouxeram aos autos
a documentação de fls. 118-875.
A área Técnica, através da Secretaria de Controle Externo
de Contas – Secex Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 04556/2016-4, opinou pelo afastamento do indicativo de irregularidade 8.1 (3.1.3.1.1RTC), bem como pela mantença dos itens 8.2 e 8.3 da ITC
(3.1.3.2.1 e 3.1.3.3.1-RTC), com a consequente IRREGULARIDADE das contas e expedição de DETERMINAÇÕES.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer nº 04015/2017-1 de fls. 927-928, da lavra do Procurador, Dr. Luciano Vieira, divergindo da área técnica, manifestou-se pela REGULARIDADE das contas.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª Câmara
deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29
do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual
da CODESP – Companhia de Desenvolvimento de Projetos Especiais, relativa ao período de 01/01/2014 a
30/4/2014, em comento, necessário é sua análise para
posterior julgamento, em razão da documentação que
www.tce.es.gov.br

lhe deu suporte.
1. CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica opinou
pela irregularidade das contas em apreço, bem como pela expedição de determinações, enquanto que o douto
representante do Parquet Especial pugnou pela regularidade.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através da Secretaria de Controle Externo de Contas –
Secex Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 04556/2016-4, verbis:
[...]
9. DA CONCLUSÃO:
9.1 – Da proposta de encaminhamento:
Quanto ao aspecto técnico-contábil, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR a Prestação de Contas de Encerramento da empresa CODESPE – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DE PROJETOS ESPECIAIS, referente ao período de 01/01
a 30/04/14 - cuja responsabilidade pelos atos e fatos
provenientes da conclusão do processo de liquidação
recaiu sobre a senhora TÂNIA SAAD NOÉ (Liquidante),
na forma do artigo 84, inciso III, letra “e”, da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c art. 163, inciso V, do
regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução
TC 261/13.
Sugere-se, também, ao Plenário, na forma estabelecida
pelo art. 329, § 7º, da LC 621/12, que se expeça termo
de notificação determinando:
1. Ao atual Secretário de Estado da Fazenda que adote as medidas necessárias ao registro contábil dos bens,
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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direitos - inclusive daqueles provenientes dos depósitos
bloqueados e das ações judiciais - e do passivo além daquele correlacionado às obrigações trabalhistas da empresa pública extinta pela liquidação no balanço geral
do Governo do Estado a fim dar cumprimento ao art.
2º da Lei 7.547/2003 e atender ao disposto no PCASP e
MCASP aprovados, respectivamente, pela Portaria STN
nº 408, de 31/07/15, e Portaria Conjunta STN/SOF nº 01,
de 10/12/14, e Portaria STN nº 700, de 10/12/14, e encaminhe ao Tribunal de Contas no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias as evidências dos registros realizados ou relatório indicando as medidas adotadas;
2. Ao responsável pela Secretaria Geral de Controle Externo que promova as medidas relacionadas à inativação do cadastro da CODESPE do controle de órgãos jurisdicionadas do TCEES, porque a partir do dia 30/04/2014
desconstituiu-se a personalidade jurídica de direito privado daquela companhia pela sua extinção e pelo registro de sua baixa no órgão competente.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
273/2014, a análise consignada nesta peça conclusiva
se ateve aos esclarecimentos prestados pelos responsáveis e documentos encaminhados, complementarmente, à prestação de contas nos termos da Instrução Normativa TC 28/2013. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
divergiu da área técnica, pugnando pela Regularidade
das contas, conforme Parecer nº 04015/2017-1, litteris:
[...]
Denota-se da ITC 04556/2016-4 que manteve a Unidade
Técnica os apontamentos elencados nos itens 3.1.3.2.1 –
Diário Oficial de Contas

Ausência de comprovação da transferência dos bens e direitos remanescentes da liquidação ao Estado e 3.1.3.3.1
– Ausência de comprovação da destinação de passivos
relativos a processos trabalhistas, todos da ITI 663/2015.
No entanto, consoante bem ressaltado pela SecexContas, caberia à SEFAZ proceder aos lançamentos de incorporação dos saldos transferidos do ativo da dissolvida para a gestão patrimonial do Governo do Estado,
bem como registrar a incorporação das obrigações em
contas contábeis apropriadas de provisões trabalhistas.
Assim, não competia à liquidante adotar nenhuma das
providências que ocasionaram as infrações registradas
nesta prestação de contas, ao contrário, havendo registro expresso de que ela adotou as providências necessárias para a resolução da omissão.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas seja
a presente prestação de contas julgada REGULAR, com
fulcro no art. 84, inciso I, da LC n. 621/2012, bem como
sejam expedidas as determinações propostas pela SecexContas à fl. 919 (itens 1 e 2), monitorando-as na forma do art. 194 e segs. do RITCEES.
Por fim, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei
Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão
de julgamento. – g.n.
No tocante ao indicativo de irregularidade 8.1 da ITC
(3.1.3.1.1-RTC), cujo afastamento foi sugerido pela área
técnica, entendo que a análise procedida se mostra adequada, razão pela qual adoto o seu posicionamento e
afasto o referido item 8.1 da Instrução Técnica conclusiva - ITC.
www.tce.es.gov.br

Cumpre, portanto, a este Relator, o enfrentamento de
mérito dos indicativos de irregularidades cuja mantença foi sugerida pela área técnica, à luz da documentação
contida nos autos, das razões de defesa, bem como da
legislação aplicável, a saber:
2. DO MÉRITO:
2.1 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA
DOS BENS E DIREITOS REMANESCENTES DA LIQUIDAÇÃO AO ESTADO (ITEM 8.2 - ITC E 3.1.3.2.1 - RTC).
Base normativa: artigo 210, inciso IV, da Lei Federal
6.404/1976; artigo 70, parágrafo único, da Constituição
Federal; artigo 1º, § 2º, da Lei Complementar Estadual
621/2012; e arquivo C14 – TRATIV do Anexo 08 C – Contas dos Liquidantes das Pessoas jurídicas de direito privado, da IN-TCEES 28/2013.
De acordo com o relato técnico, constatou-se da prestação de contas, declaração, de acordo com a Ata da AGO
e AGE, de 22/5/2014, que deliberou sobre a extinção da
empresa, e AGE, de 21/5/2014, que homologou a decisão e aprovou as demonstrações finais da CODESP, ambas registradas na Junta Comercial do Estado –JUCEES,
no sentido de que todo o ativo patrimonial foi transferido ao Governo do Estado do Espírito Santo, acionista
único da empresa.
Em análise conclusiva, afirmou o subscritor da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC que caberia à gerência de contabilidade da SEFAZ proceder aos lançamentos de incorporação dos saldos transferidos do ativo da dissolvida
para a gestão patrimonial do Governo do Estado, independentemente da mudança de titularidade das contas
representativas dos depósitos bloqueados e das ações
judiciais, a fim de assegurar o que dispõe o artigo 2º da
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Lei 7547/2003.

do, da IN-TCEES 28/2013.

Concluiu, por fim, pela mantença da irregularidade, por
não constar do balanço de encerramento, os documentos que comprovem a incorporação dada aos bens e direitos transferidos da extinta CODESP para o Governo do
Estado, opinando, ainda, pela notificação da SEFAZ, no
sentido de que proceda aos registros de incorporação no
patrimônio do Governo Estadual, de todos os bens e direitos transferidos.

Segundo o relato técnico, não restou comprovada na
prestação de contas de encerramento da CODESP, a destinação da rubrica contábil PROCESSOS TRABALHISTAS
classificadas no curto prazo, no valor de R$ 2.213.312,08
constante do Balanço de 2013.

Como bem opinou o douto representante do Parquet de
Contas, não compete à responsável (Liquidante), o registro contábil das incorporações ao patrimônio do Estado, dos bens e direitos a ele transferidos pela CODESP, conforme reconheceu a própria área técnica, e
sim à SEFAZ.

Relatou-se, ainda, que fora informado nas notas explicativas, sob o título CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS, que
as provisões nesse sentido, com saldo naquele valor (detalhando-se os destinatários), incorporadas da CIDA –
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola, foi
transferida para o Estado, conforme liquidação da CODESP autorizada pela ATA da AGOE e efetivada de acordo
com a ATA da AGE, ambas registradas já JUCEES – Junta
Comercial do Estado do Espírito Santo.

Em assim sendo, não se pode alegar, em prejuízo da Liquidante, ausência de comprovação da transferência dos
bens e direitos remanescentes da liquidação ao Estado,
pois a transferência foi efetivada e reconhecida pela análise técnica, competindo à SEFAZ os lançamentos de incorporação ao patrimônio Estadual.

Alegou, por fim, o relato técnico, que não foram encaminhados documentos comprobatórios da transferência
efetivada.

Posto isto, divirjo do entendimento técnico, acompanho
o douto representante do Parquet de Contas e afasto a
presente irregularidade.

- A Liquidante juntou às contas finais os arquivos complementares dos quais consta o razão geral, evidenciando os saldos de todas as contas e os respectivos eventos
que caracterizam as baixas patrimoniais autorizadas na
ATA das AGOE e AGE, não se vendo, no entanto, os registros que convalidem as incorporações do referido Passivo ao patrimônio do Estado;

2.2 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO
DE PASSIVOS RELATIVOS A PROCESSOS TRABALHISTAS
(ITEM 8.3 - ITC E 3.1.3.3.1 - RTC).
Base Normativa: Artigo 210, inciso IV, da Lei Federal
6.404/1976; artigo 70, parágrafo único, da Constituição
Federal; artigo 1º, § 2º, da Lei Complementar Estadual
621/2012; e arquivo C15 – TRPASS do Anexo 08 C – Contas dos Liquidantes das Pessoas jurídicas de direito privaDiário Oficial de Contas

Em análise conclusiva, o subscritor da Instrução Técnica conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade
contra argumentando, em síntese, o seguinte:

Contas, não compete à responsável (Liquidante), o registro contábil das incorporações ao patrimônio do Estado,
dos bens e direitos a ele transferidos pela CODESP, conforme reconheceu a própria área técnica, e sim à SEFAZ.
Em assim sendo, não se pode alegar, em prejuízo da Liquidante, ausência de comprovação da transferência
dos bens e direitos remanescentes da liquidação ao Estado, pois, a transferência foi efetivada e reconhecida
pela análise técnica, competindo à SEFAZ, os lançamentos de incorporação ao patrimônio Estadual.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico, acompanho
o douto representante do Parquet de Contas e afasto a
presente irregularidade.
3. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da área técnica e acompanhando in totum o posicionamento do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:

- O evento que originou a baixa contábil do passivo trabalhista da extinta não é suficiente para provar a incorporação daquele saldo no balanço geral do Estado.

1.1. AFASTAR os indicativos de irregularidades constantes dos itens 8.1, 8.2 (item 2.1 desta decisão) e 8.3 (item
2.2 desta decisão) da ITC 04556/2016-4, pelas razões expendidas;

Como bem laborou o douto representante do Parquet de

1.2. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas de ENCER-

www.tce.es.gov.br
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RAMENTO da EXTINTA CODESP – Companhia de Desenvolvimento de Projetos Especiais, referente ao período
de 01/01/2014 a 30/4/2014, sob a responsabilidade da
Sra. Tânia Saad Noé – Liquidante, dando-lhe a devida
quitação;
1.3. EXPEDIR DETERMINAÇÕES, nos seguintes termos:
1.3.1. Promova o atual Secretário de Estado da Fazenda os devidos registros contábeis de incorporação no Balanço Geral do Estado, dos ativos e passivos transferidos
pela extinta CODESP ao patrimônio do Governo, na forma sugerida pela área técnica deste Egrégio Tribunal de
Contas, na forma da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
04556/2016-4 (caso ainda não tenha sido feito);
1.3.2. Promova a Secretaria Geral de Controle Externo –
SEGEX a inativação do cadastro da CODESP do rol de órgãos jurisdicionados deste Egrégio Tribunal de Contas, a
partir de 30/4/2014 (caso ainda não tenha sido feito).
1.4. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro presente: Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Marco Antonio
da Silva (Relator - em substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
Diário Oficial de Contas

MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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- 0115/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06430/2016-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FAPES - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação
do Espírito Santo
Relator: Marco Antônio da Silva
Parte: Jose Antonio Bof Buffon
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2015 REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO - DETERMINAÇÕES - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo – FAPES, relativa ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade do Sr. José Antonio Bof Buffon, Diretor Presidente.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº
www.tce.es.gov.br

00289/2017-1 (fls. 19-28) e na Instrução Técnica Inicial –
ITI nº 00486/2017-3, através da Decisão Monocrática nº
00957/2017-1 (fls. 32-33), determinei a citação do responsável, no sentido de que apresentasse, no prazo de
30 (trinta) dias, suas razões de defesa em face do indicativo de irregularidade constante do item 3.3.1 do referido Relatório Técnico.
Em resposta ao Termo de Citação nº 00990/2017-3 (fls.
34), o gestor apresentou a esta Corte de Contas documentação que fora acostada às folhas 40- 41 dos autos.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas – SECEX Contas, nos termos da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC 06116/2017-1 (fls. 45-52), opinou no sentido de que seja julgada regular com ressalva a prestação de contas em apreço, expedindo-se determinações.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, mediante
Parecer nº 00003/2018-8 (fls. 48-49), em consonância
com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para
emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do
Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da
FAPES – Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do
Espírito Santo, relativa ao exercício de 2015, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento,
em razão da documentação que lhe deu suporte.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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1. CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas com ressalva, com expedição de
determinação, em razão da manutenção da irregularidade constante do item 3.3.1 do Relatório Técnico nº
289/2017.

Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida,
determinar Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação
do ES (FAPES), na pessoa de seu atual gestor, que:
1) Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº
856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto
Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017;

(g.n.).
Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.

Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:

Desta feita, efetivamente, da análise dos autos, verifico
que a área técnica entendeu como regular com ressalva
os atos praticados sob o aspecto técnico-contábil, estando correto o posicionamento técnico e do douto representante do Parquet de Contas que, no mesmo sentido,
se manifestaram pela regularidade com ressalvas da presente prestação de contas, em razão da mantença da irregularidade inserta no item 3.3.1 do RT 00289/2017-1
(Ausência do Parecer Conclusivo no Relatório de Controle Interno), havendo necessidade de expedição de
determinações, de acordo com os ditames estabelecidos
nos artigos 84, inciso II e 86, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.

[...]

2. DISPOSITIVO:

2.1 AUSÊNCIA DE PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Art. 84. As contas serão julgadas:

Base legal: Anexo 12 da IN TC 28/2013 alterada pela IN
TC 33/2014.

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado da 1ª Câmara aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através da Secretaria de Controle Externo de Contas –
Secex Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 06116/2017-1, verbis:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
da Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do ES
(FAPES), exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr.
José Antonio Bof Buffon, sendo mantida a irregularidade constante do item 3.3.1 do RTC 289/2017, tratada no
item 2.1 desta Instrução Conclusiva:

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA as contas do Sr. José Antonio Bof Buffon, no exercício de funções de ordenador de despesas da Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do ES (FAPES), no
exercício de 2015, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Diário Oficial de Contas

2) Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) da Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do ES (FAPES),
em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar
621/2012. (g.n).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.

(...)

MARCO ANTONIO DA SILVA

(...)

Relator

Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das
medidas necessárias à correção das impropriedades ou
faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência.

1. ACÓRDÃO:

www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
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1.1. JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo – FAPES, sob a responsabilidade
do Sr. José Antonio Bof Buffon, relativa ao exercício de
2015, em razão da mantença do indicativo de irregularidade constante do item 3.3.1 do Relatório Técnico – RT
nº 289/2017-1, sem macular as contas, dando-lhe a devida quitação.
1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÕES ao atual gestor da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito
Santo – FAPES, nos seguintes termos:
1.2.1. Adote as medidas administrativas necessárias
à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº
856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto
nº 4131-R de 18 de julho de 2017;
1.2.2. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) da unidade executora do controle interno acerca dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
1.3. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.

da Silva (Relator - em substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Processo TC: 9342/2017-1
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Venda Nova do
Imigrante

É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO

Assunto: Representação

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

ACÓRDÃO TC- 262/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Exercício: 2013

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

Ementa: REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECER – ARQUIVAR

4. Especificação do quórum:

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

4.2. Conselheiros substitutos presentes: Marco Antonio
Diário Oficial de Contas

Foram os autos encaminhados a SecexEngenharia para exame prévio de admissibilidade. Este elaborou o Relatório de Solicitação de Informações 00184/2017, onde opina pelo não conhecimento da presente representação.
O Ministério Público de Contas opinou no mesmo sentido no Parecer 59/2018 na lavra do Procurador Especial
de Contas Senhor Luis Henrique Anastácio da Silva.

Representante: Adriana Dias Paes Ristori Cotta - Promotora de Justiça de Venda Nova do Imigrante

4.1. Conselheiro presente: Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

toria de Justiça de Venda Nova do Imigrante, endereçado
ao Presidente desta Corte de Contas, em que relata acerca da construção de uma creche na localidade de São José de Alto Viçosa, no município de Venda Nova, “(...) que
a obra ainda não foi inaugurada, além de ter sido constatado que o prédio está impróprio para uso, com várias
trincas em todos os cômodos.” e solicita vistoria por este Tribunal de Contas na obra em questão a ser procedida num prazo de 30 dias, com emissão de parecer sobre
a construção.

1 RELATÓRIO
Trata-se do OF/PGVN/Nº 473/2017 oriundo da Promotora de Justiça Adriana Dias Paes Ristori Cotta, da Promowww.tce.es.gov.br

Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada pela Secretaria de Engenharia, nos seguintes termos:
“[...]
Consultamos a plataforma informatizada do e-TCEES
(utilizando como parâmetros de pesquisa o nome do
município, do objeto e da localidade) bem como os doSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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cumentos e arquivos disponíveis nesta Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia – SecexEngenharia e não localizamos nenhum processo de fiscalização cujo objeto contemple o conjunto dos parâmetros
informados.
Verificamos em consulta ao Geo-Obras, relativamente aos
parâmetros informados, que foi incluído pela Prefeitura
Municipal de Venda Nova do Imigrante em 21/02/2013,
o bem público “Creche de Vila Barbosa”, referente à tomada de preço 002/2012, cujo objeto é “Obra da creche
na localidade de Vila Barbosa, São José do Alto Viçosa,
com a contratação de mão-de-obra e materiais”, contrato
042/2012, contratada a empresa Imigran Construtora Ltda., com valor inicial contratado de R$ 412.766,16 e final
medido de R$ 392.280,40.
Inicialmente destacamos que, conforme disposto na Lei
Orgânica desta Corte de Contas, somente a Assembleia
Legislativa, as Câmaras Municipais, bem como suas Comissões Permanentes ou de Inquérito, são Instituições
competentes para requerer a prestação de informações
ou realização de procedimentos de fiscalização, in verbis:
LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
Art. 92. São competentes para solicitar ao Tribunal de
Contas a prestação de informações e a realização de inspeções e auditorias:

tigo 73, § 1º, da Constituição Estadual, será de até trinta
dias, contados da data do seu recebimento.
Infere-se da norma retrocitada, que o Ministério Público
Estadual não está inserido no rol de Instituições competentes para demandar procedimentos de fiscalização a este Tribunal de Contas.
Dessa forma, o instrumento hábil que essa Entidade possui para iniciar um procedimento fiscalizatório, por parte desta Corte, independentemente da modalidade a ser
adotada, é o instituto da Representação, insculpido no artigo 99, da Lei Orgânica, desta Corte, senão vejamos:
Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos
comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa forma,
por força de lei específica.
§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal:
(...)
VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
Entretanto, embora o Representante do Parquet Estadual tenha legitimidade para Representar, alguns pré-requisitos de admissibilidade devem ser atendidos, in verbis:
LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

I - a Assembleia Legislativa e as Câmaras Municipais;

ESPÍRITO SANTO

II - as Comissões permanentes ou de inquérito da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais.

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:

§ 1º O prazo para atendimento das informações solicitadas, bem como do pronunciamento conclusivo solicitado
por comissão permanente específica a que se refere o ar-

I - ser redigida com clareza;

Diário Oficial de Contas

II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
www.tce.es.gov.br

III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
Diante da documentação apresentada, constatamos que
a pretensa “Representação”, não preenche os requisitos
de admissibilidade, pelo motivo exposto a seguir:
• (inciso II) a solicitação da Representante do Ministério
Publico Estadual não trouxe informações sobre o fato, as
circunstâncias e os elementos de convicção. Em outras
palavras, não se sabe quais condutas praticadas foram irregulares, bem como quais normas legais foram infringidas.
Note-se, ainda, que a atuação fiscalizatória desta Corte de
Contas é estabelecida numa seleção que considera os critérios de relevância, materialidade e risco, face à escassez de recursos humanos disponíveis para atuações de
todas as demandas apresentadas. Os critérios indicados
conduzem a escolhas que tratam as demandas de forma
relativa, ou seja, ainda que o requerimento de fiscalização possa ter motivos adequados, o seu atendimento tem
que ser cotejado frente a outras demandas igualmente razoáveis. No caso, o porte da obra, a natureza dos supostos
danos e a possibilidade de atuação primária junto à administração municipal, são elementos adicionais a não indicar
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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a necessidade e imprescindibilidade da atuação desta Corte de Contas.
Ademais, com a vigência da Resolução TC 300/2016 o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo têm sido mais
rigoroso na admissibilidade de denúncias/representações,
tendo em vista os princípios da duração razoável do processo, eficiência, celeridade, economicidade e efetividade do
controle.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Com base nos entendimentos anteriormente externados,
sugerimos a seguinte proposta de encaminhamento à consideração do Exm.º Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. NÃO CONHECER do feito nos termos do caput e §1º do
art. 94 c/c §2º do art. 99 da LC 621/12;
1.2. ARQUIVAR os autos, ante o preconizado no art. 176,
§3º, inc. I, c/c art. 182, paragrafo único, da Resolução TC
261/2013;
1.3. CIENTIFICAR o solicitante do teor da decisão a ser proferida.
2. Unânime.

a) seja feito o juízo de admissibilidade pelo Exmº Relator,
nos termos do art. 94, § 2.º, da LC 621/12;

3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária da 1°
Câmara

b) quanto ao juízo de admissibilidade, sugerimos que não
seja conhecida a denúncia, nos termos do art. 94, § 1.º, da
LC 621/12, ante o não cumprimento do caput e do inciso III
do art. 94, do mesmo diploma legal;

4. Especificação do quórum:

c) caso seja acatada a sugestão acima, que a decisão seja
submetida ao Plenário, em atendimento ao art. 94, § 3.º,
da LC 621/12;
d) dê-se ciência ao denunciante da decisão adotada.
[...]”
Nos mesmos termos, a Procuradoria Especial de Contas no
Parecer 59/2018 da lavra do Procurador Especial de Contas
Senhor Luis Henrique Anastácio da Silva.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
Diário Oficial de Contas

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
www.tce.es.gov.br
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara

PARECER PRÉVIO

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

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo 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-007/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 03734/2016-7 (apensos
02921/2015-5, 02926/2015-8)

02840/2016-3,

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
UG: PMADN - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte
Relator: Domingos Augusto Taufner

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Após o encaminhamento da prestação de contas, foi elaborado pela Secretaria de Controle Externo de Contas
(SecexContas) o Relatório Técnico nº 00441/2016 (fls.
7/44) onde a área técnica apontou os indícios de irregularidade:
· Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à
limitação de empenho (item 5.2.1 do RT 441/2016)
· Apuração de déficit orçamentário e financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas (item 5.3.1 do
RT 441/2016)
· Não conformidade do passivo financeiro registrado no
balanço patrimonial e o evidenciado no demonstrativo
da dívida flutuante (item 7.1 do RT 441/2016)
· Inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento (item
7.2 do RT 441/2016)

Partes: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO

· Não recolhimento das contribuições previdenciárias
dos servidores e de terceiros (item 7.3 do RT 441/2016)

Procurador: DENILSON LOUBACK DA CONCEIÇÃO (OAB:
13274-ES)

· Não recolhimento de contribuição previdenciária patronal do INSS (item 7.4)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE – EXERCÍCIO DE 2015 –
1) PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO 2) DETERMINAÇÃO
– 3) FORMAR AUTOS APARTADOS – 4) ARQUIVAR.

· Ausência de medidas legais para a instituição do fundo m. De saúde como unidade gestora (item 7.5 do RT
441/2016).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
1. RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas

Diário Oficial de Contas

Anual da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte,
sob a responsabilidade do Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro,
referente ao exercício de 2015.

www.tce.es.gov.br

· Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal - Poder Executivo e Consolidado (item 8.1.1 do RT
441/2016)
· Parecer emitido pelo conselho de acompanhamento e
controle social da saúde não apresenta as conclusões de
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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forma clara e precisa (item 9.4 do RT 441/2016)
Após, foi originado a Instrução Técnica Inicial – ITI
1047/2016 (fl. 54), da qual houve citação do responsável, após determinação deste Relator conforme Decisão
Monocrática 1563/2016 (fls. 57/58).
Após devidamente citado, conforme o Termo de Citação
50074/2016, fl. 59, e AR fl. 61, o responsável apresentou
suas justificativas em fls. 63/95.
Em análise comparativa entre os apontamentos das possíveis irregularidades e os esclarecimentos apresentados, a SecexContas elaborou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 1620/2017 (fls. 240/294), concluindo pela
emissão de parecer prévio pela rejeição das contas, bem
como pela aplicação de multa ao responsável.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luciano
Vieira manifestou-se pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas do município, bem como pela formação de autos apartados para aplicação de pena pecuniária ao responsável quanto às irregularidades:
· Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à
limitação de empenho (item 5.2.1 do RT 441/2016)
· Não recolhimento das contribuições previdenciárias
dos servidores e de terceiros (item 7.3 do RT 441/2016)
· Não recolhimento de contribuição previdenciária patronal do INSS (item 7.4)
· Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal - Poder Executivo e Consolidado (item 8.1.1 do RT
441/2016)
Releva informar que o presente processo de Prestação de Contas tem dentre seus apensos a Denúncia TC
Diário Oficial de Contas

2840/2016, e a irregularidade ali exposta foi analisada
pelo corpo técnico conforme item 8.1.1 do RT 441/2016
e item 2.8 da ITC 1620/2017.
Na 36ª sessão ordinária da segunda câmara, ocorrida no
dia 25/10/2017, o defendente realizou sustentação oral.
Após sustentação oral, a área técnica e o órgão ministerial mantiveram seus entendimentos divergentes.
Na 39ª sessão, realizada no dia 29/11/2017, proferi voto, entretanto, na sessão subsequente retifiquei a referida deliberação, a qual foi acolhida pelo colegiado, à unanimidade, com vista a analisar a documentação protocolizada pelo advogado da parte (em 25/10/2017 – protocolo nº 16622/2017), tendo em vista não ter sido juntada à época, nos termos da Certidão nº 02519/2017-8.
É o relatório.
1. FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, referente ao exercício de 2015, no âmbito de análise das
contas de governo.
Verifico que o feito se encontra devidamente instruído,
que foram observados todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em atendimento aos princípios constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas
federais relativas à “fiscalização” de competências do Tribunal de Contas da União, fazendo distinção entre apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do
Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo (art.
71, I) e a de julgar as contas dos demais administradores
www.tce.es.gov.br

e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário (art. 71, II). Tais normas são
aplicadas também aos Tribunais de Contas dos Estados,
conforme dispõe o artigo 75, do mesmo diploma legal.
Nesse sentido, passa-se a apreciar a prestação de contas
em questão, para fins de emissão de parecer prévio, objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo Municipal, competente a proceder com o julgamento das contas.
Conforme registrado no relatório deste voto, foi retificado a deliberação proferida na 39ª sessão, realizada no
dia 29/11/2017, com vista a analisar a documentação
protocolizada pelo advogado da parte em 25/10/2017 –
protocolo nº 16622/2017, porquanto não fora juntada
aos autos antes da emissão do voto.
Assim, analisei os referidos documentos (Petição Intercorrente 01791/2017-4), e constato que não foram capazes de alterar a deliberação anteriormente pronunciada,
de modo que mantenho in totum os argumentos e fundamentos anteriormente aludidos, que reproduzo neste voto:
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por
acompanhar as razões lançadas na ITC 1620/2017-1, para afastamento da inconsistência apontada no item 9.4
do RTC 441/2016, pelos seus próprios fundamentos de
fato e de direito.
Passa-se, então, à apreciação das inconsistências mantidas na ITC 1620/2017-1:
1. Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho (item 5.2.1 do RT 441/2016)
e Apuração de déficit orçamentário e financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas (item 5.3.1 do
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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RT 441/2016)
Inicialmente, cumpre salientar que o defendente apresentou, de forma conjunta, argumentações para os itens
5.2.1 e 5.3.1 do RTC 441/20161, motivo pelo qual serão
também analisadas de forma agrupada neste voto.
Conforme RTC 441/2016 (item 5.2.1), observou-se que o
município não atingiu as metas fiscais de resultados primário e nominal:
(FIGURA)
No que tange ao item 5.3.1, a área técnica apurou um
déficit orçamentário de R$4.118.730,78, no exercício de
2015, sem que o superávit financeiro do exercício anterior (2014) fosse suficiente para cobri-lo. Também, no
exercício de 2015, foi apurado um déficit financeiro de
R$394.552,25.
Em relação à necessidade de limitação de empenhos, o
defendente expôs que a seca assolou, no ano de 2015, a
região noroeste do estado, na qual está situado no município de Água Doce do Norte. Com vistas a justificar
o não atendimento dos alertas encaminhados por esta
Corte de Contas, o responsável informou que precisou
decidir entre preservar o equilíbrio orçamentário ou socorrer a população que sofria com a seca ocorrida em
2015. Entre as opções, o gestor informou que foram adquiridas duas escavadeiras hidráulicas para proceder à
limpeza de córregos e das barragens e que “o município
se dedicou ao maior projeto de reflorestamento que já
realizou, o SOS Nascentes [...], e o mutirão para a escavação de caixas secas nas estradas vicinais [...]”.
Nesse aspecto, entende-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu mecanismos para consecução do
equilíbrio orçamentário, tal como a limitação de empeDiário Oficial de Contas

nho e movimentação financeira, principalmente quando
as metas fiscais se mostrarem inatingíveis no decorrer
do exercício.
No caso em tela, verifica-se que o gestor esteve diante
de uma situação crítica de abastecimento de água (seca), no exercício de 2015, tal como relatado pelo defendente e comprovado em consulta a mídias jornalísticas.
No entanto, tal como destacado pela área técnica, as
ações no combate à seca elencadas pelo defendente que
demandaram gastos com combustíveis para veículos e
máquina não foram devidamente comprovadas orçamentária e financeiramente nos presentes autos. Além
disso, o valor de R$634.000,00, utilizado na contratação
para compra de máquinas escavadeiras, visando o combate à seca, não se mostrou suficiente para justificar os
déficits fiscais e orçamentários apresentados. Nesse sentido, argumentos no sentido de que os déficits decorreram de ações empreendidas diante da situação crítica vivenciada pelo município no ano de 2015 não foram suficientemente comprovados no presente processo.
Vale colacionar nesta análise outro argumento de destaque da área técnica:
Também não ficou devidamente comprovado o nexo de
causalidade entre a contratação efetuada pela prefeitura
de Água Doce do Norte com a Empresa Trimak Engenharia e Comercio Ltda e as ações do município no combate à seca, tendo em vista que o contrato com a referida
empresa foi firmado em 29/05/2015 (fls. 107) e o Decreto emergencial nº 150/2015 (fls.99) foi assinado em 09
de agosto de 2015. Por fim, na leitura do contrato, não
foi constatado qualquer menção da utilização das escavadeiras e gastos delas decorrentes nas ações de combate a seca do município.
www.tce.es.gov.br

No que tange aos déficits orçamentário e financeiro, o
defendente justifica-se tendo como referência a execução orçamentária de parte da folha de pagamento de
dezembro do exercício anterior, haja vista a ausência de
empenho por parte da gestão anterior, por insuficiência
orçamentária. De toda sorte, o próprio defendente demonstra que a ausência de execução orçamentária da folha em dezembro de 2014 não seria suficiente para cobrir todo o déficit orçamentário apurado.
Também a justificativa mencionada quanto aos gastos
realizados em ações no combate à seca, tais como aquisição de máquinas e de combustíveis para veículos, além
de não terem sido devidamente comprovadas, o valor de
R$634.000,00 utilizado na contratação para compra de
máquinas escavadeiras, não se mostrou suficiente para
justificar os déficits fiscais e orçamentários da ordem de
R$4.118.730,78.
Não se abstendo de considerar os esforços empreendidos pelo gestor para minimizar as consequências da situação crítica de abastecimento de água vivenciada pelo
município de Água Doce do Norte no exercício de 2015,
constata-se que os gastos mencionados e comprovados
nestes autos, com vistas ao combate da seca, não foram
suficientes para justificar integralmente os déficits no
resultado primário, nominal e orçamentário, razão pela qual acompanhando a área técnica e o ministério público de contas, entendo pela manutenção da irregularidade.
1. Não conformidade do passivo financeiro registrado no
balanço patrimonial e o evidenciado no demonstrativo
da dívida flutuante (item 7.1 do RT 441/2016)
Na defesa, restou consignado que a partir do exercício
2014, os municípios estariam obrigados a apresentar os
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demonstrativos contábeis com base nas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, motivo pelo qual
não fora apresentado o Balanço Patrimonial de acordo
com o anexo 14 da Lei 4.320/1964. Contrapondo essa argumentação da defesa, a área técnica, de forma assertiva, informa que as informações do Anexo 14 da Lei 4.320
deverão ser evidenciadas no Balanço Patrimonial, mais
precisamente no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes. Com propriedade, a área técnica destacou que as novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (CASP), apesar de trazerem modificações nos formatos dos demonstrativos contábeis,
não tiveram o condão de mudar as determinações da Lei
4.320/1964.
Com efeito, as mudanças positivadas pela Secretaria
do Tesouro Nacional (STN), no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, estão de acordo com as
Normas Brasileiras de Contabilidade, e buscaram resgatar a essência da ciência contábil: controlar o patrimônio
das entidades. Nessa esteira, as mudanças ocorridas na
contabilidade aplicada ao setor público objetivaram dar
um enfoque patrimonial às informações contábeis, sem,
contudo, deixar de controlar o orçamento público, tal como estabelecido na Lei 4.320/164.
Por tal motivo, conforme Instrução de Procedimento
Contábil – IPC 04, o Balanço Patrimonial, atualmente, é
composto por:
- Quadro principal, cujo enfoque é patrimonial;
- Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, com enfoque orçamentário, cujo objetivo é cumprir
as exigências da Lei 4.320/1964;
- Quadro de Contas de Compensação; e
Diário Oficial de Contas

- Quadro do Superávit /Déficit Financeiro.
Com tais mudanças, é certo que o Balanço Patrimonial
(Quadro Principal), cujo enfoque é essencialmente patrimonial, não tem o objetivo de refletir o passivo financeiro (dívida flutuante) exigido pela Lei 4.320/1964, motivo
pelo qual devem ser extraídos do Balanço Patrimonial os
passivos cujos fatos geradores não tenham ocorrido. Como exemplo, houve a necessidade de expurgar os restos
a pagar não processados (fato gerador não ocorrido) que
compunham o Balanço Patrimonial antes das alterações
introduzidas na CASP. Apesar de não comporem o passivo circulante do Quadro Principal do Balanço Patrimonial, tais restos a pagar não processados devem ser computados no passivo financeiro evidenciado no Quadro de
Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.
Nesse contexto, a área técnica observou divergência entre o Balanço Patrimonial (Quadro de Ativos e Passivos
Financeiros e Permanentes) e o Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL), cujo montante, R$6.209.688,06,
coincide com o valor das inscrições de restos a pagar
processados e não processados adicionado ao montante
negativo demonstrado na coluna inscrição do DEMDFL.
Em sua defesa, o defendente foi enfático em dizer que
não houve a divergência apontada no relatório técnico.
Mas, a área técnica manteve a opinião pela irregularidade, na instrução técnica contábil, tendo em vista que não
foram apresentadas provas documentais quanto à composição detalhada do passivo financeiro.
Todavia, ao compulsar as informações encaminhadas na
prestação de contas, via sistema CidadES, é possível observar a ocorrência de um equívoco, por parte do jurisdicionado, no encaminhamento dos arquivos que compõem a prestação de contas anual do exercício de 2015.
www.tce.es.gov.br

Ao consultar as informações encaminhadas referentes
às contas de governo (consolidado), as quais estão sendo analisadas neste processo, observa-se que o DEMDFL
evidencia o montante R$3.112.883,42. Tal valor foi utilizado na apuração da área técnica, da qual resultou a divergência apontada, ou seja, a área técnica tem razão ao
apontar o valor de R$3.112.883,42 como sendo o passivo financeiro do município, pois, de fato, é o valor evidenciado naquele demonstrativo, tal como pode ser verificado abaixo:
(FIGURAS)
Contudo, ao se verificar o DEMDFL relativo às contas de
gestão da Prefeitura, constata-se que o jurisdicionado informou justamente o valor que seria o correto conforme apuração da área técnica. Há de se ressaltar que o
município de Água Doce do Norte possui duas unidades
gestoras (Prefeitura e Câmara), sendo que a Câmara não
possui saldo para o exercício de 2015 no DEMDFL, o que
permite afirmar que o saldo apresentado nas contas de
gestão da Prefeitura é o valor que deve ser evidenciado
no DEMDFL Consolidado. Esse fato reforça a tese de que
o DEMDFL Consolidado foi encaminhado com equívoco
e que o saldo do DEMDFL Prefeitura (Gestão) representa
o saldo correto a ser consolidado.
(FIGURAS)
Após constatação dos equívocos no encaminhamento das prestações de contas do exercício de 2015, buscou-se verificar o DEMDFL Consolidado encaminhado
na prestação de contas do exercício de 2016, por meio
do qual se observa que o saldo anterior evidenciado no
DEMDFL está condizente com o valor que a área técnica
entende ser o correto: R$9.322.571,48.
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(FIGURAS)
Destarte, entende-se que ocorreu um erro na formalização da prestação de contas do exercício de 2015, o qual
não gerou impacto na continuidade das informações, haja vista evidenciação correta tanto na Prestação de Contas do exercício de 2016. Além disso, observou-se que
o saldo do DEMDFL das contas de gestão representa o
saldo consolidado, tendo em vista a ausência de saldo
no DEMDFL da Câmara. Por último, pode-se afirmar que
não houve prejuízo à apuração do superávit/déficit financeiro no exercício de 2015, tendo em vista que o valor do passivo financeiro evidenciado no Quadro de Ativos e Passivos Financeiros foi o correto, tal como apurado pela área técnica.
Pelo exposto, entendo pelo afastamento do indicativo
de irregularidade.
1. Inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento (item
7.2 do RT 441/2016)
Baseando-se no RTC 441/2016, observa-se que o Poder
Executivo do município não apresentou disponibilidades
financeiras para suportar as inscrições de restos a pagar
não processados do exercício de 2015, infringindo o art.
55 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal irregularidade foi constatada tendo como referência o Balancete da
Execução Orçamentária (BALEXO) comparado com déficit financeiro apresentado, sendo corroborado pelo Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2015, encaminhado pelo jurisdicionado na prestação de contas.
(FIGURA)
Em relação ao Demonstrativo de Caixa e Restos a Pagar,
constata-se que o Poder Executivo inscreveu restos a paDiário Oficial de Contas

gar não processados sem a suficiente disponibilidade de
caixa. Tal situação ocorreu nas fontes relativas às ações e
serviços públicos de saúde e a manutenção e desenvolvimento do ensino. Percebe-se também que os recursos
não vinculados se mostraram insuficientes para suportar
as inscrições realizadas naquele exercício.
IDENTIFICAÇÃO DISPONIBILIDADE RESTOS A PAGAR S U F I C I Ê N C I A /
DOS RECURSOS

DE CAIXA LÍQUIDA NÃO

PROCESSA- I N S U F I C I Ê N C I A

DOS - RPNP

APÓS INSCRIÇÃO

772.008,07

DE RPNP
-1.083.338,06

lados
Recursos Não-Vin- 941.973,55

201.200,86

740.772,69

culados
C o m p e n s a ç ã o 630.643,56

973.208,93

-342.565,37

Recursos

com

Vincu- -311.329,99

Recursos

Não-Vinculados

Dentre outras justificativas, alega o defendente que o
dispositivo referido no indicativo de irregularidade (art.
55, III, b, 3 da LRF) “não se coaduna com o melhor sentido do texto, uma vez que deixa de fazer uma análise topológica e sistemática do mesmo”. Informa ainda que o
mencionado dispositivo (art. 55) se posiciona na seção
do capítulo IX que define e detalha um dos instrumentos da gestão fiscal (Relatório de Gestão Fiscal), a qual
não tem qualquer outro objetivo que não seja criar, definir e orientar o preenchimento de um tipo de documento que servirá para o acompanhamento da gestão fiscal
do ente.
Vale destacar, ademais, o seguinte argumento utilizado
pela defesa:
[...] não há como se interpretar o preceito insculpido no
art. 55, III, “b”, “3” da LRF sem correlaciona-lo com o sistema no qual o mesmo está incluído, pois, por exemplo,
se assim não o for, como poderia o responsável pelo prewww.tce.es.gov.br

enchimento sequer entender o que seriam os mencionados restos a Pagar? Pois é justamente quando procuramos esta definição que encontramos o verdadeiro sentido e alcance do art. 55, III, “b”, “3” da LRF.
A definição de Restos a Pagar estaria lançada no art. 41
da LRF, dispositivo este que foi vetado pela presidência
da república conforme abaixo se vê: [...]
Como se vê, o dispositivo que definiria os Restos a Pagar
é o mesmo que imporia a limitação de inscrição referida
pela SecexContas, tendo sido vetado, por ser contrário
ao interesse público, justamente por isto.
Por uma atecnia, o Excelentíssimo Sr. Presidente que vetou o art. 41 deixo também de vetar os outros dispositivo que se utilizavam de seus conceitos e disposições
como, a título de exemplo, o ar. 55, III, “b”, “2” e “3” da
LRF, logo, restou aos aplicadores da norma preencherem
tais lacunas com as técnicas de interpretação, dentre as
quais, a analogia. O que, ao nosso entender, no entanto,
não autoriza dar vigência a dispositivo que foi expressamente vetado.
De fato, como alega o defendente, é necessário que se
faça uma análise topológica e sistemática do texto da
LRF. Por isso mesmo, ao verificar a suficiência de disponibilidade de caixa para inscrição de restos a pagar não
processados, os entes públicos devem se ater ao princípio básico da norma: responsabilidade na gestão fiscal.
Nesse sentido, o §1º do art. 1º daquele normativo dispõe que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe
a ação planejada e transparente, em que previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das
contas públicas, mediante a obediência a limites e condições no que tange a inscrição de restos a pagar, dentre outros.
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Nesse sentido, a correlação feita pelo defendente entre
o art. 55, III, b, 3 e o art. 41, ambos da LRF, não se mostrou suficiente tendo como fundamento o veto presidencial ao art. 41, pois o sentido da norma na busca pela gestão fiscal responsável é plenamente verificável em
outros dispositivos do normativo, motivo pelo qual entende-se ser correta a aplicação do mencionado o art.
55, III, b, 3 na análise empreendida pela área técnica,
mesmo que possa haver alguma divergência sobre este
tema, tal como relatado na ITC 1620/2017 ao citar o doutrinador Flávio da Cruz:
Embora ainda não exista um absoluto consenso por parte dos estudiosos da questão dos Restos a Pagar, inclusive no tratamento dispensado sobre a matéria nos diversos Tribunais de Contas Estaduais; a orientação dominante é pela observância das regras estabelecidas neste
artigo (41), as quais, ainda que integrantes de uma disposição que foi vetada são as mesmas adotadas para os
fins do demonstrativo a que se refere o inciso III do art.
55 desta mesma Lei. Neste contexto, por ilegal, não são
admitidas anulações ou cancelamentos de notas de empenho, com a não inscrição em Restos a Pagar, de valores
relativos a despesas liquidadas.
Destaca ainda o defendente que a aplicação do dispositivo em comento (art. 55, III, b, 3 da LRF) estaria vinculada ao art. 42 da LRF, o qual é expresso ao vedar que sejam contraídas obrigações sem suficiente disponibilidade de caixa nos dois últimos quadrimestres. Assim, segundo o defendente, “[...] como 2015 não foi o último
ano de mandato do responsável pelas presentes contas,
este não estava obrigado a inscrever em Restos a Pagar
apenas que possuíssem suficientes disponibilidades de
caixa para pagamento”.
Diário Oficial de Contas

Nesse aspecto, não assiste razão o defendente. Na verdade, o controle da disponibilidade de caixa e geração
de obrigações deve ocorrer em todos os exercícios e não
somente no último de mandato. Para isso, a LRF estabeleceu mecanismos de controle tais como a limitação de
empenho (bimestral) e a vedação de inscrição de restos
a pagar não processados por insuficiência de disponibilidade financeira. Tais argumentos, mais uma vez, coadunam com a finalidade primeira da norma: gestão fiscal
responsável com vistas ao equilíbrio das contas públicas.
Assim, a norma de gestão fiscal estabeleceu não só controles no final de mandato (art. 42), mas também em todos os exercícios da gestão (art. 55).
Por último, alega o defendente que o saldo da disponibilidade de caixa a que se refere o art. 55 não se confunde
com o superávit financeiro definido no art. 43, §2º da lei
4.320/1964, equivocando-se a SecexContas ao informar
que o município não poderia inscrever restos a pagar por
estar com déficit financeiro.
Nesse quesito, entende-se que o saldo das fontes/destinações de recursos do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro deve coincidir com a diferença entre o ativo e passivo financeiro, tal como apontou a área técnica. Ademais, para proceder à inscrição dos restos a pagar não processados do exercício, é necessário abater da
disponibilidade bruta as obrigações financeiras (restos a
pagar processados, restos a pagar não processados de
exercícios anteriores e demais obrigações financeiras).
Após esse abatimento, é que se terá a disponibilidade líquida de caixa que permitirá o gestor analisar a possível
inscrição ou cancelamento dos restos a pagar não processados do exercício.
Tal como destacado pela defesa, o superávit financeiro
www.tce.es.gov.br

não é o parâmetro a ser considerado para inscrição de
restos a pagar não processados do exercício, pois eles
já compõem o passivo financeiro utilizado para apuração do superávit/déficit financeiro. Entretanto, o déficit
financeiro apresentado pode ser utilizado como um indicador, para fins de decisão de inscrição ou não dos restos
a pagar não processados.
Ou seja, não há como não constatar a insuficiência financeira para o cumprimento de despesas com Recursos Vinculados após a inscrição de Restos a Pagar Não Processados no montante de R$ 1.083.338,06, que mesmo após
abatido do saldo de Recursos Não Vinculados, permanece a insuficiência financeira no valor de 342.565,37. Portanto, se revela o descumprimento do art. 55, inciso III,
alínea b, item 3, da Lei Complementar n. 101/2000, que
somente admite a inscrição de restos a pagar não processados até o limite do saldo das disponibilidades financeiras, conforme transcrito:
Art. 55. O relatório conterá:
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite
do saldo da disponibilidade de caixa; [grifamos]
Tal irregularidade repercute, especialmente, sobre a obtenção de transferências voluntárias pelo Município,
pois, exceto quanto às ações de saúde, educação e assistência social, o cumprimento dos limites de inscrição
em Restos a Pagar constitui uma exigência do art. 25, §
1º, inciso IV, alínea c, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz:
Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se
por transferência voluntária a entrega de recursos corSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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rentes ou de capital a outro ente da Federação, a título
de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não
decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

to municipal providencie, no prazo de 90 (noventa) dias,
a regularização dos Restos a Pagar Não Processados inscritos acima da disponibilidade financeira, respeitando a
natureza vinculada e não vinculada do recurso.

§ 1o São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:

1. Não recolhimento das contribuições previdenciárias
dos servidores e de terceiros (item 7.3 do RT 441/2016)
e Não recolhimento de contribuição previdenciária patronal do INSS (item 7.4)

IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:
c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal;
§ 3o Para fins da aplicação das sanções de suspensão de
transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social. [grifamos]
Ocorre que as contas aqui analisadas coincidem como o
primeiro ano do mandato do responsável, que foi investido no cargo de prefeito, no início de 2015, após eleição
suplementar ocorrida em dezembro de 2014, em razão
da cassação do mandato do prefeito e do vice eleitos em
2012. Nesse quadro excepcional, o responsável, numa situação atípica e sem margem de tempo para equilibrar a
gestão, ainda buscou adotar medidas para limitar as despesas, como a revisão de convênios, medidas ajustadas,
fundamentalmente, a partir do segundo semestre, sem,
contudo, o alcançar o resultado ideal, conforme exposto
em sua defesa oral.
Desse modo, pondero que a irregularidade deve ser
mantida, mas sem o condão de rejeição das contas, por
este item, entendo por medida mais adequada, neste caso, aplicar uma DETERMINAÇÃO para que o atual prefeiDiário Oficial de Contas

A área técnica desta Corte de Contas relatou, com base
no Demonstrativo da Dívida Flutuante, que as contribuições previdenciárias retidas dos servidores e de terceiros que prestam serviços aos órgãos públicos não têm
sido recolhidas integralmente ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), causando o endividamento do
município:
(FIGURA)
Por seu turno, verificou a área técnica que o recolhimento das contribuições patronais não foi integralmente
efetuado, causando endividamento do município:
(FIGURA)
Em sua primeira defesa, o gestor responsável alegou que
o não recolhimento ocorreu por insuficiência financeira
do município no período, razão pela qual teve que optar
entre pagar os servidores ou recolher os encargos decorrentes da folha de pagamento.
Informou ainda que houve a cogitação em parcelar os
débitos previdenciários, o que os transformaria em passivo não circulante, evitando déficits orçamentários e financeiros. Todavia, ao analisar a composição da dívida,
que poderia ser parcelada em, no máximo 60 (sessenta)
meses, decidiu por não proceder ao parcelamento, por
entender que tal parcelamento traria um enganoso alíwww.tce.es.gov.br

vio, já que o inadimplemento do parcelamento acarretaria a cobrança de encargos financeiros.
Considerando as decisões tomadas, o defendente ressaltou que agiu de forma proba e séria com os encargos sociais devidos pelo órgão e que não honrou os pagamentos em razão da impossibilidade, mostrando, por conseguinte, a sua boa-fé ao se ponderar que, caso quisesse
maquiar a realidade, poderia ter parcelado o débito perante a fazenda nacional, o que não fez em razão do seu
comprometimento com o erário público.
É importante destacar, ademais, que, no exercício em
análise, o Município não esteve com as suas finanças em
situação positiva, o que foi evidenciado em situações já
discutidas neste voto, tais como déficits orçamentários
e financeiros; não cumprimento de metas fiscais de resultados primário e nominal; inscrições de restos a pagar não processados sem suficiente disponibilidade financeira. Esses fatos levam ao entendimento de que o
gestor responsável, realmente, esteve diante de decisões complexas durante o exercício de 2015, principalmente considerando as consequências da situação crítica de abastecimento de água vivenciada pelo município
de Água Doce do Norte naquela época.
Em sua defesa oral, realizada na 36ª sessão ordinária da
segunda câmara, ocorrida no dia 25/10/2017, registrou
que assumiu a gestão do município numa situação muito desfavorável e que este exercício em análise, 2015, foi
o seu primeiro ano de mandato, já que foi eleito numa
eleição suplementar ocorrida em dezembro de 2014, em
razão da cassação do mandato do prefeito e do vice eleitos em 2012.
Nessa ocasião, o gestor responsável, informou e juntou comprovante de adesão ao parcelamento especial
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da dívida previdenciária criada pela medida Provisória
778/2017, transformada na Lei 13.485/2017 (fls. 328338), junto com a Fazenda Nacional, compreendendo
tanto às dívidas patronais, quanto de servidores e de terceiros, de modo que, a referida adesão garantiu uma redução da multa e dos juros em mais de quatro milhões
de reais.
Referida negociação firmada junto à Fazenda Nacional,
fora realizada em agosto de 2016 (inscrição 12.931.7144), compreendendo os débitos de todo o exercício de
2015, mais os débitos do período anterior ao seu mandato (competência de abril a dezembro de 2014), e, ainda, a dívida referente a competência de janeiro de 2016.
Tais ações tomadas pelo gestor, demonstram que realmente buscou se regularizar e isso deve ser visto de forma muito positiva.
Contudo, analisando as irregularidades pontuadas neste item e verificando a situação excepcional do gestor
que coincide com seu primeiro ano de mandato, que assumiu a gestão do Município após um momento político
conturbado e com a situação financeira instável, e ainda,
considerando o fato de ter realizado o parcelamento dos
débitos previdenciários, o que demonstra uma retomada de reorganização para uma boa gestão do Município,
no entanto, não há como negar o fato de que não houve
o recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao exercício em análise.
Nesse contexto, há que se considerar, notadamente, as
contribuições previdenciárias de caráter contributivo e
obrigatório, normatizado no art. 195 da Constituição Federal, do qual decorre a obrigação de recolher ao INSS as
contribuições retidas de servidores, de terceiros, tal como relatado pela área técnica.
Diário Oficial de Contas

A essência da transação referente às contribuições retidas de servidores e de terceiros (excetuando-se a patronal), pode-se afirmar que foi atribuída aos órgãos públicos apenas a função de reter os tributos na fonte e, posteriormente, repassá-los ao órgão competente dentro
dos prazos estipulados em normativos infraconstitucionais, não se justificando, portanto, a ausência de cumprimento desta obrigação, principalmente por ser proibido dispor destes valores na consecução das políticas
públicas planejadas pela administração, uma vez que o
referido recurso não é da administração, inclusive, caso
se tratasse de empresa privada, em que o gestor é dono
e beneficiário das “economias” tributárias da empresa,
seria enquadrado no crime de apropriação indébita previdenciária.
Por essas razões, entendo pela manutenção da irregularidade.
1. Ausência de medidas legais para a instituição do fundo municipal de saúde como unidade gestora (item 7.5
do RT 441/2016).
A área técnica, baseando-se no art. 14 da Lei Complementar 141/2012, destacou a ausência de medidas legais para a instituição do Fundo Municipal de Saúde como unidade gestora no município de Água Doce do Norte.
Em suas justificativas, o defendente ressalta e comprova
com documentos acostados aos autos que o município
possui Fundo Municipal de Saúde, instituído em 1991
pela Lei Municipal 129/1991, o qual recebeu dotação orçamentária específica no exercício de 2015. Ressalta que
o Fundo Municipal de Saúde não é uma Unidade Gestora, embora possua CNPJ, mas sim uma Unidade Orçamentária, motivo pelo qual não estaria o gestor obrigawww.tce.es.gov.br

do à prestação de contas em conformidade com a IN TC
34/2015.
Em princípio, vale registrar que, por meio do Fundo Municipal de Saúde, são gerenciados os recursos públicos
destinados às ações e serviços públicos de saúde. Por
envolver a aplicação de recursos públicos e, por consequência, o interesse público, torna-se indispensável
que o gestor responsável seja submetido à observância do princípio constitucional da prestação de contas
(CF/1988, art. 70), materializado nas competências atribuídas constitucionalmente às Cortes de Contas. Nesse
contexto, a Lei Complementar Estadual 621/2016 (LOTCEES) estabelece:
[...] quem quer que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores do Estado ou Município terá de justificar seu bom e regular emprego na
conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.
Por tal motivo, não se sustenta o argumento utilizado pela defesa no sentido de que o Fundo de Saúde não é uma
Unidade Gestora e, por isso, o gestor não estaria obrigado à prestação de contas.
Justamente por não ser uma Unidade Gestora é que a
equipe técnica relatou a ausência de medidas legais para definir o Fundo Municipal de Saúde com uma Unidade Gestora, além da sua já instituição como Unidade Orçamentária.
Tal como argumentado na ITC 1620/2017, da inteligência
do art. 14 da Lei Complementar 141/2012, o Fundo de
Saúde, constituir-se-á em unidade orçamentária e unidade gestora dos recursos destinados a ações e serviços
públicos de saúde:
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Art. 14. O Fundo de Saúde, instituído por lei e mantido
em funcionamento pela administração direta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constituir-se-á em unidade orçamentária e gestora dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, ressalvados os recursos repassados diretamente às unidades vinculadas ao Ministério da Saúde. (grifei)

Portanto, assiste razão a área técnica ao apontar a ausência de medidas legais para a instituição do Fundo
Municipal de Saúde como Unidade Gestora, motivo pelo
qual entendo pela manutenção da irregularidade.

Por último, vale frisar que a IN TC 34/2015 conduz ao
entendimento no sentido de que é o titular da unidade
gestora o sujeito responsável por prestar contas, via sistema CidadES.

A área técnica constatou que os limites de despesa de
Pessoal não foram cumpridos, tanto em relação ao Poder Executivo (limite legal: 54%), quanto ao consolidado
(Executivo e Legislativo – limite legal: 60%):

Art. 3º VI - Unidade Gestora (UG): Unidade que realiza
atos de gestão, orçamentária, financeira, patrimonial e
de controle, cujo titular está sujeito à prestação de contas nos termos desta Instrução. Havendo desconcentração administrativa municipal em que o prefeito não seja
ordenador de despesas, a Prefeitura Municipal será considerada Unidade Gestora para efeito de sistema, cabendo a esta UG o envio dos dados consolidados do município;
Art. 10 - A transmissão dos arquivos e o acompanhamento da situação da PCA constituem requisitos que as
Unidades Gestoras devem cumprir para estarem quites
com as suas obrigações junto ao CIDADES-WEB/PCA.
Art. 11 - Compete ao Ordenador de Despesas da Unidade Gestora, bem como ao Prefeito Municipal, em observância aos artigos 52 e 56 da LC 101/2000 e 165, §3º da
Constituição Federal, no caso da consolidação das contas públicas, a responsabilidade legal pelo envio dos dados e informações da PCA por meio do CIDADES-WEB/
PCA, conforme Anexos I e II, nos prazos definidos nesta IN, assim como pela fidedignidade dos dados declarados. (grifei)
Diário Oficial de Contas

1. Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal - Poder Executivo e Consolidado (item 8.1.1 do RT
441/2016)

(FIGURAS)
Conforme tabela 12 do RTC 441/2016, a área técnica evidencia não só o descumprimento quadrimestral do Poder Executivo ao limite legal, mas também realça um aumento no percentual de gastos com pessoal durante o
exercício 2015.
Ademais, a área técnica apontou que o Poder Executivo ultrapassou o limite de 54% nos exercícios de 2012,
2013, 2014 e 2015, tal como se observa na tabela 13 do
mencionado relatório técnico.
Diante dessas constatações, o defendente apresentou
suas justificativas.
Num primeiro ponto, o gestor pondera a necessidade de
recálculo do limite de despesa com pessoal, haja vista
que o Tribunal de Contas “[...] ainda não se utilizou como
fator de ponderação do conceito de despesa com pessoal a expressão ‘dos gastos do ente da Federação’ presente no art. 18 da LRF [...]”. No entender do defendente,
seria possível considerar outras deduções no cálculo da
despesa com pessoal sem que se esteja extrapolando o
art. 19, §1º, da LRF, cujo exemplo seria as deduções dewww.tce.es.gov.br

correntes do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Em sua visão, se as despesas com pessoal são gastos do
ente da federação (art. 18 LRF), não haveria razão para
não se deduzir os valores retidos de IRRF, já que eles seriam rendas do ente da federação, nos expressos termos
do art. 158, I, da CF/1988.
Reforçando sua argumentação, o defendente destaca
que o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF – 6ª Edição), no qual está previsto que o IRRF deverá ser incluído
pelo ente que efetuou a retenção na fonte, não se admitindo deduções a qualquer título para efeito de cômputo da Receita Corrente Líquida (RCL). Nesse tocante, dispõe o responsável:
Por conseguinte, em sendo renda, caso o mesmo não
seja deduzido do “gasto” com o pagamento de pessoal,
para efeito de apuração do limite, teríamos então uma
operação de resultado zero, uma vez que o ingresso destes recursos no cálculo da RCL seria anulado por sua inclusão no cálculo da despesa com pessoal, transformando uma renda em um mero evento contábil.
Em seguida, destaca:
Ademais, por supedâneo lógico, se o município retêm R$
550,00 (11%) dos R$5.000,00 que pagou a um servidor,
esse município, na verdade, gastou apenas R$ 4.450,00
com este servidor, não sendo fiel à verdade um registro
contábil que considere os referidos R$ 5.000,00 como
gasto com pessoal.
Levando-se em consideração os fundamentos utilizados
quanto à possível dedução do IRRF, o defendente efetua
o recálculo, salientando que o gasto com pessoal do Poder Executivo foi de R$19.360.881,04.
Num segundo ponto, o defendente destaca a ausência
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de culpa pelo excesso de gastos com pessoal em relação
ao limite estabelecido na LRF. Nessa linha, informa que
já assumiu o seu mandato com um percentual de gasto
com folha superior a 60% da RCL.

que “não houve qualquer culpa dos gestores dos exercícios 2013, 2014 e, menos ainda, 2015, pelos aumentos
constatados nos gastos com pessoal no período, o que
ocorre de maneira ‘vegetativa’ [...]”.

Reforçando sua tese de ausência de culpa pelo excesso, o defendente ressalta, com base em suas apurações,
que os gastos com pessoal teve uma variação média de
10,27% (2012 a 2015), enquanto o salário mínimo variou,
em média, 8,21%, a inflação variou, em média, 7,66% e a
arrecadação do município variou, em média, 5,57%, refletindo a crise político/econômico/financeira que se instalou no país no período. Levando em consideração dispositivos constitucionais, ressalta que nenhum servidor
pode receber menos que o salário mínimo e que é garantida a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores, razão pela qual a combinação dos índices (variações do salário mínimo, da inflação) com os preceitos
constitucionais citados teve influência direta na elevação
do índice da folha de pagamento no período analisado.

Num último ponto da defesa, o responsável destaca a
impossibilidade de recondução ao limite sem sérios riscos de inviabilidade total do serviço público. Para tanto,
traz o seguinte questionamento e a respectiva resposta:

Continuando seus argumentos, evidencia dispositivos infraconstitucionais que também acarretaram o aumento
da folha de pagamento do município sem qualquer iniciativa por parte do gestor: Lei Complementar 63, de 16
de dezembro 1997 (Plano de Carreira e Vencimentos dos
Servidores Públicos Municipais de Água Doce do Norte);
Lei Complementar 039, de 05 de outubro de 2001 e a Lei
Complementar nº 007, de 23 de dezembro de 2009 (Plano de Carreira do Magistério Municipal de Água Doce do
Norte). Quanto aos dispositivos infraconstitucionais citados, descreve que já procedeu alteração legislativa em
um dos diplomas legais com o fim de aumentar o tempo
necessário para que os aumentos aprovados ocorram.
Considerando os argumentos utilizados, afirma o gestor
Diário Oficial de Contas

[...] as atitudes relacionadas art. 169 da CF devem ser tomadas independente das consequências sobre a execução dos serviços públicos, em especial, na área de saúde
e educação, que também estão expressamente impostos
na CF, nos art. 196 e 205, respectivamente? [...]
Para nós, a resposta inevitável é não, Douto Relator, pois,
em nosso entender, pensar de forma diversa seria atentar diretamente contra o direito fundamento da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos de nossa república (art. 1º, III da CF).
Seguindo seu raciocínio, o gestor destaca que mais de
40% do gasto do município com pessoal é para pagamento de servidores da educação e saúde, áreas que
não podem sofrer descontinuidade do serviço. Considerando a redução de gastos necessária para cumprir os limites e o percentual gasto com servidores da educação e
saúde, o defendente informa que uma redução de folha
tão acentuada de maneira alguma pode ser conseguida
apenas com as condutas previstas no art. 169, 53º da CF,
o que, obrigatoriamente, imporia a aplicação do previsto no §4º do mesmo dispositivo, exonerando-se assim os
servidores estáveis, atitude esta que teria o condão de
inviabilizar totalmente o funcionamento da administração municipal.
www.tce.es.gov.br

Ademais, acrescenta que a redução de cargos comissionados, horas extras e adicionais noturnos ao mínimo
possível foi realizada e que há um esforço contínuo nesse sentido, mas que tem sido anulado, na maioria das vezes, devido ao atual cenário de queda na arrecadação.
Por fim, pontua o defendente que na ponderação entre
o dever de continuidade do serviço público e o de manutenção dos gastos com pessoal dentro dos limites legais, o responsável foi forçado, em 2015, a comprometer
o seu limite para manter em funcionamento toda a máquina municipal.
Inicialmente, vale frisar que, de forma contrária à defesa
apresentada, entendo que as deduções previstas no §1º,
art. 19 da LRF são exaustivas, tal como expresso no Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro
Nacional (MDF/STN):
A despesa total com pessoal compreende o somatório
dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e
pensionistas (despesa bruta com pessoal), deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF
(despesas deduzidas).
Nesse quesito, não é cabível deduzir o Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) da despesa com pessoal, na forma
pretendida pela defesa. Ao tratar das despesas que não
poderão ser deduzidas, o MDF/STN assim dispõe:
Não poderão ser deduzidos: [...]
c) o Imposto de Renda Retido na Fonte, uma vez que, do
ponto de vista do ente empregador, o IRRF não é despesa, mas receita tributária. De outra forma, a despesa
com a remuneração bruta do servidor, a qual engloba o
valor que, em um momento posterior, será retido para
pagamento do IRRF, é despesa com pessoal.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Nessa lógica, diferentemente do argumento da defesa,
o IRRF deve compor a despesa bruta com pessoal. É fato que o imposto de renda é devido pelos servidores, ou
seja, é parte da renda do servidor que é retida, por força constitucional, e se destina aos cofres públicos, a fim
de possibilitar à administração a consecução das políticas públicas em atendimento aos anseios dos cidadãos.
Num exercício imaginativo, caso não houvesse retenção do IRRF, o salário bruto restaria intacto, reforçando a
ideia de que o imposto retido faz parte da despesa bruta do órgão público. Na verdade, a função da administração é reter o imposto e repassá-lo ao destinatário legalmente definido, sendo o contribuinte (servidor) o sujeito
passivo da obrigação tributária, razão pela qual se entende que a administração não paga ao servidor, como despesa com pessoal, o valor líquido da remuneração devida, mas sim paga o valor bruto, e, após este pagamento
bruto, retém o valor devido pelo servidor, por obrigação
constitucionalmente imposta.
Alude o defendente que, caso não fosse deduzido o IRRF do gasto com o pagamento de pessoal, para efeito de
apuração do limite, ocorreria uma “operação de resultado zero, uma vez que o ingresso destes recursos no cálculo da RCL seria anulado por sua inclusão no cálculo da
despesa com pessoal, transformando uma renda em um
mero evento contábil”.
Nesse quesito, entende-se que a operação mencionada
na defesa não se configura uma “operação de resultado
zero”, para fins de apuração do limite legal para as despesas com pessoal. De forma ilustrativa, considerando o
valor do IRRF informado na defesa (R$893.013,80) e a
apuração realizada pela equipe técnica, teríamos os seguintes cenários:
Diário Oficial de Contas

EXCLUSÃO DO IRRF NA APURAÇÃO DO LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL
(IMPACTOS)
Apuração do limi- CENÁRIO 1

CENÁRIO 2

CENÁRIO 3

19.360.881,04

19.360.881,04

0,00

0,00

19.360.881,04

19.360.881,04

28.723.669,60

28.723.669,60

o IRRF)
IRRF (informado 893.013,80

0,00

893.013,80

na defesa)
Total da Receita 29.616.683,40

28.723.669,60

29.616.683,40

Limite (54% x RCL) 15.993.009,04
Percentual de Gas- 68,39%

15.510.781,58
67,40%

15.993.009,04
65,37%

tos com Pessoal
Excesso de gastos 4.260.885,80
14,39%

3.850.099,46
13,40%

3.367.872,00
11,37%

te (Poder Executivo)
Despesa com pes- 19.360.881,04
soal (excluído o IRRF)
IRRF

(informado 893.013,80

na defesa)
Despesa total com 20.253.894,84
pessoal
Receita

Corrente 28.723.669,60

Líquida (excluído

Corrente Líquida

Dos cenários ilustrados acima, pode-se concluir que, para fins de apuração dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, não ocorre a “operação de resultado zero” descrita pelo defendente. Ao excluir o IRRF tanto da RCL quanto da despesa total com pessoal (cenário 2), há uma redução no excesso de gastos do ente, no
montante de R$410.786,35. Esse fato ocorre, porque, na
apuração do limite do Poder Executivo municipal, considera-se 54% da receita corrente líquida, da qual o imposto de renda faz parte, mas do outro lado é considerado
100% da despesa total com pessoal, da qual também faz
parte o imposto de renda.
O cenário 3 seria o mais benéfico para o Poder Executivo, em se tratando de apuração do limite de despesas
www.tce.es.gov.br

com pessoal, pois estaria retirando o IRRF da despesa
com pessoal, mas mantendo-o na receita corrente líquida. Todavia, esse cenário não pode ser considerado, haja vista que, como já informado neste voto, o imposto de
renda deve compor a despesa bruta com pessoal.
De outro lado, assim como aludido pela defesa, é receita
do município o produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre os rendimentos pagos pelo município,
em atendimento ao disposto no inciso I, art. 58 da Constituição Federal.
De toda sorte, conforme pontuou o defendente, “mesmo com todo este exercício exegético, ainda assim o poder executivo municipal não se enquadraria nos termos
da LRF, mesmo que a dedução do IRRF seja reconhecida [...]”.
Nesse aspecto, pelos motivos até então expostos, entendo que não há necessidade de recálculo do limite de
despesa com pessoal, tal como pretendido pela defesa.
Em outro momento, o defendente ressalta a ausência
de culpa pelo excesso de gastos com pessoal, sustentando sua tese na variação média do salário mínimo e
da inflação ocorrida entre os anos de 2012 a 2015. Evidencia ainda dispositivos infraconstitucionais que acarretam aumento da folha de pagamento do município
(Leis Complementares municipais 63/1997, 39/2001 e
7/2009). Tendo esses argumentos como base, destacou
que os aumentos constatados nos gastos com pessoal
ocorrem de forma “vegetativa”.
Merece destaque o argumento do defendente no sentido de que não seria possível reconduzir as despesas com
pessoal ao limite da LRF, sem correr sérios riscos de inSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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viabilizar os serviços públicos, sendo que parcela considerável (mais de 40%) do gasto do município se refere
ao pagamento de servidores das áreas de educação e de
saúde. Informa, ademais, que foi realizada a redução de
cargos comissionados, horas extras e adicionais noturnos, mas o esforço empreendido tem sido anulado, na
maioria das vezes, pelo atual cenário de queda na arrecadação.
Nesse aspecto, verifica-se que o comando do art. 23 da
LRF não foi observado, ou seja, o percentual excedente não foi eliminado nos dois quadrimestres seguintes,
sendo um terço no primeiro quadrimestre.
Na apuração do limite, existem duas variáveis que podem ser modificadas por meio da atuação dos gestores
públicos: a receita corrente líquida e despesa com pessoal. O gestor consegue reduzir o excesso de gastos com
pessoal aumentando a receita corrente e/ou reduzindo
a despesa com pessoal.
Infere-se da defesa que a variável receita corrente líquida foi afetada de forma prejudicial devido à queda na
arrecadação. Diante do cenário recessivo dos últimos
anos, é compreensível que haja queda na arrecadação
dos municípios brasileiros. De toda sorte, é possível que
os gestores públicos atuem de forma a mitigar as consequências advindas de cenários desfavoráveis. No caso da
receita, citam-se como exemplos: melhorias na fiscalização da receita pública, estudos sobre os impactos de renúncias de receitas. No caso em tela, o defendente citou
o cenário desfavorável para arrecadação municipal, mas
não comprovou medidas adotadas para reverter o cenário informado. Tal como pontuou a área técnica na ITC
1620/2017, “verificou-se que não houve queda na receita corrente líquida no exercício de 2015, ao contrário, reDiário Oficial de Contas

gistrou-se um incremento de 4,4% na RCL do município
de Água Doce do Norte, tomando-se como base o exercício de 2014”.
Em relação à variável despesa com pessoal, o defendente destacou as seguintes providências: redução de cargos
comissionados, de horas-extras e de adicionais noturnos. Todavia, assim como destacado na ITC 1620/2017,
“não foram constatadas provas documentais quanto aos
fatos alegados”.
Nesse caso, a LRF menciona, entre outras, as providências previstas nos §§3º e 4º do art. 169 da CF/1988, como forma de eliminar o excesso de despesas com pessoal. Na Constituição, são detalhadas tais providências,
sendo ordenadas da seguinte forma:
1º) redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;
2º) exoneração dos servidores não estáveis;
3º) se as medidas anteriores não forem suficientes, exoneração de servidores estáveis, na forma disposta em lei
federal.
A LRF também destaca que o objetivo de reduzir as despesas com cargos em comissão e funções de confiança
poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e
funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal faculta
a redução temporária da jornada de trabalho com a adequação dos vencimentos à nova carga horária. Todas essas previsões normativas tem o intuito de eliminar o percentual que excede o limite de gastos com pessoal.
Apesar de o defendente enfatizar situações que prejudicaram o restabelecimento ao limite de despesas com
pessoal (variação média do salário mínimo e da inflação;
www.tce.es.gov.br

legislação municipal; riscos de inviabilizar os serviços públicos, em especial na área de saúde e educação), não
restou comprovada nos autos a adoção de medidas, na
gestão do defendente, com vistas a eliminar o excesso de
despesas com pessoal, na forma estabelecida no art. 23
da LRF, seja sob a ótica da receita, seja pela da despesa.
Por último, vale destacar a Decisão Plenária TC-003/2011,
por meio da qual decidiu o Plenário: 1) revogar o Parecer
Consulta TC-18/2003, que tratava da exclusão da receita
de IRRF para fins de apuração da Despesa com Pessoal
e do cálculo da Receita Corrente Líquida; 2) expedir nova orientação sobre a matéria, no sentido de que, a partir de 1º de setembro de 2011, os jurisdicionados devem
observar a metodologia do Manual de Demonstrativos
Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional (MDF/STN).
O entendimento exposto neste voto, no sentido de que
não se deve excluir o IRRF da despesa total com pessoal,
para fins de apuração do limite estabelecido na LRF, está
em consonância com o MDF/STN, em atendimento à Decisão Plenária TC-003/2011.
Por fim, constata-se que há uma crescente elevação dessas despesas a cada exercício. O percentual das despesas
totais com pessoal em relação à RCL no exercício anterior (2014) pelo Poder Executivo foi de 59,58% e, no consolidado 63,01%, enquanto que neste exercício, em análise, foi de 68,39% e 71,86% respectivamente.
Pelo exposto, entendo pela manutenção da irregularidade.
1. - DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
Seguem informações referentes aos limites legais e constitucionais, tal como exposto na ITC 1620/2017:
1. GESTÃO FISCAL
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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I. Despesas com Pessoal (Poder Executivo e Consolidado)
A análise realizada no item 2.6 deste voto evidencia o
descumprimento do limite legal com Despesa de Pessoal - Poder Executivo e Consolidado.
I. Operações de Crédito e Concessão de Garantias
(FIGURA)
I. Dívida Pública Consolidada
(FIGURA)
1. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
I. Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(FIGURA)
I. Remuneração dos Profissionais do Magistério
(FIGURAS)
Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de
Saúde
(FIGURAS)
I. Transferência de recursos ao Poder Legislativo
(FIGURA)
Quero registrar, que na análise destas contas observo a
boa-fé do gestor, bem como reconheço a dificuldade encontrada em seu primeiro ano de mandato, uma vez que
assumiu a administração do Município em circunstância
atribulada, após nova eleição eleitoral convocadas em
2014 e que conforme ressaltado e demonstrado em sua
justificativa e sustentação oral, encontrou o Município
com dificuldades de gestão, situação financeira insatisfatória e uma seca que castigou a região. Um quadro que,
de fato, exigia um tempo maior para se adequar.
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Observo que cumpriu limites constitucionais e legais
com a aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino (31,38%) e com a remuneração dos
profissionais do magistério acima do limite mínimo de
60%; com a aplicação de recursos em ações e serviços
públicos de saúde (15,48%); bem como com a transferência para o Poder Legislativo (7%).

1.1. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas do Município de Água
Doce do Norte, relativas ao exercício de 2015. Sob a responsabilidade do Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, com fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012, em razão da manutenção das irregularidades relativas aos itens 5.2.1,
5.3.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1.1do RTC 441/2016;

No entanto, dentre outras irregularidades, deixou, o gestor, de cumprir o limite legal de despesa de pessoal, vindo inclusive a elevar o percentual em relação ao ano anterior, sem comprovar as providências tomadas a fim de
reduzir referidas despesas.

1.2. Expedir as seguintes DETERMINAÇÕES:

Também não efetuou o recolhimento das contribuições
previdenciárias relativas ao exercício em análise, especialmente, as contribuições previdenciárias de caráter
contributivo e obrigatório, normatizado no art. 195 da
Constituição Federal, do qual decorre a obrigação de recolher ao INSS as contribuições retidas de servidores e
de terceiros, ainda que tenha firmado, a posteriori, parcelamento da Dívida com a Fazenda Nacional, o que, registro, demonstra ato de se perseguir a boa gestão.
Ante todo o exposto, divergindo 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
1. PARECER PRÉVIO:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo, RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
www.tce.es.gov.br

1.2.1 Ao atual gestor que adote as medidas necessárias
para instituir o Fundo Municipal de Saúde como Unidade
Gestora, com vistas a materializar, nos termos da IN TC
34/2015, o princípio constitucional da prestação de contas perante este Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo (item 2.5 deste voto); e
1.2.2 Providencie a regularização dos Restos a Pagar Não
Processados inscritos acima da disponibilidade financeira, respeitando a natureza vinculada e não vinculada do
recurso, comunicando as medidas adotadas ao Tribunal,
no prazo de 90 (noventa) dias;
1.2.3 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 LC 101/2000;
1.3. Formar autos apartados, nos termos do art. 134, inciso III, § 2° do RITCEES, com a finalidade de aplicar eventual sanção pecuniária ao responsável, o Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, frente à Prefeitura Municipal de Água
Doce do Norte, no exercício de 2015, nos moldes expressos no art. 136 da LC 621/2012 c/c art. 5º, III, IV, § 1º da
Lei 10.028/2000, tendo em vista os fundamentos expostos neste voto para os itens 5.2.1, 7.3, 7.4 e 8.1.1 do RTC
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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441/2016.
1.4. Dar ciência da decisão ao denunciante, no que tange à denúncia em apenso (Proc. TC 2.840/2016), cuja
matéria foi apreciada no presente processo, no item 2.6
deste voto, no item 2.8 da ITC 1620/2017 e no item 8.1.1
do RTC 441/2016 (Descumprimento do limite legal com
despesa de pessoal - Poder Executivo e Consolidado);
1.5. Dar ciência aos demais interessados;
1.6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner. Parcialmente vencido o
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que
acompanhou integralmente o parecer da área técnica.
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. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta
Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Emsubstituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 16/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Diário Oficial de Contas
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ACÓRDÃOS

ra aquisição dos mesmos serviços por valores inferiores;

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.

1. Contratação de empresa que fornece ticket alimentação (contrato nº 24/2016) sem a devida homologação do
certame “pregão nº 95/2015”;

ACÓRDÃO TC-064/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo TC: 01949/2016-5

1. Contratações de pessoal na Prefeitura que configurariam, segundo o denunciante, nepotismo;
1. Existência de materiais permanentes do Município em
comento sem estarem registrados no patrimônio público;

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes

1. Existência de processos administrativos (43.984/2015
– laboratórios; 43.983/2015 – empresa reis transportes
e 39.706/2015 – casa da paz) que tiveram uma tramitação “recorde” no Município;

Responsáveis: Jander Nunes Vidal e Paulo Roberto de
Paula Junior

1. Aquisição de materiais sem o devido processo licitatório.

EMENTA

Os autos seguiram para a Secretaria de Controle Externo
de Denúncias e Representações – SecexDenúncias, que
elaborou a Manifestação Técnica nº 179/2016, opinando por conhecer a denúncia apenas em relação ao item
1 e 6.

Classificação: Denúncia
Denunciante: Jorge Antônio Pereira

DENUNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES –
INSPEÇÃO - PROCEDÊNCIA PARCIAL – REJEITAR JUSTIFICATIVAS – MULTA – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Denúncia em face da Prefeitura Municipal de Marataízes, sob a responsabilidade
dos Srs Jander Nunes Vidal – Prefeito e, Paulo Roberto de
Paula Junior – Secretário Municipal de Saúde, noticiando
as supostas irregularidades transcritas:
1. Adesão à ata de registro de preço do Município de
Viana referente à prestação de serviços atinentes ao
segmento “vigilância ambiental”, por R$ 1.299.000,00,
quando existiam no Município certames licitatórios paDiário Oficial de Contas

Após, temos a manifestação do Ministério Público de
Contas, que através do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva elaborou o Parecer nº 642/2016 acompanhando o entendimento técnico.
Ato contínuo, foi apresentada nova documentação pelo
denunciante, e os autos retornaram para a SecexDenúncias, que elaborou a Manifestação Técnica nº 564/2016
opinando por reiterar o entendimento exarado na MTP
173/2016, tendo o Ministério Público se manifestado
através do Parecer 1334/2016 acompanhando o entendimento técnico.
www.tce.es.gov.br

Em seguida, foi proferido Voto por este Conselheiro Relator, acompanhando o entendimento técnico, conforme
Decisão Plenária nº 2453/2016.
Ante as devidas notificações, o Secretário Municipal de
Saúde de Marataízes encaminhou através dos SEMUS/
OFÍCIO nº 200/2016 cópia do Processo 870 Adesão a
Ata de Registro de Preço nº 01/2015 da Prefeitura de
Viana, Pregão Presencial 014/2015 e Pregão Presencial
015/2015.
Já o Prefeito Municipal de Viana, por meio do Ofício/
Gab./nº 957/2016, encaminhou cópia do processo administrativo nº 4513/2014, bem como informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
Com isso, a Secretaria de Controle Externo de Denúncias
e Representações elaborou a Manifestação Técnica nº
1193/2016-9, opinando por submeter ao Plenário a solicitação de Inspeção e inclusão no plano de fiscalização
do Tribunal para o ano de 2017.
Após, o Ministério Público de Contas elaborou o Parecer nº 235/2017-5 através do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, opinando por acompanhar o entendimento técnico.
Ante a manifestação técnica, foi elaborado o Despacho
nº 10.897/2017-3 por este Conselheiro Relator, solicitando informação a Secretaria Geral de Controle Externo sobre a possibilidade de Inspeção e inclusão no Plano de
Fiscalização de 2017 – PAF.
Através do Despacho nº 13316/2017-1 a SecexDenuncias informou que seria possível a inclusão do processo
no PAF 2017.
Foi proferido Voto por este Conselheiro Relator decidindo por incluir o presente processo no PAF 2017, determiSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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nando assim a Inspeção como modalidade de fiscalização, conforme Decisão nº 01602/2017-3.
A SecexDenuncias Com a elaborou o Relatório de Inspeção nº 00017/2017-1, e a Instrução Técnica Inicial nº
00948/2017-1 opinando pela citação dos responsáveis
em relação aos seguintes achados de auditoria:
· Aquisição de Equipamentos para Combate a Dengue
sem utilização dos mesmos;
· Desnecessidade de Adesão à Ata de Registro de Preço
para prestação de Serviços de Combate a Dengue;

e Jander Nunes Vidal – Prefeito Municipal.
· Desnecessidade de adesão a ata de registro de preço
para prestação de serviço de combate a dengue.
Responsáveis: Paulo Roberto de Paula Júnior – Secretario
Municipal de Saúde – Período 05/10/2015 a 02/01/2017
e Jander Nunes Vidal – Prefeito Municipal.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas
através do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva
elaborou o Parecer nº 06869/2017-1 encampando o entendimento técnico.

· Favorecimento na Contratação de Serviços de Combate a Dengue.

É o relatório. Passo a fundamentação.

Com isso, foi elaborada a Decisão Monocrática nº
01357/2017-6 por este Conselheiro Relator determinando a citação dos Srs. Jander Nunes Vidal e Paulo Roberto de Paula Júnior.

Importante destacar que a presente Inspeção foi realizada na Prefeitura Municipal de Marataízes para apurar supostas irregularidades, tendo em vista a denúncia protocolizada nesta Corte de Contas.

Após, temos uma nova Decisão Monocrática nº
01892/2017-1decidindo por considerar revel o Sr. Jander
Nunes Vidal, tendo em vista a ausência de documentação referente ao Termo de Citação nº 1475/2017.

Por meio da Inspeção buscou-se apurar irregularidades
na Adesão a Ata de Registro de Preço nº 001/2015 da
Prefeitura Municipal de Viana, Adesão a Ata de Registro
de Preço nº 035/2015 da Prefeitura Municipal de Itapemirim, Pregão Presencial nº 014/2015, Pregão Presencial nº 015/2015, Pregão Presencial 011/2016 e Pregão
Presencial nº 015/2016 (Secretaria Municipal de Saúde),
principalmente no que tange à inobservância ao princípio da ampla competitividade e economicidade, bem como a execução do contrato, de modo a averiguar possível dano ao erário.

Ato contínuo, temos a Instrução Técnica Conclusiva nº
05978/2017-1 elaborada pela SecexDenuncias opinando
pela procedência parcial da denúncia, aplicação de multa ao Sr. Jander Nunes Vidal – Prefeito Municipal (declarado revel) e Sr. Paulo Roberto de Paula – Secretario Municipal de Saúde tendo em vista o reconhecimento das
seguintes irregularidades:
· Aquisição de equipamentos para combate a dengue
sem utilização dos mesmos;
Responsáveis: Paulo Roberto de Paula Júnior – Secretario
Municipal de Saúde – Período 05/10/2015 a 02/01/2017
Diário Oficial de Contas

FUNDAMENTAÇÃO

Destaco aqui que a irregularidade “Favorecimento na
contratação de serviços de combate à dengue” já é analisada no item “Desnecessidade de adesão à ata de registro de preço para prestação de serviço de combate a
dengue” e para evitar o bis in idem acompanho a equipe
www.tce.es.gov.br

técnica e o Ministério Público de Contas e afasto a presente irregularidade.
Foram apontadas e analisadas pela equipe técnica as seguintes irregularidades:
1. Aquisição de equipamentos para combate a dengue
sem a utilização dos mesmos;
1. Desnecessidade de adesão à ata de registro de preço
para prestação de serviço de combate a dengue;
Passarei agora a apreciação de cada uma delas:
1. Aquisição de equipamentos para combate a dengue
sem a utilização dos mesmos.
Trata a presente irregularidade do Pregão Presencial nº
015/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 070/2015
que tinha como objeto a aquisição de equipamentos para Vigilância Ambiental – FMS – SRP.
A equipe técnica apontou que a Prefeitura de Marataízes
aderiu a Ata de Registro de Preços do Município de Viana para a contratação de empresa para o combate a dengue, sendo que o Município de Marataízes possuía equipamentos e pessoal para a execução dos serviços tornando assim a contratação antieconômica.
Importante destacar que o Sr. Paulo Roberto de Paula Júnior – Secretario Municipal da Saúde, apresentou suas
justificativas, mas não individualizou seus esclarecimentos em relação às três irregularidades que lhe foram imputadas, destacando apenas que:
A Secretaria de Saúde não teve uma transição, tendo como pontos principais a informação de que onde deveria estar os equipamentos próprios para a execução dos
trabalhos de prevenção à Dengue (almoxarifado) não foram localizados. Não existindo veículo disponível para
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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atender o programa, haja vista, que o único cedido pelo Estado encontrava-se sem condições de funcionamento. Com isso, ficou inviável a execução do projeto, que
na época havia um clamor nacional em relação aos fatos e os altos índices apontados na imprensa no caso da
dengue e outras. Com isso, precisou de uma tomada de
decisão no sentido da execução para efetivamente atender a população, inclusive proporcionando economia.
Não houve de maneira alguma má fé e nem propósito
de favorecimento em adquirir qualquer serviço ou equipamento para desenvolvimento do programa e sim uma
atitude de bom senso para atendimento dos munícipes.
Já o Sr. Jander Nunes Vidal – Prefeito Municipal foi considerado revel.
Entendo que a justificativa apresentada não é suficiente para afastar a presente irregularidade. Pois, foi informado ainda pela equipe técnica que somente o conjunto
pulverizador Pick up 250 lts estava sendo utilizado, que
os demais itens listados no relatório localizados no depósito de Vigilância Ambiental, e acondicionados em caixas
estavam sem utilização, após mais de um ano e meio da
sua aquisição, apesar de possuir em seus quadros servidores treinados para execução dos serviços de combate a dengue.
O Sr. Paulo Roberto de Paula Júnior solicitou no dia
11/01/2016 autorização ao Prefeito para adesão de Registro de Preços nº 01/2015 – Pregão 61/2014 – Prefeitura Municipal de Viana, tendo sido celebrado em
14/01/2016 o contrato 01/2016, tendo como partes o
Município de Marataízes e a empresa Ambiental Urbanização de Serviços Ltda., o que demonstra uma falta de
planejamento por parte do Município.
Com isso, entendo que houve falta de eficiência por parDiário Oficial de Contas

te da Prefeitura Municipal de Marataízes ao aderir à referida Ata de Registro de Preços, e um gasto desnecessário
de dinheiro público, já que possuía os materiais licitados
e pessoal treinado para realizar o serviço.
O princípio da eficiência implementou o modelo de administração pública gerencial voltada para um controle
de resultados na atuação estatal. Nesse sentido, economicidade, redução de desperdício, qualidade, rapidez,
produtividade e rendimento funcional são os valores
agregados por este princípio.
De acordo com Hely Lopes Meireles:
“É o mais moderno princípio da função administrativa,
que já não contenta em ser desempenhada apenas com
legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço
público e satisfatório atendimento das necessidades da
comunidade e seus membros”.
O objetivo desta eficiência é que os serviços públicos
possam ser oferecidos com total atenção às necessidades da sociedade, ao interesse público. Serviços esses
que precisam ser realizados cuidadosamente a fim de se
evitar desperdícios de tempo e de dinheiro
Ao analisar a conduta dos responsáveis, fica claro que o
referido princípio não foi respeitado, motivo pelo qual
acompanho o entendimento da equipe técnica e do Ministério Público de Contas e mantenho a irregularidade.
1. Desnecessidade de adesão à ata de registro de preço
para prestação de serviço de combate a dengue.
Trata a presente irregularidade de Adesão à Ata de Registro de Preço nº 01/2015 – Pregão nº 61/2014 da Prefeitura Municipal de Viana, referente à prestação de serviços atinentes ao segmento “vigilância ambiental”, por
R$ 1.299.000,00.
www.tce.es.gov.br

Alega a equipe técnica que a Prefeitura de Marataízes
aderiu à Ata de Registro de Preço do município de Viana sem necessidade, já que o município possuía no momento da contratação condições para executar o serviço,
pois já tinha adquirido materiais e pessoal treinado para
a execução dos serviços contratados.
Importante destacar as informações acerca das licitações realizadas pelo Município:
· A administração municipal efetuou a aquisição de equipamentos para vigilância ambiental com a empresa
Agropaulos Produtos Saneantes Ltda. – ME, por meio do
Pregão 015/2015 homologado em 03/09/2015 e Ata de
Registro de Preço nº 70/2015 com emissão de Autorização de Fornecimento nº 175/2015 de 01/10/2015 no valor de R$ 96.980,00.
· Em 2/12/2015 foi homologado o Pregão presencial
14/2015 para Aquisição de Inseticidas Fitossanitários e
Equipamentos de Proteção Individual – EPI. Ressaltando
que este pregão foi revogado em 29/02/2016.
· Em 13/06/2016 foi deflagrado o Pregão Presencial nº
011/2016, cujo objeto é a proposta para registro de preço para eventual contratação de empresa para aquisição
de inseticidas e fitossanitários, que foi considerado deserto. Assim, ocorreu nova data para abertura e homologação em 24/08/2016, a qual sagrou-se vencedora do
Certame a empresa Agropaulos Produtos Saneantes Ltda. – ME, por meio da Ata de Registro de Preço 037/2016
de 29/08/2016.
· Em 12/07/2016 a administração efetuou novo Pregão
Presencial 15/2016 tendo como objeto aquisição de
Equipamento de Proteção Individual – EPI.
· O setor de vigilância ambiental informou a equipe técSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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nica desta Corte de Contas que o Curso de Noções sobre
aplicação espacial a Ultra Baixa Volume (UBV PESADO E
LEVE) e Aplicação Residual (bomba manual) foi feito no
período de 18 a 21 de agosto de 2014 com os agentes:
Anadelson Cunha dos Santos, Francisco Duarte da Silva
Filho, Leonardo da Costa Santiago, Rafael da Costa Santiago e Roberto da Silva Santiago Junior. Capacitação para operadores de equipamentos de UBV Costal Motorizado, no período de 11 a 13 de maio de 2016 aos agentes: Anadelson Cunha dos Santos, Francisco Duarte da
Silva Filho, Leonardo da Costa Santiago e Roberto da Silva Santiago Júnior.
É possível assim observar que o Município possuía no
momento das contratações condições para a execução
do serviço, pois já tinha adquirido os materiais e pessoal
treinado para a execução dos serviços contratados.
O Município de Marataízes não tinha necessidade de realizar a terceirização dos serviços com a empresa Ambiental Urbanização e Serviços Ltda., no montante de R$
1.299.000,00, pois já tinha adquirido equipamentos e
efetuado procedimento licitatório para aquisição dos insumos, bem como, detinha em seu quadro de funcionários os servidores com treinamento adequado.
A equipe técnica ainda destacou a existência de uma
Ação Popular contra o Município na Vara da Fazenda Pública sob o nº 0004357-55.2016.8.080069, onde se questiona a contratação dos serviços de combate a dengue
com Adesão à Ata de Registro de Preço do Município de
Viana.
Com isso, entendo que as adesões foram desnecessárias
já que o Município tinha todos os elementos para realizar os serviços de combate a dengue com um custo inferior, não sendo assim necessária a terceirização do serDiário Oficial de Contas

viço com a empresa Ambiental Urbanização e Serviços
Ltda.

ção às irregularidades dos itens 1 e 2, aplicando-lhe multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tendo em vista que as justificativas apresentadas não foram suficientes para afastar a irregularidade, acompanho o entendimento técnico e do Ministério Público de
Contas e mantenho a irregularidade.

1.3. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Paulo Roberto de Paula Júnior – Secretário Municipal de Saúde,
em relação às irregularidades dos itens 1 e 2, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ainda, considerando a conduta praticada pelos responsáveis, entendo que deve ser aplicada multa de caráter
pedagógico, de modo a inibir a disseminação de comportamentos semelhantes.

1.4. Dar ciência aos interessados do teor desta decisão
de acordo com o artigo 91 §3º do Regimento Interno
desta Corte de Contas.

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

2. Unânime.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Pela procedência parcial da denúncia com base no
artigo 95 inciso II da Lei Orgânica desta Corte de Contas,
tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
· 1 – Aquisição de equipamentos para combate a dengue
sem a utilização dos mesmos;
· 2 – Desnecessidade de adesão à ata de registro de preço para prestação de serviço de combate a dengue;
1.2. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Jander Nunes Vidal – Prefeito Municipal (declarado revel), em relawww.tce.es.gov.br

1.5. Após os trâmites regimentais, arquivem-se.
3. Data da Sessão: 07/02/2018 - 2ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner (Relator).
4.2. Conselheiro em substituição presentes: João Luiz
Cotta Lovatti.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-066/2018 – SEGUNDA CÂMARA

PROCESSO:
CLASSIFICAÇÃO:

UNIDADE GESTORA:
EXERCÍCIO:
RESPONSÁVEL:

TC 5207/2017-8
Prestação de Contas Anual de
Ordenador
Fundo Especial de Reequipamento da Polícia Militar do Espírito Santo
2016
Marcos Antônio Souza do Nascimento

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR
DO ES – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR – RECOMENDAÇÕES - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2016, do Fundo Especial de Reequipamento da Polícia Militar, sob a responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Souza do Nascimento.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 31 de março de 2017, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução TC 261/2015, portanto, dentro do prazo
Diário Oficial de Contas

estabelecido pela legislação.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, por meio da Análise Inicial de Conformidade – AIC nº
53/2017-8 (doc. 58), verificou que os documentos/arquivos atendem as especificações técnicas mínimas aceitáveis, estando o processo de acordo com as disposições
da IN 34/2015.
Ato contínuo, foi elaborado pela SecexContas o Relatório
Técnico RT nº 1019/2017-2 (doc. 59) e a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 5843/2017-5 (doc.60), opinando,
sob o aspecto técnico-contábil, pelo julgamento REGULAR da prestação de contas do Fundo Especial de Reequipamento da Polícia Militar, contendo as seguintes recomendações ao atual gestor, ou a quem lhe suceder:
· Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e
Instrução Normativa TC 34/2015, ou outro que lhe substituir.
O referido entendimento pela regularidade dessas contas foi corroborado pelo Ministério Público de Contas,
de acordo com o parecer exarado pelo Procurador de
Contas, Dr. Luciano Vieira, situado no doc. 65.
É o sucinto Relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
www.tce.es.gov.br

e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos virtuais, observo
que o feito encontra-se devidamente instruído, considerando o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em atendimento aos princípios constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 31 de março de 2017, ou
seja, dentro do prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n.º 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990, não tendo
sido constatada nenhuma irregularidade digna de nota.
No entanto, na analise do relatório e Parecer do Controle Interno verificou-se que o relatório encaminhado
foi inconcluso acerca das contas da unidade gestora e
sem atender os requisitos mínimos, em desconformidade com o que consta da Lei Complementar 621/2012 c/c
Anexo II, Tabela 7, da Instrução Normativa TC 34/2015,
devendo ser objeto de recomendação para que nas futuras prestações de contas, encaminhe o parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e Instrução Normativa TC 34/2015, ou outro que lhe substituir.
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Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios e
às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
Diário Oficial de Contas

patrimonial do setor público.

1.3. Dar ciência ao interessado;

Considerando que não houve divergências detectadas, é
possível afirmar que os demonstrativos contábeis, bem
como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios descritos no fragmento acima.

1.4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar regulares as contas do Fundo Especial de Reequipamento da Polícia Militar do Espírito Santo, relativas
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Souza do Nascimento, nos termos do inciso
I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal.
1.2. Recomendar ao atual gestor, ou a quem lhe suceder para que:
1.2.1 Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar
621/2012 e Instrução Normativa TC 34/2015, ou outro
que lhe substituir.
www.tce.es.gov.br

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. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
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-067/2018 – SEGUNDA CÂMARA

PROCESSO:
CLASSIFICAÇÃO:

UNIDADE GESTORA:
EXERCÍCIO:
RESPONSÁVEL:

TC 5507/2017-6
Prestação de Contas Anual de
Ordenador
Fundo Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória
2016
Andrezza Rosalém Vieira

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
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FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA
GRANDE VITÓRIA – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR –
QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

Versam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual de Ordenador, relativas ao exercício de 2016,
do Fundo Metropolitano de Desenvolvimento da Grande
Vitória – FUMDEVIT, sob a responsabilidade da Sra. Andrezza Rosalém Vieira.

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.

A Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, por meio da Análise Inicial de Conformidade – AIC nº
147/2017-5 (doc. 44) verificou que os documentos/arquivos atendem as especificações técnicas mínimas aceitáveis, estando o processo de acordo com as disposições
da IN 34/2015.

Compulsando detidamente os autos, observo que o feito encontra-se devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Ato sequente, foi elaborado pela SecexContas o Relatório Técnico RT nº 1008/2017-4 (doc. 45), opinando, sob
o aspecto técnico-contábil, pelo julgamento REGULAR
da prestação de contas do Fundo Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória – FUMDEVIT, o que foi
anuído por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC nº
5625/2017-1 (doc.47).

A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 31 de março de 2017, cumprindo assim o prazo regimental.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO

O referido entendimento pela regularidade dessas contas foi corroborado pelo Ministério Público de Contas,
de acordo com o parecer nº 6294/2017-3 exarado pelo
Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, situado no doc. 51.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Diário Oficial de Contas

Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n.º 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990, não tendo
sido constatada nenhuma irregularidade digna de nota.
Restou constatado pela equipe técnica desta Corte de
Contas que o FUMDEVIT não executou despesas no exercício de 2016 e realizou descentralização de crédito ao
FUNCITEC no valor de R$ 376.696,31 referente desenvolvimento de pesquisa de campo aplicada ao projeto “elaboração do plano de desenvolvimento urbano integrawww.tce.es.gov.br

do-PDUI”.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios e
às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.

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

do Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo, sob a responsabilidade do senhor Robson Roque Coelho.

Considerando que não houve divergências detectadas, é
possível afirmar que os demonstrativos contábeis, bem
como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios descritos no fragmento acima.

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.

A Secex Contas – Secretaria de Controle Externo de Contas por meio da Análise Inicial de Conformidade – AIC
nº. 376/2017-7 verificou que os documentos/arquivos atendem as especificações técnicas mínimas aceitáveis, estando o processo conforme as disposições da IN
34/2015.

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar regulares as contas do Fundo Metropolitano
de Desenvolvimento da Grande Vitória – FUMDEVIT relativas ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da
Sra. Andrezza Rosalém Vieira, nos termos do inciso I, do
artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação a responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal.
1.2. Dar ciência a interessada;
1.3. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/02/2018 - 2ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
Diário Oficial de Contas

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-068/2018 – SEGUNDA CÂMARA

PROCESSO:
CLASSIFICAÇÃO:

UNIDADE GESTORA
EXERCÍCIO:
RESPONSÁVEL:

TC 5963/2017-1
Prestação de Contas Anual de
Ordenador
Fundo Municipal de Saúde de
Ponto Belo
2016
Robson Roque Coelho

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTO BELO – EXERCÍCIO
DE 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual de Ordenador, relativas ao exercício de 2016,
www.tce.es.gov.br

Ato sequente, foi elaborado pela SecexContas o Relatório Técnico nº 798/2017-4 e a Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº 5974/2017-3, opinando sob o aspecto técnico-contábil, pelo julgamento REGULAR da prestação de
contas do Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
anuiu à proposta técnica, de acordo com o parecer exarado pelo Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira no
doc. 62.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos virtuais, observo
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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que o feito encontra-se devidamente instruído, considerando o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em atendimento aos princípios constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 27 de abril de 2017, descumprindo assim o prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n.º 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990, não tendo
sido constatada nenhuma irregularidade digna de nota.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL

(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.

1.3. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.

2. Unânime.

(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.

4. Especificação do quórum:

Considerando que não houve divergências detectadas, é
possível afirmar que os demonstrativos contábeis, bem
como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

3. Data da Sessão: 07/02/2018 - 2ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
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

Relator
1. ACÓRDÃO

4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios e
às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
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1.2. Dar ciência ao interessado;

[...]

[...]

[...]

1.1. Julgar regulares as contas do Fundo Municipal de
Saúde de Ponto Belo, relativas ao exercício de 2016, sob
a responsabilidade do senhor Robson Roque Coelho, nos
termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos
do art. 85, do mesmo diploma legal.

www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-069/2018 – SEGUNDA CÂMARA

PROCESSO:
CLASSIFICAÇÃO:

TC 6188/2017-1
Prestação de Contas Anual de
Ordenador

Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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UNIDADE GESTORA:
EXERCÍCIO:
RESPONSÁVEL:

Coordenadoria Estadual de
Proteção e Defesa Civil
2016
Fabiano Marchetti Bonno

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual de Ordenador, relativas ao exercício de 2016,
da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil,
sob a responsabilidade do Sr. Fabiano Marchetti Bonno.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, por meio da Análise Inicial de Conformidade – AIC nº
356/2017-1 (doc. 45) verificou que os documentos/arquivos atendem as especificações técnicas mínimas aceitáveis, estando o processo de acordo com as disposições
da IN 34/2015.
Ato sequente, foi elaborado pela SecexContas o Relatório Técnico RT nº 1102/2017-1 (doc. 46), opinando, sob o
aspecto técnico-contábil, pelo julgamento REGULAR da
prestação de contas da Coordenadoria Estadual de Proteção e de Defesa Civil, o que foi anuído por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 5906/2017-7 (doc.47).
O referido entendimento pela regularidade dessas contas foi corroborado pelo Ministério Público de Contas,
de acordo com o parecer nº 7153/2017-3 exarado pelo Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, situado no
doc. 51.
Diário Oficial de Contas

É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 31 de março de 2017, cumprindo assim o prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n.º 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990, não tendo
sido constatada nenhuma irregularidade digna de nota.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonswww.tce.es.gov.br

trativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios e
às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houve divergências detectadas, é
possível afirmar que os demonstrativos contábeis, bem
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar regulares as contas da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civis relativas ao exercício de
2016, sob a responsabilidade do Sr. Fabiano Marchetti
Bonno nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável,
nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal.

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-070/2018 – SEGUNDA CÂMARA

PROCESSO:
CLASSIFICAÇÃO:

UNIDADE GESTORA
EXERCÍCIO:
RESPONSÁVEL:

TC 7564/2017-8
Prestação de Contas Anual de
Ordenador
Fundo Municipal de Saúde de
Jerônimo Monteiro
2016
Oswaldo Lanes

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERÔNIMO MONTEIRO –
EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 07/02/2018 - 2ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

4. Especificação do quórum:

RELATÓRIO

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

Versam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual de Ordenador, relativas ao exercício de 2016,
do Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro,
sob a responsabilidade do senhor Oswaldo Lanes.

1.2. Dar ciência ao interessado;
1.3. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
Diário Oficial de Contas
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A Secex Contas – Secretaria de Controle Externo de Contas por meio da Análise Inicial de Conformidade – AIC
nº. 402/2017-6 verificou que os documentos/arquivos atendem as especificações técnicas mínimas aceitáveis, estando o processo conforme as disposições da IN
34/2015.
Ato sequente, foi elaborado pela SecexContas o Relatório Técnico nº 1074/2017-1 e a Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº 5926/2017-4, opinando sob o aspecto
técnico-contábil, pelo julgamento REGULAR da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
anuiu à proposta técnica, de acordo com o parecer exarado pelo Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira no
doc. 53.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos virtuais, observo
que o feito encontra-se devidamente instruído, consideSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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rando o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em atendimento aos princípios constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 06 de abril de 2017, descumprindo assim o prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n.º 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990, não tendo
sido constatada nenhuma irregularidade digna de nota.
Restou constatado pela equipe técnica desta Corte de
Contas que o Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo
Monteiro cumpriu os limites legais no exercício de 2016.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL

às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.

1.1. Julgar regulares as contas do Fundo Municipal de
Saúde de Jerônimo Monteiro, relativas ao exercício de
2016, sob a responsabilidade do senhor Oswaldo Lanes,
nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal.
1.2. Dar ciência ao interessado;

[...]

1.3. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.

2. Unânime.

(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.

4. Especificação do quórum:

Considerando que não houve divergências detectadas, é
possível afirmar que os demonstrativos contábeis, bem
como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

[...]

1. ACÓRDÃO

4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios e

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado

Diário Oficial de Contas

do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 07/02/2018 - 2ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
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-072/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Processo: 02953/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: GP - Secretaria de Gabinete de São Mateus
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Partes: Jorge Ribeiro, Silvio Manoel dos Santos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2016 – JURISDICIONADO: SECRETARIA DE
GABINETE DE SÃO MATEUS – REGULAR – QUITAÇÃO –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenadores) da Secretaria Municipal de Gabinete de São Mateus, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Senhores Jorge Ribeiro e Silvio Manoel Dos
Santos.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico 00887/20179 em que foi sugerido o julgamento regular da prestação
de contas em questão, como consequência da apreciação das peças e demonstrativos encaminhados pelo gestor. Vejamos:
1. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor (es) responsável (eis), no exercício das
funções administrativas na Secretaria de Gabinete de
São Mateus.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório TécniDiário Oficial de Contas

co Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.

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

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do(s) S.r.(s). JORGE RIBEIRO e SILVIO MANOEL DOS SANTOS, no exercício de
2016, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012

1.1. Julgar regular as contas apresentadas pelos Senhores Jorge Ribeiro e Silvio Manoel Dos Santos, frente à
Secretaria de Gabinete de São Mateus, no exercício de
2016, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal;

[...]

1.2. Dar ciência aos interessados;

Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 005967/2017-3, que considerou completa a análise proposta no Relatório Técnico 00887/2017-9, anuindo, desta forma, aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.

1.3. Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
foi elaborado o Parecer 00184/2018-4, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira que trouxe o opinamento deste órgão ministerial no sentido de considerar regular a prestação de contas sob análise, com fulcro
no art. 84, inciso I, da LC 621/2012, expedindo-se quitação aos responsáveis, bem como seja regularizado o arquivo ROLRES.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
www.tce.es.gov.br

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 (Relator)
e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
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
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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ACÓRDÃO TC-075/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO: TC 119/2012-8
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo
CLASSIFICAÇÃO: Representação
REPRESENTANTE: CGU Regional/ES – Wander Francisco
Coelho de Freitas
EXERCÍCIOS: 2007-2009
RESPONSÁVEIS: Jaime Santos Oliveira Júnior, Manoel
Messias Martins Rocha, Gilberto Fernando Louback
ADVOGADOS: Gregório Ribeiro da Silva, Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro
REPRESENTAÇÃO
–
REJEITAR
PARCIALMENTE AS PRELIMINARES – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRESCRIÇÃO PARCIAL – MULTA - DETERMINAR – NOTIFICAR – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I. RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação formulada pelo Chefe de Serviço da Controladoria Regional da União no Estado do ES, Sr. Wander Francisco Coelho de Freitas, em
face do então Prefeito de Ponto Belo/ES, Sr. Jaime Santos Oliveira Júnior, relativa a supostas irregularidades referente às verbas provenientes dos recursos despendidos em prol dos Convênios nºs 234/2007 e 005/2009,
celebrados entre o Município de Ponto Belo e a SETADES
– Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, bem como, em relação à aplicação de
verbas públicas destinadas à locação de veículos com indicativos de superfaturamento.
Diário Oficial de Contas

Após manifestações da área técnica (fls. 104/106; MTP
138/2012, fls. 114/119) e do Ministério Público de Contas (fls. 137/139), o Relator Titular, nos termos do artigo 63, II da LC 621/2012, determinou oficiar (fl. 141) o
gestor do município, Senhor Jaime Santos Oliveira Júnior,
para encaminhar os documentos relacionados ao objeto da representação, bem como prestar esclarecimentos acerca da locação de veículos e maquinários pesados, tais como: retroescavadeira, patrol, caminhão, coletor de resíduos sólidos, caminhão pipa e caçamba.
A 4ª Secretaria de Controle Externo, a qual cabia à fiscalização do Município de Ponto Belo, manifestou-se por
meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP 373/2013
(fls. 929 a 958), restringindo-se à locação de veículos.
Por sua vez, a 2ª Secretaria de Controle Externo, então
responsável pela fiscalização na SETADES, teceu comentários acerca dos Convênios nºs 234/2007 e 005/2009,
por meio da MTP 373/2013 (fls. 961 e 962).
Já o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas manifestou-se quanto ao Convênio nº 005/2009, que se refere
a construção de galpão para abrigar equipamentos para atividade de psicultura sustentável no reservatório do
município, ocasião em que, por meio da MTP 880/2015
(fls. 968/974), propôs o não conhecimento da presente representação em relação ao convênio mencionado,
tendo em vista não presentes os requisitos de admissibilidade exigidos, em especial, quanto às informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de
convicção.
Após, os autos foram novamente submetidos à 4ª SCE,
que, por meio da MTP 1028/2015 (fls. 976/977) sugeriu a realização de diligência externa, requisitando ao Sr.
Sérgio Murilo Moreira Coelho, então Prefeito Municipal
www.tce.es.gov.br

de Ponto Belo, a documentação relativa à contratação
sem licitação do veículo Uno Mille Placa MST 6981 para atender à Secretaria Municipal de Infraestrutura no
período de abril a junho de 2011, no valor mensal de R$
2.000,00 (dois mil reais), bem como toda a documentação comprobatória dos pagamentos realizados, sugestão
acatada por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM 2320/2015 (fls. 979/980).
Em seguida, adveio a DECM 189/2016 (fls. 987/988), determinando expedição de reiteração de comunicação de
diligência externa, desta feita sob pena de multa, com
fulcro no art. 389, IV, do RITCEES (Resolução 261/2013),
em cumprimento ao §1º, do mesmo artigo e Diploma Legal.
Assim, foram juntados documentos referentes à contratação em tela (fls. 992/1090), bem como, cópia integral
do Convite 036/2011, cujo objeto é a locação do mesmo
veículo, tendo como vencedora a mesma empresa e com
igual valor mensal.
Após o envio da citada documentação, foram os autos
encaminhados à SecexDenúncias para instrução e análise, dando origem, assim, à ITI 425/2016 (fls. 1097/2032)
e, posteriormente, à Decisão 1887/2016 – Segunda Câmara (fls. 2040), onde decidiu-se pela citação dos responsáveis, sendo expedidos os Termos de Citação 916,
917 e 918 (fls. 2041/2043).
Os responsáveis Jaime Santos Oliveira Júnior e Manoel Messias Martins Rocha encaminharam as respectivas alegações de defesa (fls. 2075/2091), e o Sr. Gilberto Fernando Louback apresentou suas alegações às fls.
2047/2060.
Em seguida, os autos foram remetidos à Secretaria de
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Controle Externo de Denúncias e Representações que,
por meio da Instrução Técnica Conclusiva 04560/20161, apresentou proposta de encaminhamento nos seguintes termos:
4.1 Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
pela PROCEDENCIA PARCIAL da presente representação,
tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
4.1.1 – Ausência de cotação de orçamento prévio (Item
3.4.1 desta ITC).
Critério: Art. 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93.
Responsável: Jaime Santos Oliveira Júnior – Prefeito Municipal
4.1.2 – Ausência de nomeação de agente fiscalizador
(item 3.4.3 desta ITC)
Critério: Art. 67, caput, da Lei nº 8.666/93.
Responsável: Jaime Santos Oliveira Júnior – Prefeito Municipal
4.2. Posto isso, e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Resolução TC 261/2013, conclui-se opinando por/pela:
4.2.1. Declarar a prescrição da pretensão punitiva deste
TCEES e declarar extinta a punibilidade dos responsáveis
citados nos presentes autos, Manoel Messias Martins
Rocha – Presidente da CPL, Jaime Santos Oliveira, Prefeito Municipal e Gilberto Fernando Loubak, Procurador Municipal, em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.2 (Edital de licitação elaborado sem exigências mínimas de segurança e continuidade do serviDiário Oficial de Contas

ço) e 2.5 (Ausência de regular formalização do processo
de dispensa de licitação) da Instrução Técnica Inicial ITI
425/2016 (fls. 1097/2032);
4.2.2 Rejeitar a preliminar suscitada no item 2.1 desta
ITC, conforme fundamentação constante naquele item;
4.2.3 Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Jaime
Santos Oliveira (Prefeito Municipal), confirmando sua
responsabilidade quanto aos itens 3.4.1 e 3.4.3 desta
ITC, sugerindo a aplicação de multa individual ao responsável, com amparo no artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93; por ser esta a legislação
aplicável à época dos fatos;
4.2.4 Acolher as razões de justificativas do Sr. Manoel
Messias Martins Rocha (Presidente da CPL), Jaime Santos Oliveira (Prefeito Municipal) e Gilberto Fernando
Loubak (Procurador Municipal), afastando suas responsabilidades quanto aos itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.2 desta
ITC.
4.4 Sugere-se, ainda, que seja dada CIÊNCIA dos atos
processuais subsequentes ao Dr. Gregório Ribeiro da
Silva (OAB/ES 1.046) e Dr. Altamiro Thadeu F. Sobreiro
(OAB/ES 15.786), advogados dos Srs. Jaime Santos Oliveira Júnior e Manoel Messias Martins Rocha, regularmente constituído nos autos, em conformidade com o
disposto no art. 359, § 8º, da Res. TC 261/2013 (RITCEES), destacando o requerimento de sustentação oral solicitado na apresentação das alegações de defesa (fls.
2090).
4.5. Por fim, sugere-se que se dê CIÊNCIA ao denunciante do teor da decisão final a ser proferida, conforme mandamento do §7º, do art. 307, da Resolução TC
261/2013.
www.tce.es.gov.br

O Ministério Público de Contas, em Parecer da lavra do
Senhor Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer 05812/2017-1) encampa parcialmente o entendimento exarado pela Área Técnica, inclusive no tocante à
incidência do fenômeno prescricional (item 2.2 Edital de
licitação elaborado sem exigências mínimas de segurança e continuidade do serviço e 2.5 Ausência de regular
formalização do processo de dispensa de licitação da ITI
425/2016 - fl. 1097/2032).
Ao final, oficia pela Procedência Parcial da presente Representação, pugnando, inclusive pela aplicação de multa individual ao Responsável, com amparo no artigo 96,
inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à época dos fatos) ante a manutenção das
seguintes irregularidades:
· Ausência de cotação de orçamento prévio (Art. 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93).
Responsável: Jaime Santos Oliveira Júnior – Prefeito Municipal
· Ausência de nomeação de agente fiscalizador (Art. 67,
caput, da Lei nº 8.666/93).
Responsável: Jaime Santos Oliveira Júnior – Prefeito Municipal
3.2 Em dissonância ao entendimento constante da ITC
4560/2016, pugna-se, ainda, pela manutenção das seguintes irregularidades:
· Sobrepreço na contratação de empresa para locação
de veículos – Convite nº 01/2011
Responsáveis: Manoel Messias Martins Rocha – Presidente da CPL, Jaime Santos Oliveira Junior – Prefeito
Municipal e Gilberto Fernando Louback – Procurador
Municipal
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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· Sobrepreço na contratação de empresa para locação
de veículos – Convite nº 14/2011

no artigo 177, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas.

Parecer PPJC nº 531/2012 (fls. 136/139) “constatou preenchidos os requisitos aplicáveis à representação (...)”.

Responsáveis: Manoel Messias Martins Rocha – Presidente da CPL, Jaime Santos Oliveira Junior – Prefeito
Municipal e Gilberto Fernando Louback – Procurador
Municipal

Para tanto, apontam que o ofício encaminhado pela Controladoria Regional da União no Estado do ES fala, genericamente, em irregularidades na locação de veículos
com verbas que teriam vindo para esta finalidade, sendo
que, em nenhum dos pontos abordados pela ITI há qualquer menção a locação por meio de verbas recebidas para esta finalidade.

Destaca ainda que ao acolher o Parecer Ministerial, o Relator titular do processo determinou ao gestor o envio
de toda documentação a este Tribunal no prazo de 15
dias, bem como o envio de cópia do mencionado parecer ao responsável. (fls. 141).

3.2 Considerando a locação de veículos com sobrepreço, nos Convites 01/2011 e 14/2011, pugna-se pela devolução ao erário do total de R$ 41.400,00 (quarenta e
um mil e quatrocentos reais), a ser corrigido monetariamente, inatingível pela prescrição da pretensão punitiva.
Na pauta da 1ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada em 31 de janeiro de 2018, recebeu sustentação oral.
I. FUNDAMENTAÇÃO
1. DAS PRELIMINARES
O artigo 75 da Resolução TC Nº 261, de 4 de junho de
2013 (aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo) dispõe que “as questões preliminares ou prejudiciais serão decididas antes
da apreciação do mérito”.
1. Desatendimento aos requisitos da representação. Violação ao art. 177, inciso II do Regimento Interno do TCEES.
Assim, em primeira análise se apresenta questão suscitada pelos Srs. Jaime Santos Oliveira Júnior e Manoel
Messias Rocha às folhas 2075/2091 onde alegam que ao
compulsarem os autos, não se observa a presença dos
requisitos de admissibilidade da representação em relação às locações de veículos pelo Município de Ponto Belo, notadamente informações sobre o fato, a autoria, as
circunstâncias e os elementos de convicção elencados
Diário Oficial de Contas

Entendem que diante de uma denúncia claramente inepta foi adotado dois critérios, quais sejam: a respeito do
Convênio nº 005/2009 tem-se a inadmissibilidade e, em
relação à locação de veículos admitiu-se a denúncia, sendo que em relação a ambos os tópicos não há os elementos mínimos do inciso II do artigo 177 do Regimento Interno do TCEES.
Diante disso, requerem, preliminarmente, o reconhecimento da inadmissibilidade da denúncia, procedendo-se
ao arquivamento dos autos.
Conforme consubstanciado na análise técnica, não assiste razão aos Srs. Jaime Santos Oliveira Júnior e Manoel
Messias Rocha.
Isto porque, no caso específico do questionamento preliminar ora suscitado, bem lembrou a área técnica que
a Manifestação Técnica Preliminar MTP 138/2012 (fls.
114/119) já havia se posicionado no sentido de se receber a representação, nos pontos em que foram atendidos os requisitos para seu recebimento, compreendendo os atos praticados no exercício de 2010 e 2011, dentre os quais se inclui os questionamentos referentes à locação de veículos pelo município de Ponto Belo.
Igualmente, o Ministério Público de Contas, por meio do
www.tce.es.gov.br

E mais: “Diante do envio da documentação, deu-se seguimento aos trâmites processuais de estilo, com a elaboração da ITI 425/2016 (fls. 10972032), Voto do Relator 1373/2016 (fls. 2036/2039) e Decisão 2ª Câmara
1887/2016 (fls. 2040), que se posicionaram no sentido
da citação dos responsáveis para que apresentassem as
justificativas e documentos que entendessem cabíveis.”
Em razão disso, a área técnica verificou que “o expediente exordial dos presentes autos (Ofício nº 38.768/CGU,
fls. 01) já havia sido expressamente conhecido como representação, buscando a averiguação dos fatos descortinados pelos documentos acostados ao ofício, em respeito à supremacia do interesse público na boa gestão
dos recursos públicos, razão pela qual se entende superado qualquer questionamento a respeito da admissibilidade da peça”.
Por fim, pugna pelo não conhecimento da presente preliminar.
Desse modo, pelas razões acima expostas, proponho decisão no sentido da rejeição da preliminar requerida pelos Srs. Jaime Santos Oliveira Júnior e Manoel Messias
Rocha às folhas 2075/2091.
1. Da prescrição da pretensão punitiva do TCEES.
Relata a instrução processual que, em sede de preliminar, os Srs. Jaime Santos Oliveira Júnior e ManoSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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el Messias Rocha alegaram em suas justificativas de fls.
2075/2091 que a pretensão punitiva do TCEES encontra-se fulminada pela prescrição albergada pelo artigo 71
da LC 621/2012.
Neste aspecto, asseveram que o manifestante Manoel Messias Martins Rocha foi citado no dia 26/09/2016,
conforme consta à fl. 2.062 do Volume VI, e o manifestante Jaime Santos Oliveira Júnior no dia 03/10/2016, fl.
2.065, Volume VI.
Em assim sendo, vislumbrando o transcurso de mais de
05 (cinco) anos entre o último ato questionado na presente representação e a ocorrência da citação, pede-se a
declaração da prescrição da pretensão punitiva do TCEES
nos presentes autos.
Sobre a matéria, observo que a área técnica desta Corte analisou detidamente o conteúdo das irregularidades apontadas na ITI 425/2016 (fls. 1097/2032), inferindo que algumas delas não indicam a ocorrência de dano
ao erário, configurando apenas irregularidades de natureza formal.
Fundamenta a sua análise com base na boa doutrina, legislação e jurisprudência aplicada a este Tribunal de Contas.
Nesse passo, por se tornarem despiciendas outras considerações acerca do assunto, transcrevo na íntegra a análise técnica. Vejamos:
Extrai-se dos autos, que o presente processo tem como
objeto a análise de procedimentos licitatórios e de dispensa realizados pela Administração Municipal de Ponto
Belo, nos anos de 2010 a 2011.
Como se infere da ITI 425/2016 (fls. 1097/2032), algumas das irregularidades apontadas não indicam a ocorDiário Oficial de Contas

rência de dano ao erário, configurando apenas irregularidades de natureza formal.
Nesse aspecto, sabe-se que a aplicação de sanções, ao
contrário do ressarcimento, é prescritível, de modo que,
transcorridos mais cinco anos entre a ocorrência dos fatos e a citação dos responsáveis, cumpre analisar a hipótese de ocorrência do instituto da prescrição aos presentes autos e as suas consequências jurídicas.
A prescrição é a ficção jurídica trazida pelo Código Civil,
podendo ser conceituada como a perda da pretensão do
direito de agir:
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que
aludem os arts. 205 e 206.
Assim, quando o titular de um direito violado mantém-se inerte, por tempo superior ao definido em lei, ocorre
a extinção de pretender reparação, ou seja, a recomposição do direito violado se torna inexigível, não podendo
mais ser requerida.
A doutrina ainda traz o conceito de prescrição intercorrente, que é aquela ocorrida no curso do processo. Na
doutrina de Arruda Alvim:
A chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa ao possível
direito material postulado, quando tenha sido deduzida
pretensão; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por
segmento temporal superior àquele em que se verifica a
prescrição em dada hipótese. Verifica-se que com o andamento normal do processo não deve ocorrer prescrição, que terá sido interrompida com a citação inicial; e
igualmente não é consumar-se decadência, cuja pretenwww.tce.es.gov.br

são tenha sido tempestivamente exercida.
O prazo prescricional trazido na Lei Complementar Estadual n° 621/12, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, é de 5 (cinco) anos, sendo interrompido pela citação válida do responsável ou interposição de recurso, senão vejamos::
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo. (...)
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
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.
(...).
O fato de haver como marco interruptivo, ao lado da citação válida, a interposição de recurso deixa claro que a
LC 621/2012 adotou a prescrição intercorrente. Assim,
o prazo que se interrompe com a citação volta a contar
imediatamente, sendo interrompido, novamente, apenas pela interposição de recurso. Se, entre a citação e a
interposição do recurso, transcorrer mais de cinco anos,
tem-se que terá se aperfeiçoado a prescrição. É a interpretação que se extrai do art. 71, da LC 621/2012.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018

551

ATOS DA 2a CÂMARA

A par disso, é entendimento desta E. Corte de Contas
que tal prazo se aplica aos processos anteriores à vigência da referida Lei Complementar, como definido no Processo TC 4348/2003, Acórdão TC 407/2012, Cons. Rel.
João Luiz Cotta Lovatti (em substituição):

ca das relações, além de se amparar na razoabilidade e
fomentar a eficiência.

citação elaborado sem exigência mínimas de segurança
e continuidade de serviço – Convite nº 10/2010:

Veja-se que o mister de fiscalizar — verdadeiro poder-dever — é um direito exercido pelos Tribunais de Contas
em defesa do erário e da própria sociedade.

(...) VOTO no seguinte sentido: (...)

Desse direito emanam várias pretensões, dentre as
quais: a de agir, expedindo determinações positivas e negativas (pretensão corretiva); a de punir ilícitos no âmbito de sua competência (pretensão punitiva); e a de apurar danos ao erário (pretensão reparatória).

Extrai-se dos autos que o Convite 10/2010 foi lançado
em 10/02/2010 (fls. 741/750). Por outro lado, a citação
dos responsáveis indicados na ITI ocorreu em julho de
2016 (fls. 2064, fls. 2063 e 2066), data em que os citados
assinaram os ARs, sendo que a juntada dos ARs aos autos
(marco inicial da citação válida) ocorreu em 26/09/2016
(fls. 2062, Gilberto Fernando Louback e Manoel Messias Martins Rocha) e 03/10/2016 (fls. 2065, Jaime Santos Oliveira), levando-nos a concluir que transcorreram
mais de 05 anos da ocorrência dos fatos até a efetiva citação por parte desta Corte de Contas.

II) Em verificando que o Termo de Citação nº 0375/2006,
foi juntado em 07/07/2006 (fls. 353), com transcurso de
mais de cinco anos do fato, CONSIDERO PRESCRITA a
pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, conforme disposto no art. 71, caput, § 1º
e 4º, da Lei Complementar nº 621/2012, mantida entretanto a obrigação do ressarcimento do prejuízo ao erário, na imposição do art. 32, §6º da Constituição Estadual
e art. 71, § 5º da lei Complementar nº 621/2012.
Por se tratar de representação, o prazo prescricional é
contado da ocorrência do fato, na forma do inciso II, §
2 do art. 71 da Lei Complementar n.° 621/2012, retro
mencionada.
De outro giro, o prazo prescricional possui causas suspensivas e interruptivas, e o Regimento desta Corte definiu como causa suspensiva a determinação de diligência no processo, até o seu total cumprimento e interruptiva a citação válida do responsável e a interposição de
recurso.
Impende registrar, no que tange à aplicação da prescrição nos Tribunais de Contas, essa pode ser considerada como o escoamento do prazo para manifestação das
próprias Cortes acerca da conduta de seus jurisdicionados. Neste sentido, a prescrição diz respeito ao prazo para aplicar as penalidades ao gestor (prescrição da pretensão punitiva), visando estabelecer a segurança jurídiDiário Oficial de Contas

Nesse sentido, cabe mencionar que a ocorrência do fenômeno jurídico da prescrição faz extinguir, para o Estado, somente a pretensão punitiva consubstanciada
na aplicação de multa ao responsável, não abrangendo
eventuais danos ao erário por expressa previsão do art.
37, § 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Como se pode notar, as irregularidades supostamente
levantadas pela representação dizem respeito a fatos irregulares imputados aos Responsáveis, no exercício de
2010 e 2011, como se infere da ITI 425/2016.
Cabe, então, analisarmos o lapso temporal da ocorrência do fato e da citação válida dos responsáveis, quanto às irregularidades de cunho formal elencadas na respectiva instrução técnica inicial, destacando-se, de antemão, que as irregularidades apontadas nos itens 2.1,
2.3 e 2.4 da ITI 425/2016, das quais decorrem possíveis
dano ao erário, não estão abrangidas pelo fenômeno da
prescrição.
Feitas tais considerações, passemos à análise pretendida:
No que tange ao item 2.2 da ITI 425/2016 – Edital de liwww.tce.es.gov.br

Registra-se, ainda, que a LC 621/2012, no o §3º do art.
71, dispõe que a determinação de diligência no processo, até o seu total cumprimento, suspende a prescrição.
Consta, portanto, dos autos a solicitação de diligência
externa, requerida por meio da MTP 1028/2015 (fls.
976/977), acompanhada pela Decisão Monocrática Preliminar DECM 2320/2015 (fls. 979//980), reiterada pela
DECM 189/2016 (fls. 987/988).
Não obstante, a determinação de diligência, ocorreu em
28/01/2016 com o retorno de AR/Contrafé do Termo de
Comunicação de Diligência Externa (fl. 982), sendo cumprida em 16/03/2016 (fls. 992/1090), ou seja, a determinação e cumprimento da diligência externa também sucederam já passados mais de 05 anos da ocorrência do
fato, não possuindo o condão de influenciar na suspensão da prescrição, para este indício de irregularidade especificamente analisado.
Nesse sentido, entendemos que deve ser reconhecida a
prescrição quanto ao item 2.2 da ITI 425/2016.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Quanto ao item 2.5 da ITI 425/2016 – Ausência de regular formalização do processo de dispensa de licitação,
extrai-se do bojo da peça inicial que a irregularidade suscitada cinge-se aos processos de pagamentos 969/2011,
1302/2011, 1569/2011, 1838/2011, decorrentes da contratação da empresa Rubens Nascimento Xavier ME, que
teria ocorrido sem a devida formalização do processo de
dispensa, não constando a caracterização da situação
que justifica a dispensa, nem a razão da escolha do fornecedor e tampouco a justificativa de preço.
Compulsando os autos, verifica-se que tais processos estão datados conforme abaixo melhor descrito:
PROCESSO
969/2011 (fls. 996/1001)
1302/2011 (fls. 1002/1007)
1569/2011 (fls. 1008/1013)
1838/2011

DATA
01/04/2011
02/05/2011
01/06/2011
01/07/2011

Considerando a ocorrência do fato como marco inicial
para a contagem do prazo prescricional, conforme previsto no artigo 71, § 2º, inciso II da LC 621/2012, em relação aos processos mencionados, a prescrição se consumaria em 01/04/2016, 02/05/2016, 01/06/2016 e
01/07/2016, respectivamente.

prazo prescricional para todos os processos referidos
neste item, razão pela qual pugnamos para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas no que se refere ao indicativo de irregularidade apontado no item 2.5 da ITI 425/2016.
No que se refere ao item 2.6, verifica-se que as irregularidades suscitadas (2.6.1 ausência de cotação de orçamento prévio, 2.6.2 convite à empresa com atuação diversa da área licitada e 2.6.3 ausência de nomeação de
agente fiscalizador) referem-se ao procedimento licitatório decorrente do Convite 036/2011.
O referido instrumento convocatório foi lançado em
22/08/2011 (fls. 1026/1030). Deste modo, a ocorrência
dos fatos apontados reporta-se a esta data, sendo forçoso concluir que, em 21/08/2016 se daria a prescrição da
pretensão punitiva do Tribunal de Contas quanto às irregularidades formais ocorridas no certame em debate.

2062, juntada do AR, Gilberto Fernando Louback e Manoel Messias Martins Rocha) e 03/10/2016 (juntada do
AR, fls. 2065 Jaime Santos Oliveira).
Assim, conforme previsto no artigo 71, § 4º, inciso I da LC
621/2012, a citação válida interrompe o prazo da prescrição.
Deste modo, os fatos apontados no item 2.6 não foram
alçados pela prescrição, cabendo, portanto, sua respectiva análise, a ser implementada na presente peça conclusiva.
Da análise da preliminar suscitada, concluímos, portanto, que com relação ao itens 2.2 e 2.5 da ITI 425/2016
houve a consumação da prescrição, sendo que nos itens
2.1, 2.3, 2.4 e 2.6 da referida peça inicial não há que se
falar em prescrição, motivo pelo qual será procedida a
respectiva análise na presente peça conclusiva.
Face ao exposto, opinamos pela declaração da prescrição punitiva, na forma prevista no art. 71, e seus parágrafos, da Lei Complementar 621/2012, no tocante às irregularidades apontadas nos itens 2.2 e 2.5 extraídas da
ITI 425/2016, por serem de natureza formal, não ensejando a aplicação de punição por este E. Tribunal de Contas.

Não obstante, houve a determinação de diligência em
28/01/2016 (fl. 982), sendo cumprida em 16/03/2016
(fls. 992/1090), ficando, portanto, o processo suspenso
por 01 mês e 18 dias.

No entanto, houve uma hipótese de suspensão da prescrição. A LC 621/2012, no §3º do art. 71, dispõe que a
determinação de diligência no processo, até o seu total cumprimento, suspende a prescrição. Assim, em
28/01/2016, houve a determinação de diligência (fl.
982, retorno de AR/Contrafé do Termo de Comunicação
de Diligência Externa), ocorrendo, portanto, a suspensão
da prescrição.

Considerando a suspensão ocorrida, os novos prazos para se efetivar a consumação da prescrição nos processos ora analisados seriam 19/05/2016, 20/06/2016,
19/07/2016 e 19/08/2016, respectivamente.

Cumprida a diligência em 16/03/2016 (fls. 992/1090) o
prazo prescricional voltou a correr em 17/03/2016, ficando, portanto, o prazo prescricional suspenso por 1
mês e 18 dias.

Destarte, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, torna-se infrutífero o
cotejo das teses de defesa apresentadas, acerca das anomalias apontadas nos itens 2.2 e 2.5 da ITI 425/2016, em
razão do afastamento, pelo reconhecimento da prescrição, da possibilidade de aplicação de sanção pecuniária.

A citação válida, por sua vez, causa interruptiva da prescrição, ocorreu em 03/10/2016 (juntada do AR, fls. 2065
Jaime Santos Oliveira), portanto, após a consumação do

Nesse aspecto, o novo prazo prescricional se consumaria em 09/10/2016. Não obstante, a citação válida dos
responsáveis ocorreu em ocorreu em 26/09/2016 (fls.

Conclui, assim, a área técnica que em relação aos itens
2.2 e 2.5 da ITI 425/2016 houve a consumação da prescrição, sendo que nos itens 2.1, 2.3, 2.4 e 2.6 da referi-
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da instrução não há que se falar em prescrição, motivo
pelo qual procedeu-se a respectiva análise na instrução
técnica conclusiva.
Nesse contexto e na mesma linha consubstanciada na
análise técnica, entendo que assiste razão aos Srs. Jaime
Santos Oliveira Júnior e Manoel Messias Rocha em relação à consumação da prescrição nos itens 2.2 e 2.5 da
ITI 425/2016.
Contudo, ressalte-se, quanto aos itens 2.1, 2.3, 2.4 e 2.6
da referida peça inicial não há que se falar em prescrição.
Ante o exposto, proponho decisão no sentido do acolhimento, em parte, da preliminar apresentada neste tópico, ou seja, pela declaração da prescrição punitiva,
na forma prevista no art. 71, e seus parágrafos, da Lei
Complementar 621/2012, no tocante às irregularidades
apontadas nos itens 2.2 e 2.5 extraídas da ITI 425/2016,
por serem de natureza formal, não ensejando a aplicação de punição por este Tribunal de Contas.
Outrossim, sou pela rejeição da preliminar requerida
em relação aos itens 2.1, 2.3, 2.4 e 2.6 da referida peça
inicial, motivo pelo qual procederemos à respectiva análise quanto ao mérito.
Passo, assim, à análise dos apontamentos técnicos proferidos pela Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações em sua Instrução Técnica Conclusiva 04560/2016-1, em relação aos indícios de irregularidades indicados nesta Instrução processual, conforme
segue:
2– DAS IRREGULARIDADES NÃO PRESCRITAS APONTADAS NA ITI 425/2016:
a. Sobrepreço na contratação de empresa para locação
Diário Oficial de Contas

de veículos - Convite nº 08/2010 (3.1 da ITC).
* Critério: Infringência ao art. 38, inciso II, III e parágrafo único, Art. 43 inciso, IV e inobservância da fase interna
do procedimento. (Responsáveis: Manoel Messias Martins Rocha - Presidente da CPL e; Jaime Santos Oliveira
Júnior - Prefeito Municipal).
Segundo a Instrução processual, o convite nº 08/2010 foi
aberto com o intuito de locar veículo, tipo popular, a ser
utilizado pela Secretaria de Educação, resultando na adjudicação do objeto em favor da Empresa Rubens Nascimento Xavier – ME, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) mensais, com vigência no período de 01/03 até
31/12/2010.
O referido certame teve início em 10/02/2010, com a solicitação de um veículo popular pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Sra. Jandira Rios da
Costa Duarte e no dia 24/02/2010 ocorreu a abertura
dos envelopes de habilitação e proposta.
Observou a área técnica que não se encontram nos autos os comprovantes do recebimento dos convites por
parte das empresas supostamente convidadas (exigência do art. 38, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/93), e não
fora efetuada, por parte da Administração Municipal, nenhuma pesquisa acerca dos preços praticados no mercado.
Como frisado, sem esta pesquisa anterior a administração fica sem parâmetro para avaliar se os valores encontram-se dentro da média praticada pelo mercado, o que
traz um grande potencial de acarretar prejuízo ao erário.
Diante dessa ausência de pesquisa de preço, a área técnica desta Corte realizou uma busca acerca do valor do
aluguel de um carro popular com as mesmas especificawww.tce.es.gov.br

ções e encontrou o valor de R$ 1.101,27 (um mil, cento e
um reais e vinte e sete centavos), alcançado pelo Estado
no Pregão Eletrônico nº 016/2011 (Registro de Preços),
que utilizou como base para restituição ao erário.
Assim, tendo em vista que a contratação dos serviços em
tela teve vigência por nove meses, apurou-se que o montante a ser ressarcido seria de R$ 8.088,57 (oito mil e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).
Outra questão destacada se refere ao objeto do contrato, então redigido como “Contratação de uma empresa
para locação de um veículo tipo popular ou similar com
capacidade para 05 (cinco) passageiros, sem ar condicionado, 04 (quatro) portas, básico, motor 1.0 que será
utilizado pela Secretaria de Educação Cultura e Esportes,
deste Município, até 31 de dezembro de 2010. O combustível, troca de óleo, lavagem, motorista, revisão do veículo e pneus será por conta da Prefeitura.”
Neste aspecto, apurou o corpo técnico que não há menção à substituição do veículo por outro, no caso de pane ou acidente, não se encontra previsão acerca da existência de seguro veicular, bem como nenhuma garantia
da continuação dos serviços caso algum sinistro ocorra
com o veículo.
Em sua análise inicial, área técnica ainda fez os seguintes destaques:
· Previsão de revisão do veículo “por conta da Prefeitura”, previsão esta que jamais deveria constar de um contrato de locação, pois a manutenção do veículo é de inteira responsabilidade da empresa locadora, inclusive a
troca de óleo e de pneus, que deve ser realizada periodicamente de acordo com as orientações do fabricante.
· Não consta menção ao ano de fabricação do veículo a
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ser locado, fator que inviabiliza uma concorrência leal
entre as empresas, pois poderia ocorrer uma oferta de
veículo com muitos anos de uso e que não poderia ser
recusada pela Administração, devido à ausência de previsão para tal.
· Não consta dos autos Parecer aprovando a Minuta do
Edital, bem como o ato de designação da Comissão de Licitação, exigência contida na Lei 8666/93, art. 38, inciso
III e parágrafo único.
· Ausência de informação, por parte do setor de contabilidade, acerca da existência de dotação orçamentária para a realização da despesa.
Dentro desse contexto, a área técnica aponta que a fase
interna do procedimento licitatório deve respeitar uma
sequência de atos preparatórios, são eles:
• solicitação expressa do setor requisitante interessado,
com indicação de sua necessidade;
• elaboração do projeto básico e, quando for o caso, o
executivo;
• aprovação da autoridade competente para início do
processo licitatório, devidamente motivada e analisada
sob a ótica da oportunidade, conveniência e relevância
para o interesse público;
• autuação do processo correspondente, que deverá ser
protocolizado e numerado;
• elaboração da especificação do objeto, de forma precisa, clara e sucinta, com base no projeto básico apresentado;
• estimativa do valor da contratação, mediante comprovada pesquisa de mercado;
• indicação dos recursos orçamentários para fazer face
Diário Oficial de Contas

à despesa;

do ao município local proposta mais vantajosa.

• verificação da adequação orçamentária e financeira,
em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal,
quando for o caso;

Analisando as justificativas apresentadas, a área técnica
constata a completa desordem e falta de zelo nos processos administrativos de locação de veículos realizados
pelo município de Ponto Belo, com uma série de irregularidades formais, demonstrando o descumprimento reiterado às normas insculpidas pela Lei 8.666/93; contudo, relembra que tais irregularidades não foram objeto
de análise fática ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva dos responsabilizados, de modo que não
haveria quaisquer consequências práticas aos agentes.

• elaboração de projeto básico, obrigatório em caso de
obras e serviços;
• definição da modalidade e do tipo de licitação a serem
adotados.
Em consequência dessas exigências, concluiu o corpo
técnico que a Prefeitura Municipal de Ponto Belo não
atentou para a necessidade de cumprir com a sequência
da fase interna do procedimento licitatório no caso em
análise e, assim, infringiu os artigos 38, incisos II e III, parágrafo único e 43, inciso IV, da Lei 8.666/93 culminando num prejuízo de R$ 8.088,57 (oito mil e oitenta e oito
reais e cinquenta e sete centavos) ou 4.029,3763VRTEs,
passível de ser ressarcido ao erário.
Em suas justificativas, os responsáveis disseram que o
parâmetro utilizado pela equipe técnica para identificar
o sobrepreço não se mostra razoável e suficiente. Alegam que os valores apresentados como parâmetro referem-se a uma contratação de uma quantidade de 68
(sessenta e oito) veículos, sendo inegável que o valor referencial utilizado pela equipe técnica reflete um nítido
ganho de escala, porquanto no município de Ponto Belo
foi locado apenas um veículo.
Alegam ainda que não se levou em consideração as circunstâncias envolvendo a circulação do veículo no município de Ponto Belo, cuja malha viária é composta em sua
maioria por estradas e por vias não asfaltadas.
Por fim, aduzem que houve plena concorrência entre os
licitantes no certame em questão, tendo sido assegurawww.tce.es.gov.br

Neste sentido, apesar da constatação de diversas falhas no procedimento licitatório referente ao Convite
10/2010, a análise técnica restringiu-se à questão do sobrepreço, em face de tal indício imputar dano ao erário, podendo gerar aos o dever de ressarcimento aos responsabilizados, eis que este não prescreve, de modo que
é imperiosa sua análise fática, demonstrando sua ocorrência ou não ante as informações trazidas pelas defesas
apresentadas.
Segundo a Instrução processual, o citado procedimento
licitatório refere-se à locação de um veículo tipo popular, a ser utilizado pela Secretaria de Educação, resultando na adjudicação do objeto à Empresa Rubens Nascimento Xavier – ME, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) mensais, tendo como vigência o período de 01/03
até 31/12/2010.
Nesse aspecto, a SecexDenúncias reporta que a ITI
425/2016 apontou que teria se verificado sobrepreço no
Convite 08/10 (baseado no valor cotado em outro procedimento licitatório). Confira-se o seguinte trecho da análise técnica:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Compulsado os autos, constata-se que o documento
anexado a fim de ser utilizado como parâmetro para fundamentar o sobrepreço, trata-se apenas de uma proposta de preços da empresa Delta Automotores, referente a um determinado procedimento licitatório referido
como Pregão Eletrônico 016/2011 – Registro de Preços
016/2011 (fls. 959, VOL VI).
No referido documento, consubstanciado em apenas
uma folha, o que se pode extrair é que a proposta de
preços cotava o valor de R$ 1.101,27 (um mil, cento e um
reais e vinte e sete centavos) para uma quantidade de 68
veículos Palio 1.0.
Verifica-se, portanto, que o possível sobrepreço tomou
como parâmetro tão somente uma determinada proposta de preço, cujo edital e demais documentos referentes
ao respectivo procedimento licitatório do qual faz parte
não está encartado aos autos.
Deste modo, ainda que se possa ter encontrado uma determinada proposta cujo preço cotado que se mostrava inferior ao valor contratado pelo Município de Ponto Belo, não há como tal parâmetro se sustentar, por si
só, de modo a configurar o suposto sobrepreço no Convite 08/2010.
Não se pode olvidar, ainda, que qualquer comparação
deve ser feita levando-se em conta as condições de contratação específicas de cada caso analisado (fatores a serem considerados: quantidade contratada, necessidade
de parcelamento na entrega do produto, local de entrega do produto ou da prestação do serviço, impostos incidentes nesse local, exigências de qualificação da equipe
técnica, condições e local para prestação de assistência
técnica pelo contratado, entre tantos outros).
Diário Oficial de Contas

Nesse aspecto, merece destaque o fato de que a proposta de preço utilizada como parâmetro para sustentar o
sobrepreço (fl. 959) reflete uma cotação para uma quantidade bem superior de veículo, porquanto nela está cotado o valor para 68 veículos, o que consequentemente tende a apresentar valores menores se comparada ao
certame realizado pelo município de Ponto Belo, em que
a estimativa era de apenas um veículo, bem inferior, portanto à proposta de preços utilizada como fonte de comparação.
Ademais, para se fazer uma comparação de preços entre
o item contratado pelo Município de Ponto Belo decorrente do Convite 08/2010 e a proposta de preço constante do Pregão Eletrônico 016/2011 anexada aos autos, (fl.
959), teria que se levar em conta se as características do
objeto exigidas em cada edital possui eram semelhantes
de tal forma a permitir tal comparação.
No caso, analisado, a simples proposta de preços composta de apenas uma folha, desacompanhada do respectivo edital, não demonstra e, portanto não há como se
afirmar, que os itens cotados em ambos os casos (convite 008/2010 do Município de Ponto Belo e proposta de
preços do Pregão Eletrônico 016/2011 l), guardam total
similitude, o que torna frágil e temerária tal comparação.
Em assim sendo, analisado as alegações recursais aduzidas, a SecexDenúncias entende que não pode sustentar
o indício de irregularidade do sobrepreço, baseando-se
tal indicativo, tão somente, no preço cotado por uma determinada empresa referente a um procedimento licitatório referido como Pregão Eletrônico 016/2011 (fl. 959),
motivo pelo qual pugna pelo afastamento do presente
indicativo de irregularidade.
a. Sobrepreço na contratação de empresa para locação
www.tce.es.gov.br

de veículos - Convite nº 01/2011 (item 3.2 da ITC).
* Critério: Infringência ao Art. 3º e 43, inciso IV, da Lei
8666/93 e inobservância à fase interna do procedimento, bem como do § 3º do art. 22 da Lei 8666/93. (Responsáveis: Manoel Messias Martins Rocha - Presidente
da CPL; Jaime Santos Oliveira Júnior - Prefeito Municipal
e Gilberto Fernando Louback - Procurador Municipal).
A Representação aponta a contratação, sem licitação, de
um automóvel Corolla, placa MTN 4273, para atender ao
Gabinete do Prefeito, com vigência de 03/01 à 31/01/11,
no valor de R$ 4.800,00(quatro mil e oitocentos reais)
mensais.
Ocorre que, em resposta à notificação, o Gestor anexou
cópia do procedimento licitatório na modalidade Convite nº 01/2011, bem como dos pagamentos à empresa
vencedora, num total de 48.000,00 (quarenta e oito mil
reais).
No caso, a SecexDenúncias informa que o respectivo
procedimento teve início em 13/01/2011, mediante solicitação da Secretária de Educação, Cultura e Esporte,
Sra. Jandira da Costa Rios Duarte, de um veículo “top
de linha” para atender àquela Secretaria Municipal. Informa ainda que o referido certame teve como data de
abertura dos envelopes de habilitação e proposta, o dia
31/01/2011.
Sem embargo, a área técnica constatou que a administração municipal não efetuou nenhuma pesquisa sobre
os preços praticados no mercado, considerando ainda
que no ano anterior aquela Prefeitura adjudicou objeto
idêntico, com a Empresa Hélio José de Souza, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais,
através do Convite nº 10/2010.
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Constatou ainda que tal conduta acarretou num prejuízo de 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) durante dez
meses, totalizando o montante de R$ 23.000,00 (vinte
e três mil reais), tendo em vista que o único parâmetro
que a Administração dispunha para avaliar se os valores
encontravam-se dentro da média oferecida pelo mercado, era o da mesma contratação no ano anterior, razão
pela qual tal montante deve ser ressarcido ao erário.
Questão semelhante à focada no item anterior, a área
técnica lembra que o objeto do contrato refere-se à
“Contratação de uma empresa para locação de um veículo tipo passeio, 4 portas, completo, câmbio automático, top de linha, que será utilizado pela Secretaria de
Educação, Esportes e Cultura, deste Município, até 31 de
dezembro de 2011. O combustível, troca de óleo, lavagem, motorista, revisão do veículo e pneus será exclusivamente por conta da Prefeitura.”
Neste sentido, apurou que não há menção à substituição
do veículo por outro, no caso de pane ou acidente, não
se encontra previsão acerca da existência de seguro veicular, bem como nenhuma garantia da continuação dos
serviços, caso algum sinistro ocorra com o veículo.
A área técnica ainda fez os seguintes apontamentos:
· Previsão de revisão do veículo “por conta exclusivamente da Prefeitura”, previsão esta que jamais deveria
constar de um contrato de locação, pois a manutenção
do veículo é de inteira responsabilidade da empresa locadora, inclusive a troca de óleo e de pneus, que deve
ser realizada periodicamente de acordo com as orientações do fabricante.
· Não consta menção ao ano de fabricação do veículo a
ser locado, fator que inviabiliza uma concorrência leal
Diário Oficial de Contas

entre as empresas, pois poderia ocorrer uma oferta de
veículo com muitos anos de uso e que não poderia ser
recusada pela Administração, devido à ausência de previsão para tal.
· O Procurador Municipal Dr. Gilberto Fernando Loubak,
se restringiu a emitir um parecer extremamente sucinto
(folha 747), aprovando o procedimento e dizendo que a
“legislação aplicável a matéria foi cumprida”, aprovando-o e que o respectivo processo poderia prosseguir (Neste caso específico, a área técnica pugna pela responsabilização do Procurador Jurídico, por tratar-se de Parecer
Vinculativo, em que não há embasamento doutrinário/
jurisprudencial aceitável para que o agente dê prosseguimento ao certame).
· Registro de que todos os atos processuais, desde a solicitação, passando pelo setor contábil, procuradoria, comissão de licitação, gabinete do Prefeito até o recebimento dos convites pelas empresas, ocorreram no mesmo dia de início do procedimento, em 13/01/2011.
· Três empresas foram convidadas; De Norte a Sul Locadora de Veículos Ltda. ME, Edson Matos da Luz ME e 3 L
Turismo Ltda. Neste ponto, frisou que apesar da empresa vencedora, De Norte a Sul Locadora de Veículos Ltda.
ME - CNPJ: 12.131.706/0001-71, ser sediada em Vitória,
com endereço informado à Rua Odenir de Freitas Castro,
nº 120 A – Jardim Camburi, Cep: 29.090-440, esta declarou o recebimento do Convite no mesmo dia, ou seja,
13/01/2011, pessoalmente (fl. 196).
Nesse passo, a área técnica lembrou mais uma vez que a
fase interna do procedimento de abertura das licitações
não respeitou a necessária sequência de atos preparatórios; ou seja, a administração municipal de Ponto Belo não respeitou a sequência da fase interna do procediwww.tce.es.gov.br

mento licitatório.
Além disso, à fl. 226 a ata de abertura de licitação referente ao convite nº 01/2011 informa que dentre as três
empresas convidadas, somente duas compareceram ao
certame, motivo pelo qual o procedimento não poderia
ter prosseguido, em face à exigência de pelo menos três
propostas válidas. Em outras palavras, o Presidente da
CPL, Sr. Manoel Messias Martins Rocha, deveria ter repetido o processo licitatório.
Desse modo, a ITI apontou que mereceria ser esclarecido o indicativo de irregularidade, encontrando-se passível de devolução o montante de 23.000,00 (vinte e três
mil reais), ou 10.891,6986 VRTEs.
Sobre os fatos narrados, os responsáveis alegaram o seguinte:
Alegam os defendentes que tão somente pela comparação realizada pela equipe não é possível chegar-se à conclusão de sobrepreço.
Em primeiro lugar porque, segundo sustentam, os valores apresentados como parâmetro (Convite nº 10/2010)
refere-se a uma contratação de veículo para utilização
pelo Gabinete do Prefeito, e a contratação constante do
Convite nº 01/2011 a utilização seria pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que cada um dos referidos
órgãos possuem uma necessidade diferente de uso do
veículo.
Por outro lado, argumentam que em que pese o objeto
do Convite nº10/2010 ter sido o mesmo do Convite nº
1/2011, se tratam de veículos diferentes.
Ressaltam que nas presentes licitações também houve
parecer jurídico favorável, nos termos do que se observa à fl. 92 (Convite 01/2011) e fl. 278 (Convite 14/2011),
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Cultura e Esporte deste Município (fls. 238).

Registram, ainda, que não se levou em conta, de acordo
com os defendentes, as circunstâncias de circulação do
veículo no Município de Ponto Belo, marcado por uma
malha viária composta em sua maioria por estradas e
por vias não asfaltadas.

Nesse aspecto, a ITI 425/2016 registrou que o Município de Ponto Belo, ao realizar procedimento licitatório
com objeto idêntico em 2010 – Convite 10/2010 (fls.
741/745) adjudicou o objeto do referido certame à empresa Hélio José de Souza ME no valor ofertado de R$
2.500,00.

Destacam, por fim, que no convite em questão houve
plena concorrência entre os licitantes, tendo sido assegurado ao Município proposta mais vantajosa.
Já o Sr. Gilberto Louback, em suas alegações de fls.
2047/2060, menciona, em síntese, acerca da impossibilidade de responsabilização do parecerista jurídico perante o Tribunal de Contas, colacionando para tanto, farta doutrina e jurisprudência que advogam nesse sentido.
Nos termos dos autos, a citada licitação refere-se à locação de um veículo tipo popular, a ser utilizado pela Secretaria de Educação, resultando na adjudicação do objeto, pela Empresa Rubens Nascimento Xavier – ME, pelo
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, tendo como vigência o período de 01/03 até 31/12/2010.
Sobre as justificativas apresentadas, a SecexDenúncias
assinala (conforme já destacado no item anterior), que a
sua análise restringiu-se apenas ao indicativo de sobrepreço, em razão de tal indício ensejar o possível dano ao
erário, o qual não se mostra alcançado pela prescrição,
senão vejamos:
Neste aspecto, verificou-se que por meio do Convite
01/2011, a administração municipal contratou a empresa De Norte a Sul Locadora de Veículos LTDA pelo valor
de R$ 4.800,00 mensais para locação de um veículo tipo
passeio, 04 portas, completo, câmbio automático, top de
linha para atender a Secretaria Municipal de Educação,
Diário Oficial de Contas

somente propostas de outros licitantes ...”, mas deve-se
demonstrar “que os valores adjudicados e registrados
encontravam-se acima dos efetivamente praticados no
mercado à época”.

Depreende-se dos autos, portanto, que a ITI registrou
como critério de verificação da existência de sobrepreço
a comparação entre os preços contratos pelo município
em 2010 e em 2011, referente a objetos que possuíam
características semelhantes.

Recorreu ainda ao consignado no Acórdão 267/2003-Plenário, no sentido de que “a Lei nº 8.666/93 não ordena
a desclassificação de propostas de preços desconformes
com o orçamento, mas sim de propostas de preços desconformes com o mercado, este que é, na verdade, o padrão efetivo para avaliação da conformidade das ofertas,
como se percebe dos artigos 24, inciso VII, e 43, inciso IV,
da mencionada lei”.

Percebe-se, no entanto, que a questão é complexa e exige certas cautelas como, pelo menos, garantir-se que os
preços de referência sejam amplamente aceitos ou tenham sido obtidos de aquisições realizadas nas mesmas
condições.

Nesse aspecto, constatou-se no caso aqui em análise,
que o possível sobrepreço tomou como parâmetro tão
somente o valor contrato por meio de outro certame Convite 10/2010, cujos procedimentos licitatórios ocorreram em exercícios diferentes.

Para a caracterização de sobrepreço, não bastaria a afirmação de que a irregularidade residiria no fato de os valores adjudicados e contratados mostrarem-se superiores aos valores contratados no ano anterior, tomando,
portanto, como parâmetro tão somente tais preços.

A metodologia adotada para concluir por essa suposta
extrapolação de preços careceria de um embasamento
mais aprofundado e criterioso. Verifica-se, portanto, que
a utilização única e exclusiva de tal parâmetro mostra-se,
neste caso, um elemento balizador frágil e inadequado a
se confirmar o sobrepreço.

Na verdade, para a caracterização do sobrepreço, cabe a
demonstração de que os valores adjudicados e registrados encontravam-se acima dos efetivamente praticados
no mercado à época.
O Tribunal de Contas da União, em juízo de mérito do
processo TC 006.235/2013-1 (Acórdão 2796/2013-Plenário, considerou que para a caracterização de sobrepreço, não bastaria afirmar que os valores adjudicados
e registrados na ata encontram-se superiores aos valores orçados, “muito menos tomar como parâmetro tão
www.tce.es.gov.br

Creio, portanto, não ser possível imputar débito, haja
vista a carência de critério inequívoco para estimá-lo.
Ante o exposto, a SecexDenúncias entende que não pode sustentar o indício de irregularidade do sobrepreço
no Convite 01/11, “ainda que se possa ter encontrado
preços contratados em 2010 que se mostravam inferiores aos contratados em 2011, pelo Município de Ponto
Belo”, restando prejudicada a presente análise, razão pela qual sugere o afastamento da irregularidade.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018

558

ATOS DA 2a CÂMARA

a. Sobrepreço na contratação de empresa para locação
de veículos - Convite nº 14/2011 (item 3.3. da ITC)
* Critério: Infringência ao Art. 3º e 43, inciso IV da Lei
8666/93 e inobservância à fase interna do procedimento
(Responsáveis: Manoel Messias Martins Rocha - Presidente da CPL; Jaime Santos Oliveira Júnior - Prefeito Municipal; e Gilberto Fernando Louback - Procurador Municipal).
Segundo a representação, houve contratação irregular, sem licitação, de um automóvel (Captiva, placa MPS
4888), para atender o Gabinete do Prefeito (vigência:
01/03 à 31/03), no valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) mensais.
Neste ponto, em resposta à notificação, o Gestor anexou
cópia do procedimento licitatório na modalidade Convite nº 14/2011, bem como dos pagamentos à empresa
vencedora num total de 42.400,00 (quarenta e dois mil e
quatrocentos reais).
Observa-se que tal procedimento iniciou-se em 21 de
março de 2011, com a solicitação, por parte da Chefe de
Gabinete do Sra. Joseane Bispo Pereira, de um veículo
“top de linha” para atender Prefeito Municipal e, o certame teve como data de abertura dos envelopes de habilitação e proposta, o dia 30 de março de 2011.
Informa a instrução processual que a aquela administração não fez nenhuma pesquisa acerca dos preços praticados no mercado, notadamente tendo em vista que no
ano anterior, por intermédio do Convite nº 10/2010, a
Prefeitura local adjudicou objeto idêntico, com a Empresa Hélio José de Souza, pelo valor de R$ 2.500,00(dois
mil e quinhentos reais) mensais, o que fere as disposições contidas nos artigos 3º e 43, IV, da Lei 8.666/1993.
Diário Oficial de Contas

Ainda segundo os autos, essa conduta teria acarretado
um prejuízo de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
mensais, durante oito meses, totalizando o montante de
R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais).
Em uma análise inicial, a área técnica ainda fez as seguintes observações:
· Que em relação ao objeto do contrato não há menção
à substituição do veículo por outro; no caso de pane ou
acidente, não se encontra previsão acerca da existência
de seguro veicular, bem como nenhuma garantia da continuação dos serviços, caso algum sinistro ocorra com o
veículo.
· Previsão de revisão do veículo “por conta exclusivamente da Prefeitura”, previsão esta que jamais deveria
constar de um contrato de locação, pois a manutenção
do veículo é de inteira responsabilidade da empresa locadora, inclusive a troca de óleo e de pneus, que deve
ser realizada periodicamente de acordo com as orientações do fabricante.
· Não consta menção ao ano de fabricação do veículo a
ser locado, fator que inviabiliza uma concorrência leal
entre as empresas, pois poderia ocorrer uma oferta de
veículo com muitos anos de uso e que não poderia ser
recusada pela Administração, devido à ausência de previsão para tal.
· O Procurador Municipal Dr. Gilberto Fernando Loubak
emitiu um parecer sucinto (fl. 278), aprovando o procedimento e dizendo que a “legislação aplicável à matéria
foi cumprida”; vislumbrando, assim, a sua responsabilização por tratar-se de Parecer Vinculativo.
· O procedimento em análise não cumpriu a sequência
da fase interna do procedimento licitatório.
www.tce.es.gov.br

Ainda em sede de análise inicial, a área técnica disse
que todos os atos processuais (solicitação, setor contábil, procuradoria, comissão de licitação, gabinete do Prefeito o envio dos convites para as empresas), ocorreram
no mesmo dia de início do procedimento, em 21 de março de 2011.
Das três empresas convidadas, sagrou-se vencedora a
empresa De Norte a Sul Locadora de Veículos Ltda. ME,
CNPJ: 12.131.706/0001-71, sediada em Vitória, endereço informado à Rua Odenir de Freitas Castro, nº 120
A – Jardim Camburi, CEP: 29.090-440, com o valor de
5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) mensais.
Diante do exposto, a ITI pugnou por esclarecimentos
quanto ao indicativo de irregularidade, encontrando-se
passível de devolução o montante de R$ 2.800,00 (dois
mil e oitocentos reais) mensais, despendidos durante oito meses, totalizando R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), ou 8.7413,3589 VRTEs, com base no
preço em que fora contratado o mesmo objeto no exercício anterior.
De posse dos autos, a SecexDenúncias , por sua vez,
constatou que as justificativas apresentadas pelos responsáveis para este item foram as mesmas mencionadas no item anterior. Neste sentido, reporta que a análise referente à contratação de empresa para locação de
veículos - Convite nº 14/2011 restringiu-se somente ao
indicativo de sobrepreço, em razão de tal indício ensejar
o possível dano ao erário, o qual não se mostra alcançado pela prescrição.
Extrai-se da Instrução Técnica Conclusiva 04560/2016-1
que por meio do Convite 14/2011, o município de Ponto Belo contratou a empresa De Norte a Sul Locadora de
Veículos LTDA pelo valor de R$ 5.300,00 mensais para loSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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cação de um veículo tipo passeio, 04 portas, completo,
câmbio automático, top de linha para atender ao Gabinete do Prefeito (fls. 343/376).
A instrução processual aponta que o referido município realizou procedimento licitatório com objeto idêntico em 2010 – Convite 10/2010 (fls. 741/745) e adjudicou
o respectivo objeto à empresa Hélio José de Souza ME,
cujo valor ofertado foi de R$ 2.500,00.
Neste aspecto, a subscritora da Instrução Técnica Conclusiva 04560/2016-1 esclarece que o cerne da presente questão e a fundamentação utilizada para indicar o
sobrepreço são idênticos ao do item anterior, ou seja,
apoiam-se nas mesmas razões e fundamentos.
Assim, a área técnica disse que o critério para se apontar
o sobrepreço no Convite 14/2011 foi tão somente o valor contratado pelo município no exercício anterior (no
Convite 10/2010), caracterizando-se como um elemento
balizador frágil e inadequado para apontar o sobrepreço.
Diante disso, ressalta que ainda que se possa ter encontrado preços contratados em 2010 que se mostravam inferiores aos contratados em 2011 pelo Município de Ponto Belo, não há como tal parâmetro se sustentar, por si
só, de modo a configurar o suposto sobrepreço no Convite 14/11, restando prejudicada a análise técnica, razão
pela qual pugnou pelo afastamento da irregularidade.

vir como base para amparar a contratação do Convite
036/2011.
Sobre o tema, o artigo 43, IV, da Lei Federal nº 8.666/1993
estabelece que a prévia cotação faz-se necessária para verificar se o orçamento dos fornecedores, conforme
o caso, encontra-se situado dentro dos preços praticados no mercado ou, fixados por órgão oficial competente ou ainda, com os constantes do sistema de registro de
preços, obstando, assim, um suposto superfaturamento.
Confira-se:
Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: [...]
IV - verificação da conformidade de cada proposta com
os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços
correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis; (grifo nosso)
Nesse sentido, ao não observar a diretriz traçada pelo legislador, o gestor municipal teria violado o disposto no artigo 43, inciso IV, c/c o artigo 3º, ambos da Lei
8.666/93.

* Critério: Art. 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93 (Responsável: Jaime Santos Oliveira Júnior – Prefeito Municipal).

Em suas justificativas, o defendente alega não poder se
imputar nenhuma responsabilidade ao prefeito, uma vez
que nenhuma ressalva foi exposta no parecer da procuradoria a respeito dos itens levantados pela auditoria, razão pela qual não se poderia exigir conduta diversa do
chefe do executivo municipal.

Em síntese, verifica-se que a equipe técnica não encontrou os orçamentos comprobatórios que deveriam ser-

Assevera que em situações nas quais se comprova que
a decisão do agente público foi baseada pelas manifes-

a. CONVITE 036/2011 (Item 3.4 da ITC)
· AUSÊNCIA DE COTAÇÃO DE ORÇAMENTO PRÉVIO (Item
3.4.1 da ITC)

Diário Oficial de Contas
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tações de outros agentes e estando comprovada tal circunstância nos autos, o TCEES considera rompido o nexo de causalidade entre a irregularidade e a atuação do
agente.
Analisando os apontamentos processuais e as justificativas apresentadas, a Instrução Técnica Conclusiva 04560/2016-1, menciona entendimento firmado
por este Tribunal de Contas, nos termos do Acórdão nº
257/2012, Processo TC 9099/2010, in verbis:
Na licitação, alguns procedimentos devem ser observados, dentre eles está o dever de pesquisar os preços correntes no mercado. Essa norma encontra fundamento
na Lei 8.666/93, em seu artigo 43, inc. IV.
Para que a pesquisa de preços seja comprovada, a orientação é no sentido de que sejam obtidos ao menos 3
(três) orçamentos de fornecedores distintos. Esse é o
entendimento dos órgãos de controle interno e externo, pois não há previsão legal nesse sentido. Essa construção normativa tem a finalidade de demonstrar documentalmente que a vantajosidade está presente na contratação a ser realizada.
É certo que existem várias maneiras de promover pesquisa de preço, uma delas seria juntar ao processo a tabela de preços praticada pelo fornecedor no intuito de
demonstrar que tais preços são os usualmente praticados nas contratações semelhantes. Outra seria levar ao
processo as publicações no Diário Oficial das contratações já realizadas com outros entes da Administração
Pública.
Embora não haja previsão legal da exigência de apresentação à Administração, quando possível, de pelo menos 3 (três) orçamentos, esse posicionamento do TribuSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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nal mostra-se acertado e importante na busca pelo pagamento do preço justo do objeto nas contratações públicas
Sabemos que a coleta de preço, tem por objeto e visa a
preservar a proposta de preços em patamares legítimos,
desautorizando atitudes que, em qualquer situação, venham a implicar em oneração dos valores ofertados. Forçoso concluir, ante tal constatação, que não importa o tipo de licitação adotado, quando se tratar de examinar
os preços cotados pelos licitantes que, nos tipos melhor
técnica e técnica e preço, já demonstraram ser detentores da técnica aceitável e desejável para a execução do
objeto do contrato. Seja qual for o tipo de licitação, os
preços cotados terão que demonstrar adequação à realidade de mercado, pena de configurar-se fraude ao princípio de licitação.
Importa assinalar que não há qualquer legislação que estabeleça uma rotina para a elaboração do orçamento detalhado para obras e serviços de engenharia, prestação
de serviços e compras. Afirmam os regulamentos que os
objetos devem ser precisos, suficientes e claros, bem como, não pode existir especificações que sejam excessivas, irrelevantes ou desnecessárias e que, por isso mesmo, limitem o mercado competidor. (TCEES - Acórdão nº
257/2012, Processo TC 9099/2010).
Sobre o assunto, o transcrito artigo 43, IV, da Lei Nacional n° 8.666/93 traz importante função da estimativa
de custos (pesquisa de preços), ao estabelecer a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de
preços, como procedimento a ser observado na licitação.
Diário Oficial de Contas

Aliás, como bem lembrado pela área técnica, querendo
desincumbir-se dessa tarefa, a órgão licitante pode utilizar orçamentos de fornecedores, valores de contratos
anteriores do próprio órgão licitante ou mesmo de outro órgão, ou seja, de parâmetros históricos de contratações anteriores, bem como valores de atas de registro de preços.
Sobre a questão, o TCU possui entendimento no sentido de que a Administração deve realizar ampla pesquisa de preços para conferir a vantajosidade na prorrogação do ajuste.
Nesse sentido, indica metodologia a ser empregada pela Administração para a realização da pesquisa de preços, recomendando que se junte aos autos pesquisa realizada junto ao mercado com pelo menos três empresas
distintas do ramo, pesquisa em outros órgãos públicos
ou do próprio órgão, bem como e especialmente consulta nos sistemas de compras (comprasnet, siasg, sinapi,
etc), devendo haver justificativa, caso não seja possível
cumprir o requisito, conforme decisões abaixo transcritas:
Assunto: LICITAÇÕES. DOU de 02.12.2010, S. 1, p. 170.
Ementa: determinação à ELETROBRÁS para que observe, quando da aquisição de bens, a Decisão nº 431/1993P, no que concerne à realização de pesquisa de preços
em pelo menos 3 empresas pertencentes ao ramo do
objeto licitado, visando a comprovação da compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado, e que seja feita inclusão da pesquisa de preços nos
processos licitatórios (item 9.2.10, TC-010.173/2004-9,
Acórdão nº 7.049/2010-2ª Câmara).
- Assunto: CONTRATOS. DOU de 06.10.2010, S. 1, p. 117.
Ementa: alerta à Gerência Regional de Administração em
www.tce.es.gov.br

Rondônia (GRA/RO) para que, antes de prorrogar qualquer contrato, realize detalhada estimativa de preços
com base em pesquisa fundamentada em informações
de diversas fontes propriamente avaliadas, como, por
exemplo, cotações específicas com fornecedores, contratos anteriores do próprio órgão, contratos de outros
órgãos e, em especial, os valores registrados no Sistema de Preços Praticados do SIASG e nas atas de registro de preços da Administração Pública Federal, de forma a possibilitar a estimativa mais real possível, em conformidade com os arts. 6º, inc. IX, alínea “f”, e 43, inc. IV,
da Lei nº 8.666/1993 (item 1.5.2.5, TC-019.918/2007-6,
Acórdão nº 6.110/2010-1ª Câmara).
“Realize pesquisa de preços como forma de cumprir a
determinação contida no art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações, fazendo constar formalmente dos documentos dos certames a informação sobre a equivalência dos
preços.
Acórdão 301/2005 Plenário - Licitações & Contratos - 3ª
Edição”
“Realize pesquisa de preço para verificação das propostas apresentadas com os preços de mercado, conforme
determina o art. 43, inciso IV da Lei nº 8.666/1993.
Acórdão 1544/2004 Segunda Câmara”
“Anexe aos processos de licitação a impressão da relação de preços praticados para o bem pretendido, extraída do módulo gerencial de COMPRASNET/SIASG-CONSULTA PREÇOS PRATICADOS, de modo a atender
o que determina o art. 2º parágrafo único da IN/SEDAP
n° 04/99 c/c os artigos 15, inciso V e 43 inciso IV da Lei
8.666/1993.
Acórdão 1272/2004 Primeira Câmara”
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Em consequência disso, aponta a Instrução Técnica Conclusiva 04560/2016-1 que:
“ (...) a pesquisa de preços, nas contratações públicas,
deve em regra, ser realizada de forma ampla, consignando o máximo de preços encontrados, devendo haver, no
mínimo, a juntada de 3 (três) fornecedores do ramo pertinente ou justificativa para a ausência e ainda consulta a
ser efetivada junto aos órgãos públicos e junto aos sistemas de compras, sendo pertinente a elaboração de despacho fundamentado analisando a pesquisa realizada a
fim de estimar o valor do objeto a ser contratado.
Situação que não se pode tolerar é a inexistência, no processo de licitação, de referencial capaz de certificar que
os preços contratados encontram-se no valor de mercado, como no caso concreto. Além disso, é cediço que
antes de homologar ou adjudicar o objeto licitatório ao
vencedor, cabe a autoridade competente verificar, a partir dos elementos já constantes no processo licitatório
bem como aqueles que ainda entender cabíveis, se os
preços contratados estão condizentes com os praticados
no mercado (...).
Diante disso, tem-se que a cotação prévia de preços, por
meio de pesquisa de mercado, devidamente encartada
nos autos do processo licitatório, constitui a segurança
de que o agente público vai seguir critérios objetivos ao
fixar os preços de referência e julgar as propostas, evitando fraudes e superfaturamentos, sendo imprescindível para o bom e correto andamento do processo licitatório, não podendo ser olvidado pela Administração.
No caso dos autos, verifica-se que o então Prefeito de
Ponto Belo não atentou para a ausência de pesquisa de
mercado, inviabilizando a análise da conformidade do
preço com o praticado no mercado. Pelo contrário, hoDiário Oficial de Contas

mologou e adjudicou o objeto do contrato (decorrente
do Convite 36/2011) mesmo sem qualquer referencial
de preço (fls. 1078/1079).
À luz do exposto, opina a área técnica pela manutenção
da irregularidade.
· CONVITE À EMPRESA COM ATUAÇÃO DIVERSA DA
ÁREA LICITADA (Item 3.4.2 da ITC)
* Critério: Art. 37, caput, da CF/88 e artigo 22, §§ 3º e 7º
da Lei nº 8.666/93. (Responsáveis: Jaime Santos Oliveira
Júnior – Prefeito Municipal; Gilberto Fernando Louback
– Procurador Municipal).
A presente irregularidade cinge-se ao envio do Convite
036/2011 à empresa com ramo diverso do objeto licitado.
Em síntese, informa a área técnica que o município de
Ponto Belo realizou licitação para a locação de automóvel sem observar o regramento previsto no artigo 22, §
3º, da Lei Federal 8.666/93, ao admitir a participação de
empresa com atuação em área totalmente diversa daquela pertinente ao objeto licitado, caso da empresa
Cleiton Alves Godinho, que atua no transporte rodoviário de coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, no serviço de taxi e de transporte escolar, conforme
demonstra a documentação de (fls. 1050/1051).
Ora, a exigência de pertinência entre o objeto a ser contratado e a área de atuação da empresa participante da licitação decorre do princípio da Legalidade, ex vi
do artigo 22, § 3º, da Lei 8.666/93, que expressamente diz que “Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo
de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará,
www.tce.es.gov.br

em local apropriado, cópia do instrumento convocatório
e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.”
Ainda de acordo com a equipe técnica, o parecer jurídico então exarado nesta licitação estaria eivado de mácula, o que acarretaria a responsabilidade solidária do Procurador municipal por não alertar para a falta supra (fl.
1031).
No que tange a este item específico, o Sr. Jaime Santos
Oliveira Júnior não apresentou nenhuma justificativa.
Já o Sr. Gilberto Louback, em suas alegações de fls.
2047/2060, menciona, em síntese, acerca da impossibilidade de responsabilização do parecerista jurídico perante o Tribunal de Contas, colacionando para tanto, farta
doutrina e jurisprudência que advogam nesse sentido.
Requer, com isso, o arquivamento no que concerne a sua
responsabilidade pelo parecer jurídico emitido no processo de licitação em comento.
Analisando a questão, a SecexDenúncias rememora que
restou informado na ITI 425/2012 que o cadastro da Receita Federal do Brasil da empresa convidada Cleiton Alves Godinho não indicava atividade econômica pertinente ao serviço que a Administração buscava contratar.
Sobre o fato descrito, esclarece a área técnica que o TCU
possui entendimento de que o cadastro de atividades
econômicas na Receita Federal do Brasil não é motivo
suficiente para impedir a participação da empresa em licitação, visto que existem outros fatores que podem indicar a aptidão do licitante.
Neste sentido, traz à colação posição do TCU - Acórdão
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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nº 1203/2011-Plenário, proferido nos autos do Processo
TC-010.459/2008-9, in verbis:
Pregão para contratação de serviços de transporte: 2
– A aferição da compatibilidade dos serviços a serem
contratados pela Administração Pública com base unicamente nos dados da empresa licitante que constam
no cadastro de atividades da Receita Federal não encontra previsão legal
(...) Ao examinar a questão, a unidade técnica compreendeu que a representante fora impedida de participar
apenas porque seu cadastro na Receita Federal do Brasil apontava atividade não exatamente igual à atividade licitada, embora houvesse grande proximidade entre ambas, sendo certo, para a unidade instrutiva, tratar-se de transportes de pessoas e cargas. Para ela, “o
cadastro de atividades na Receita Federal do Brasil não
é motivo suficiente para impedir a participação da empresa, ainda mais que tal cadastro não era totalmente
discrepante do objeto do certame (...). É certo que esse cadastro é uma imposição legal e deve estar atualizado, porém em nenhum momento há previsão legal
de impedir uma empresa de participar em virtude de
uma discrepância desse cadastro”. Para o relator, “em
princípio, até parecia razoável a exigência fixada no edital, no sentido de que somente poderiam participar do
pregão empresas legalmente estabelecidas e especializadas no respectivo ramo”. Todavia, não haveria, na espécie, qualquer indicação no edital de que o cadastro de
atividades junto à Receita Federal seria utilizado como
o meio de identificação do ramo de atuação dos licitantes, o que significou, conforme o relator, “ampliação não
prevista do poder do pregoeiro de decidir quem participaria do certame”. Nesse quadro, ainda para o relator,
Diário Oficial de Contas

“não havia razão jurídica ou administrativa para conferir-se arbitrariamente tamanha proeminência à formalidade da anotação cadastral”. Além disso, existiriam
outros fatores que indicavam a aptidão da licitante em
participar da licitação e em oferecer propostas que aumentariam a competitividade do certame, tal como um
contrato firmado anteriormente com a própria Suframa,
na qual a representante já houvera provido a instituição
com serviços de transporte. Em consequência, votou o
relator pela procedência da representação, bem como
pelo encaminhamento de determinação à Suframa para que se abstivesse de prorrogar o contrato decorrente
do Pregão nº 05/2008, e, caso houvesse por parte da instituição em contratar os mesmos serviços, realizasse nova licitação, o que foi acolhido pelo Plenário. Acórdão n.º
1203/2011-Plenário, TC-010.459/2008-9, rel. Min. José
Múcio Monteiro, 11.05.2011. (g.n.)
E ainda, entendimento firmado pela Segunda Câmara
desta Corte, por meio do Acórdão TC 788/2015, proferido nos autos do Processo TC 4618/2009, no mesmo sentido, a qual está consubstanciada com o seguinte teor:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4618/2009, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dez de junho de dois mil
e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:

deixando de aplicar multa a Sra. Eliane Paes Lorenzoni
e aos Srs. Alexander De Freitas e Gustavo Pavesi Izoton,
nos termos da fundamentação exposta no voto;
3. Recomendar, com base no art. 329, §7º do Regimento Interno, que a atual administração observe, no contrato social, a atividade desenvolvida pela empresa licitante quanto ao objeto pretendido pela Administração, abstendo-se de promover a inabilitação com fundamento
apenas na conferência do CNAE;
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Assim, seguindo essa diretriz, a área técnica entende que
“se o cadastro do licitante não estiver totalmente discrepante do objeto do certame e for possível aferir sua aptidão por outras formas, como da simples leitura do Contrato Social ou por meio de comprovantes de contratações anteriores, não há razão jurídica ou administrativa
que impeça a participação do licitante. Nesse aspecto,
cabe ressaltar que a CNAE tem por finalidade apenas padronizar o código de identificação das atividades econômicas para efeito de cadastro administrativo- tributário,
mas que o documento que a menciona, o cartão de CNPJ,
não se presta a aferição dos objetivos sociais das pessoas
jurídicas, apenas retrata sua situação cadastral.”

1. Afastar a imputação de ressarcimento e promover a
“desconversão” da Tomada de Contas Especial, retornando os autos a sua natureza de Representação;

Ante o exposto, a SecexDenúncias conclui no sentido de
que ao proceder à simples leitura do cartão de CNPJ da
empresa Cleiton Alves Godinho (fls. 1050), não há como
se concluir pela participação de empresa com atuação
em área totalmente diversa daquela pertinente ao objeto licitado, razão pela qual, opina-se pelo afastamento
da irregularidade.

2. Considerar procedente a presente Representação,

· AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE AGENTE FISCALIZADOR

www.tce.es.gov.br
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(Item 3.4.3 da ITC)
* Critério: Art. 67, caput, da Lei nº 8.666/93. (Responsável: Jaime Santos Oliveira Júnior – Prefeito Municipal).
Discute-se aqui a ausência de designação de servidor para acompanhamento e fiscalização da execução contratual.
Com efeito, o artigo 67 da lei federal nº 8666/1993 estabelece o seguinte:
No entanto, é clara a obrigação do Gestor Público, no
sentido de acompanhar a execução do contrato a fim de
garantir o efetivo atendimento do interesse público, conforme determina o ordenamento legal inserto no caput
do artigo 67 da lei 8.666/93, in verbis:
Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação
de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição.
§ 1º - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
§ 2º - As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do representante deverão ser solicitadas a
seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. (grifo nosso)
Segundo os autos, com a ausência de designação de servidor para o acompanhamento e fiscalização, restou prejudicada a aferição da execução dos contratos, importando em potencial risco para o erário, com infração ao normativo citado.
Diário Oficial de Contas

Em suas justificativas, o defendente alega que apesar da
designação formal não ter sido consignada nos autos, todo o acompanhamento era realizado pela própria Secretaria de Infraestrutura e Transportes, que utilizava o veículo.
Ora, o dever de fiscalizar a execução dos contratos firmados pela Administração decorre do disposto no artigo 67
da lei federal nº 8666/1993 (Lei de Licitações e Contratos), acima reproduzido.
Neste sentido, observo que a área técnica deste Tribunal
analisou a questão de forma efetiva, trazendo à colação
julgados do TCU e proficiente doutrina. Vejamos:
Tal fiscalização afigura-se como um dever da Administração ante o caráter vinculativo da norma supramencionada, sendo incorreto inferir-se que se trata de mero poder discricionário do gestor público. Nesse sentido é a
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas, ora colacionada:
Contratação pública – Contrato – Fiscalização – Execução do contrato – Acompanhamento – Dever da Administração – TCU
Como é cediço, no âmbito dos contratos administrativos, a Administração tem o dever de acompanhar a perfeita execução do contrato, não podendo assumir a posição passiva de aguardar que o contratado cumpra todas as suas obrigações contratuais”. (TCU, Acórdão nº
381/2009, Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, DOU de
13.03.2009.)
Contratação pública – Contrato – Fiscalização – Acompanhamento pelos fiscais – Efetividade – TCU
No que diz respeito à presença efetiva de fiscais acompanhando a execução das obras, o TCU entende que se trawww.tce.es.gov.br

ta de um poder-dever da Administração e determinou,
num caso concreto, a regularização da deficiência detectada na fiscalização dos contratos e a certificação de
que os fiscais designados para tal função exercem efetivamente o acompanhamento das obras, nos termos do
art. 67 da Lei n. 8.666/93. (TCU, Acórdão nº 1.632/2009,
Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa, DOU de
22.07.2009.)
(...)
A designação de representante da Administração especificamente para a fiscalização do contrato, além de norma de observância obrigatória, reveste-se de medida salutar para a gestão dos contratos, sobre este aspecto, vale mais uma vez trazer a sempre oportuna lição de Lucas
Rocha Furtado, in verbis:
Em relação à questão jurídica, a primeira observação é
no sentido de que a Administração Pública tem o dever de fiscalizar a execução dos contratos por ela firmados. Em face desse poder-dever da Administração, ela
deverá designar representante (agente) para promover esse acompanhamento, nos termos do art. 67 da
Lei nº 8.666/93. Esse representante deverá anotar tanto
o cumprimento do objeto (ou partes do objeto) do contrato, como eventuais falhas ou irregularidades na sua
execução.
Na eventualidade de esse representante verificar, por
exemplo, fato que justifique a aplicação de multa, não
será ele quem irá determinar a aplicação dessa multa.
Cabe a ele tão somente promover as anotações necessárias, o mais detalhadamente possível, de modo a permitir que a autoridade competente determine a aplicação de penalidades, ou suste o pagamento a ser realizado. É importante observar, contudo, que a ausência de
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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fiscalização ou a má fiscalização não eximem o contratado das suas responsabilidades perante a Administração Pública.
Igualmente relevante observar que a figura do fiscal do
contrato não deve ser confundida com a do gestor do
contrato.
Não obstante a não segregação dessas duas atribuições
não possa ser considerada ilegal, ela deve ser evitada.
Ao fiscal do contrato, como observado, cumpre verificar a correta execução do objeto da avença, de modo a
legitimar a liquidação dos pagamentos devidos ao contratado, ou, conforme o caso, para orientar as autoridades competentes acerca da necessidade de serem aplicadas sanções ou de rescisão contratual. O gestor do
contrato, a seu turno, é aquele a quem incumbe tratar
com o contratado. Ou seja, o gestor do contrato tem a
função de conversar com o contratado, de exigir que este último cumpra o que foi pactuado, de sugerir eventuais modificações contratuais.
Se o produto fornecido à Administração é inadequado,
por exemplo, cumpre ao fiscal atestar a inexecução contratual, sendo papel do gestor exigir que a contratada
substitua o produto defeituoso. Cumpre igualmente ao
gestor comunicar à contratada a falta do material objeto
do fornecimento ou recusar serviços, bens ou obras em
desacordo com o pactuado (grifamos).
Destaque-se que a designação do representante da Administração para fiscalização do contrato deve ser realizada de maneira formal, ou seja, por ato próprio ou por
termo nos autos do processo inerente à contratação,
consoante afirmado em jurisprudência do E. Tribunal de
Contas da União, senão vejamos:
Diário Oficial de Contas

Execução dos contratos – designação do gestor
Nota: O TCU determinou observância do disposto no art.
67 da Lei 8.666/93, quando da execução dos contratos,
designando representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
Fonte: TCU. Processo nº TC – 625.185/98-6. Acórdão nº
19/1999 – Plenário.
No mesmo sentido:
TCU recomendou: “(...) observe o art. 67 da Lei nº
8.666/93, atentando para a necessidade de designar
formalmente servidor para acompanhamento e fiscalização de seus contratos (...)”;
Fonte: TCU. Processo nº 006.796/2000-7. Acórdão nº
93/2004 – Plenário.

mal, não podendo estar implícita nas atribuições de tal
ou qual servidor, motivo pelo qual a SecexRecursos concluiu pela manutenção da irregularidade.
Desse modo, diverjindo do Parecer Ministerial nº Parecer 05812/2017-1, da lavra do Senhor Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira, e acolhendo integralmente
os termos da Instrução Técnica Conclusiva 04560/20161 elaborada pela Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações, como fundamento de decidir,
VOTO no sentido de no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator

Concluindo a sua análise, a área técnica vislumbrou que
não merece prosperar a alegação sustentada pelo gestor
responsável no sentido de que a fiscalização do contrato era exercida informalmente pela Secretária de Infraestrutura e Transportes, que utilizava o veículo.

1. ACÓRDÃO

Há de se destacar que a importância da indicação de
agente fiscalizador é reconhecida por esta Corte de Contas, que ao tratar do tema, inaugurou sua série de Súmulas, conferindo-lhe o número um.

1.1. Preliminarmente, por REJEITAR as PRELIMINARES
arguidas pelos Srs. Jaime Santos Oliveira Júnior e Manoel Messias Rocha na forma descrita nestes autos (item
1.1 do voto do relator);

A DESIGNAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL DEVE SER REALIZADA DE MANEIRA FORMAL, ATRAVÉS DE ATO PRÓPRIO OU POR TERMO NOS AUTOS DO PROCESSO INERENTE À CONTRATAÇÃO.

1.2. Considerar Parcialmente Procedente a presente Representação, com base no inciso II, do artigo 95, da Lei
Complementar Estadual 621/2012 c/c artigo 99, §2º, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista o
reconhecimento das seguintes irregularidades referente
ao Convite 036/2011:

Isto porque, a designação do fiscal do contrato – que
tem a função específica de atestar e efetuar a execução
do objeto contratado – deve ser feita de maneira forwww.tce.es.gov.br

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:

1.2.1 Ausência de cotação de orçamento prévio (Item
3.4.1 da ITC).
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Critério: Art. 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93.
Responsável: Jaime Santos Oliveira Júnior – Prefeito Municipal

1.7. Determinar á área técnica deste Tribunal o monitoramento do cumprimento das medidas adotadas neste Acórdão.

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.2.2 Ausência de nomeação de agente fiscalizador
(item 3.4.3 da ITC)

1.8. Notificar os Responsáveis.

Critério: Art. 67, caput, da Lei nº 8.666/93.

1.10. Dar Ciência ao Representante.

PROCESSO TC: 04980/2017-2

Responsável: Jaime Santos Oliveira Júnior – Prefeito Municipal

1.11. ARQUIVE-SE, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.

1.3. Declarar a prescrição da pretensão punitiva deste
TCEES e declarar extinta a punibilidade dos responsáveis
citados nos presentes autos, Manoel Messias Martins
Rocha – Presidente da CPL, Jaime Santos Oliveira, Prefeito Municipal e Gilberto Fernando Loubak, Procurador Municipal, em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.2 (Edital de licitação elaborado sem exigências mínimas de segurança e continuidade do serviço) e 2.5 (Ausência de regular formalização do processo
de dispensa de licitação) da Instrução Técnica Inicial ITI
425/2016 (fls. 1097/2032);

UNIDADE GESTORA: ARSI - Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária DO Espírito Santo

3. Data da Sessão: 07/02/2018 - 2ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador

4. Especificação do quórum:

EXERCÍCIO: 2016

4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.

RESPONSÁVEL: Antônio Júlio Castiglioni Neto

1.4. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Jaime Santos Oliveira (Prefeito Municipal), confirmando sua responsabilidade quanto aos itens 3.4.1 e 3.4.3 da ITC.
1.5. Acolher as razões de justificativas do Sr. Manoel
Messias Martins Rocha (Presidente da CPL), Jaime Santos Oliveira (Prefeito Municipal) e Gilberto Fernando
Loubak (Procurador Municipal), afastando suas responsabilidades quanto aos itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.2 da ITC.
1.6. Aplicar multa no valor de 500 VRTE com fulcro no artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93
(legislação aplicável à época dos fatos) ao Sr. Jaime Santos Oliveira (Prefeito Municipal), confirmando sua responsabilidade quanto aos itens 3.4.1 e 3.4.3 da ITC.
Diário Oficial de Contas

1.9. Dar Ciência ao Ministério Público de Contas.

4.2. Conselheiros em substituição presentes: João Luiz
Cotta Lovatti (relator).
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO 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
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-076/2018 – SEGUNDA CÂMARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Antônio
Júlio Castiglioni Neto.
Considerado apto o processo para análise e instrução,
foram os autos à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que através do Relatório Técnico
01035/2017-1 concluiu pela regularidade das contas do
responsável enquanto ordenador de despesas no exercício em destaque, com base na análise técnico-contábil
promovida junto aos documentos disponibilizados a esta
Corte de Contas, conforme transcrição a seguir:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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1. GESTÃO PÚBLICA

Total da Despesa 2.169.136,62

PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Com base nas peças contábeis que integram a prestação
de contas anual (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações
Patrimoniais), apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 28/2013, foram avaliados os pontos de controle relacionados na Resolução TC 297/2016 com base nos
referidos demonstrativos, conforme quadros abaixo, não
sendo constatadas inconsistências.
(FIGURA)
I) Valor da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
(exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve
ser igual ao Total da Despesa Empenhada menos Total da
Despesa Liquidada Informado no Balanço Orçamentário.
Apuração

Balanço Orçamen- Balanço

tário
Restos a pagar 0,00

ceiro
0,00

Finan- Diferença
0,00

2.169.136,62

0,00

Despesa Executa- -349.235,16
da < Dotação Or-

Orçamentária

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

Finan- Balanço Patrimo- Diferença

ceiro

nial

Saldo da conta
Caixa e equivalente de caixa:
Exercício Atual
0,00
Exercício Anterior 14.444.975,77

0,00¹
14.444.975,77¹

0,00
0,00

¹ incluído o valor da conta contábil nº 113810200
V) Resultado Patrimonial apurado na DVP deve ser igual
ao Resultado do Exercício PL.
Balanço Patrimo- DVP
nial
Resultado Patri- -14.820.404,68

Diferença

-14.820.404,68

0,00

monial Apurado

çamentária Atualizada

Observa-se que o Balanço Patrimonial (arquivo BALPATN-01.pdf) encaminhado pela Unidade Gestora apresenta Ativo Total divergente da soma do Passivo com o
Patrimônio Líquido, bem como Resultado do Exercício
Divergente do constante da Demonstração das Variações
Patrimoniais (arquivo DEMVAPN.pdf).
Realizamos diligência junto ao Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo – SIGEFES
procedendo à emissão de novo Balanço Patrimonial verificamos que as divergências foram sanadas.
1. MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.

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

dos Credores (Passivo + VPA).

Apuração

Balanço

Balanço
Financeiro
0,00

VI) O valor da Despesa Executada no Balanço Orçamen-

Restos a pagar

Orçamentário
0,00

Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva
05604/2017-1, elaborada pela SecexContas, manifestou
seu entendimento, considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 01035/2017-1, no sentido de anuir com seus termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a conclusão da referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu posicionamento:

tário deve ser menor ou igual a Dotação Orçamentária

1. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Atualizada.

A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a
atuação do gestor(es) responsável (eis), no exercício das
funções administrativas no(a) Agência Reguladora de
Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do ES (ARSI)
no exercício de 2016.

não Processados

VI) Saldos Devedores (Ativo + VPD) deve ser igual aos Sal-

0,00

Processados

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

Balanço Orçamen- Balanço
tário

Diário Oficial de Contas

ceiro

Finan- Diferença

Saldos Devedores (E + G)
Saldos Credores (F + H - I)
Diferença

Balanço Patrimonial e DVP
18.860.643,69
18.860.643,69
0,00

Balanço Orçamen- Balanço
tário
Despesa Executa- 2.169.136,62
da (B)
Dotação
mentária

Finan- Diferença

ceiro
2.169.136,62

Orça- 2.518.371,78
Atuali-

0,00

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC

zada (A)

www.tce.es.gov.br
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297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas do(s) Sr(s). Antônio Júlio
Castiglioni Neto, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer
da lavra do Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva,
que endossou a proposição da área técnica, exposta no
RT 01035/2017-1 e na ITC 05604/2017-1.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do
Espírito Santo, ora em discussão, referente ao exercício
de 2016, sob a responsabilidade do Senhor Antônio Júlio
Castiglioni Neto, não restou evidenciada a existência de
irregularidades capazes de conduzir à reprovabilidade as
mencionadas contas.
Saliente-se que a Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal, por meio do sistema CidadeES em
30/03/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, aprovado
pela Resolução TC 261/2013, observando o prazo regimental, conforme certifica o RT 01035/2017-1.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório
Técnico 01035/2017-1 e da Instrução Técnica Conclusiva
05604/2017-1, elaborados com base nas informações e
Diário Oficial de Contas

documentos apresentados pelo gestor responsável, extrai-se que as contas ora avaliadas respeitaram o escopo
delimitado pela Resolução TC 297/2016 e foram encaminhados nos termos previstos pela IN 34/2015.
Acrescentou a área técnica, ainda, que, sob o aspecto
técnico-contábil, o seu entendimento é no sentido de
apontar para a regularidade da prestação de contas.
I. DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião dos RT
1035/2017-1 e da ITC 5604/2017-1, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico,
tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo sob responsabilidade do Senhor ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO relativas ao
exercício financeiro de 2016, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO ao reswww.tce.es.gov.br

ponsável, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/02/2018 - 2ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiros em substituição presentes: 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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-077/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 05545/2017-1
UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Domingos do Norte
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
EXERCÍCIO: 2016
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RESPONSÁVEL: Aílton Jorge Trevizani
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Domingos
do Norte, referente ao exercício financeiro de 2016, sob
a responsabilidade do Sr. Aílton Jorge Travizani.
Considerado apto o processo para análise e instrução,
foram os autos à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que através do Relatório Técnico
00815/2017-4 concluiu pela regularidade das contas do
responsável enquanto ordenador de despesas no exercício em destaque, com base na análise técnico-contábil
promovida junto aos documentos disponibilizados a esta
Corte de Contas, conforme transcrição a seguir:
1. GESTÃO PÚBLICA
PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Diário Oficial de Contas

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 1)Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

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

Fonte: Processo TC 05545/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

Fonte: Processo TC 05545/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

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

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

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 2)Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
Balanço Orçamentário (b)
Divergência (a-b)

6.288,11
6.288,11
0,00

Análise de execução orçamentária na dotação Reserva
do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Tabela 4)Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 05545/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

Fonte: Processo TC 05545/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

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

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

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

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

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

Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
www.tce.es.gov.br

Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 5)Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
640.391,02
Balanço Orçamentário (b)
640.391,02
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05545/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

na tabela abaixo:
Tabela 7)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
261.649,24
Balanço Patrimonial (b)
261.649,24
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05545/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa

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

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:

Tabela 6)Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
840.026,16
Balanço Orçamentário (b)
840.026,16
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05545/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta
Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
Diário Oficial de Contas

Tabela 8)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
61.334,44
Balanço Patrimonial (b)
61.334,44
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05545/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanwww.tce.es.gov.br

ço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 9)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)
Exercício anterior
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)

142.917,39
142.917,39
0,00
-240.205,83
-240.205,83
0,00

Fonte: Processo TC 05545/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 10)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II
2.755.961,40
Ativo (BALPAT) – I
2.240.052,66
Variações Patrimoniais Diminutivas 515.908,74
(DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV + V
Passivo (BALPAT) – III
Resultado Exercício (BALPAT) – IV
Variações Patrimoniais Aumentativas

2.755.961,40
2.240.052,66
142.917,39
658.826,13

(DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)

0,00

Fonte: Processo TC 05545/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.
Análise da despesa executada em relação à dotação
atualizada
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 11)Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
840.026,16
Dotação Atualizada (b)
913.327,59
Execução da despesa em relação à do- -73.301,43
tação (a-b)

Fonte: Processo TC 05545/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação atualizada.
1. MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES
não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em
análise.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva 04837/20178, elaborada pela SecexContas, manifestou seu entendimento, considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 00815/2017-4, no sentido de anuir
com seus termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a conclusão da referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu posicionamento:
1. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas no Serviço Autônomo de Água Esgoto de São
Domingos do Norte.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório TécniDiário Oficial de Contas

co Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas do Sr. AILTON JORGE TREVIZANI, no exercício de 2016, na forma do artigo 84 da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer da lavra do Procurador Luciano Vieira, que endossou a proposição da área técnica, exposta no RT 00815/2017-4 e na ITC
04837/2017-8.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de São Domingos do Norte, ora em discussão, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
do Senhor Aílton Jorge Trevizani, não restou evidenciada a
existência de irregularidades capazes de conduzir à reprovabilidade as mencionadas contas.
Saliente-se que a Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal, por meio do sistema CidadeES em
31/03/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, aprovado
pela Resolução TC 261/2013, observando o prazo regimental, conforme certifica o RT 00815/2017-4.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório Técnico 00815/2017-4 e da Instrução Técnica Conclusiva 04837/2017-8 elaborados com base nas informações
e documentos apresentados pelo gestor responsável, extrai-se que as contas ora avaliadas respeitaram o escopo
www.tce.es.gov.br

delimitado pela Resolução TC 297/2016 e foram encaminhados nos termos previstos pela IN 34/2015.
Acrescentou a área técnica, ainda, que, sob o aspecto técnico-contábil, o seu entendimento é no sentido de apontar para a regularidade da prestação de contas.
I. DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião dos RT
00815/2017-4 e da ITC 04837/2017-8, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Domingos
do Norte sob responsabilidade do Senhor AÍLTON JORGE
TREVIZANI relativas ao exercício financeiro de 2016, sob o
aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da
Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/02/2018 - 2ª Sessão Ordinária da 2ª
Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges
(Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiros em substituição presentes: 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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Assistência Social de Laranja da Terra,
referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade da Senhora Maria Westphal Marques.
Considerado apto o processo para análise e instrução,
foram os autos à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que através do Relatório Técnico
00810/2017-1 concluiu pela regularidade das contas da
responsável enquanto ordenadora de despesas no exercício em destaque, com base na análise técnico-contábil
promovida junto aos documentos disponibilizados a esta
Corte de Contas, conforme transcrição a seguir:
1. GESTÃO PÚBLICA
PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PROCESSO TC: 05890/2017-5

Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos
dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no
Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Laranja da Terra

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

ACÓRDÃO TC-078/2018 – SEGUNDA CÂMARA

CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
EXERCÍCIO: 2016
RESPONSÁVEL: Maria Westphal Marques
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
Diário Oficial de Contas

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar não
processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no Balanço Orwww.tce.es.gov.br

çamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 12)Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
28.177,66
Balanço Orçamentário (b)
28.177,66
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05890/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário,
conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 13)Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
10.223,69
Balanço Orçamentário (b)
10.223,69
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05890/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
Análise da execução orçamentária na dotação Reserva
de Contingência informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000;art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na
dotação “Reserva de Contingência”:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Tabela 14)Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência
Balanço Orçamentário:
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 05890/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
Análise de execução orçamentária na dotação Reserva do
RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na
dotação “Reserva do RPPS”:
Tabela 15)Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 05890/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à receita orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício
atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da receita orçamentária informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 16)Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
236.067,65
Balanço Orçamentário (b)
236.067,65
Divergência (a-b)
0,00

Diário Oficial de Contas

Fonte: Processo TC 05890/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016

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

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

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e
Equivalentes de Caixa

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício
atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa orçamentária informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 17)Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
1.231.670,89
Balanço Orçamentário (b)
1.231.670,89
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05890/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre
os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial
em relação ao saldo do exercício anterior da conta Caixa e
Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna
exercício anterior), conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 18)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
878.405,18
Balanço Patrimonial (b)
878.405,18
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05890/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
www.tce.es.gov.br

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna
exercício atual), conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 19)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
642.241,25
Balanço Patrimonial (b)
642.241,25
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05890/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre
os demonstrativos contábeis.
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais
e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 20)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)
Exercício anterior
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)

-181.510,76
-181.510,76
0,00
868.494,22
868.494,22
0,00

Fonte: Processo TC 05890/2017-5 - Prestação de Contas
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Anual/2016

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação atualizada.

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

DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS

Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos
credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais aos
saldos credores, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 21)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II
1.890.242,48
Ativo (BALPAT) – I
702.650,34
Variações Patrimoniais Diminutivas 1.187.592,14
(DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV + V
Passivo (BALPAT) – III
Resultado Exercício (BALPAT) – IV
Variações Patrimoniais Aumentativas

1.890.242,48
702.650,34
-181.510,76
1.006.081,38

(DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)

0,00

Fonte: Processo TC 05890/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor
Público (MCASP), como “Demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação”.
No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de bens em
estoques, dentre os quais estão compreendidos os bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade
com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que
transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
Confronto entre o saldo contábil das disponibilidades e o saldo bancário evidenciados no Termo de Verificação das Disponibilidades
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos dos demonstrativos encaminhados na prestação de contas em análise:
Tabela 23)Termo de Verificação das Disponibilidades Em R$ 1,00

Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada

Banco

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

001
001
001
001
001
021
021
021
021
021
021
021
021
TOTAL

Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço
Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 22)Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
1.231.670,89
Dotação Atualizada (b)
2.031.035,06
Execução da despesa em relação à do- -799.364,17
tação (a-b)

Fonte: Processo TC 05890/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Diário Oficial de Contas

Agên-

Conta

Tipo da Conta 1

Fonte de Recurso

cia

Saldo Contábil

Saldo Bancário

(a)

Saldo Bancário Con-

Diferença

ciliado

(b-a)

(b)
0761-7
0761-7
0761-7
0761-7
0761-7
0186
0186
0186
0186
0186
0186
0186
0186

21.922-3
22.432-4
22.435-9
22.437-5
22.441-3
21.475.215
22.732.754
23.984.842
24.325.748
24.730.228
24.730.657
25.296.591
26.847.889

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1-999-0000
1-301-0000
1-301-0000
1-301-0000
1-301-0000
1-399-0000
1-399-0000
1-399-0000
1-399-0000
1-399-0000
1-399-0000
1-999-0000
1-399-0000

1.075,37
828,90
53.402,58
23.722,61
44.825,35
222.289,16
0,00
31.986,80
88.740,15
75.786,67
23.887,49
20.173,36
55.522,81
642.241,25

1.075,37
828,90
53.402,58
23.722,61
44.924,55
222.289,16
0,00
31.986,80
88.740,15
82.198,67
29.412,49
21.874,05
55.522,81
655.978,14

1.075,37
828,90
53.402,58
23.722,61
44.825,35
222.289,16
0,00
31.986,80
88.740,15
75.786,67
23.887,49
20.173,36
55.522,81
642.241,25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Fonte: Processo TC 05890/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 34/2015, os tipos de
contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta Aplicação
Tabela 24)Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil)
Em R$ 1,00
Contas Contábeis

Balanço Patrimo- TVDISP

Diferença

nial

(b)

(a-b)

642.241,25

0,00

(a)
Caixa e Equivalen- 642.241,25
tes de Caixa

Fonte: Processo TC 05890/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Da conciliação entre os registros constantes dos extratos
bancários e contábeis, no encerramento do exercício financeiro de 2016, relativos às disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação, verifica-se que as demonstrações contábeis refletem adequadamente os saldos constantes dos extratos bancários.
Análise entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques
e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:
Tabela 25)Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Descrição

Balanço Patrimo- Inventário

Diferença

nial

(a-b)

(a)

Diário Oficial de Contas

(b)

Estoques
Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Intangíveis

0,00
64.490,00
0,00
0,00

0,00
64.490,00
0,00
0,00

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

Fonte: Processo TC 05890/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Com base na tabela anterior, constata-se que os valores
inventariados dos bens móveis, imóveis, intangíveis e em
almoxarifado foram devidamente evidenciados em suas
respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.
ANÁLISE RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO
Ao analisar o Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido na IN 34/2015, destaco os seguintes trechos:
(12 FIGURAS)
1. MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva
04986/2017-4, elaborada pela SecexContas, manifestou
seu entendimento, considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 00810/2017-1, no sentido de anuir com seus termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a conclusão da referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu posicionamento:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas no Fundo Municipal de Assistência Social
de Laranja da Terra.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
www.tce.es.gov.br

297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas da Sra. MARIA WESTPHAL MARQUES, no exercício de 2016, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer
da lavra do Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva,
que endossou a proposição da área técnica, exposta no
RT 00810/2017-1 e na ITC 04986/2017-4.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Assistência Social de Laranja da Terra, ora em discussão, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da Senhora Maria Westphal Marques, não restou evidenciada a existência de irregularidades capazes de conduzir à reprovabilidade as mencionadas contas.
Saliente-se que a Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal, por meio do sistema CidadeES em
31/03/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, aprovado
pela Resolução TC 261/2013, observando o prazo regimental, conforme certifica o RT 00810/2017-1.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório
Técnico 00810/2017-1 e da Instrução Técnica Conclusiva
04986/2017-4, elaborados com base nas informações e
documentos apresentados pela gestora responsável, exSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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trai-se que as contas ora avaliadas respeitaram o escopo
delimitado pela Resolução TC 297/2016 e foram encaminhados nos termos previstos pela IN 34/2015.
Acrescentou a área técnica, ainda, que, sob o aspecto
técnico-contábil, o seu entendimento é no sentido de
apontar para a regularidade da prestação de contas.
I. DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião dos RT 00810/20171 e da ITC 04986/2017-4, encampo os fundamentos e
conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os
parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Assistência Social de Laranja da Terra sob responsabilidade da Senhora MARIA WESTPHAL
MARQUES relativas ao exercício financeiro de 2016, sob
o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO à responsável, conforme artigo art. 85
da mesma lei.
Diário Oficial de Contas

1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/02/2018 - 2ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição presente: 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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-080/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04991/2016-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: CEPDEC - Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil
Relator: Domingos Augusto Taufner

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – EXERCÍCIO DE 2015 – REGULAR– DETERMINAÇÕES
- ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2015, da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDEC, sob
a responsabilidade do Sr. Fabiano Marchetti Bonno.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 28 de março de 2016, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução TC 261/2015, portanto, dentro do prazo
estabelecido pela legislação.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, por meio da Análise Inicial de Conformidade – AIC
nº 60/2016-1 (fls.07/10), verificou que os documentos/arquivos atendem as especificações técnicas mínimas aceitáveis, estando o processo apto para análise e instrução técnica, conforme a Nota Técnica SEGEX
nº002/2016.
Ato contínuo, foi elaborado pela SecexContas o Relatório Técnico RT nº 382/2017-2 (fls.18/25), e a Instrução
Técnica Inicial ITI nº 578/2017-1, opinando pela citação
do responsável para que apresentasse em 30 dias, improrrogáveis, as justificativas acerca do achado: “Ausência do parecer conclusivo no relatório de controle interno”, acolhido pela Decisão Monocrática nº 790/2017-8,
tendo sido apresentadas as justificativas às fls. 39/41.

Parte: FABIANO MARCHETTI BONNO
www.tce.es.gov.br
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O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
ITC nº 129/2018-5 (fls. 44/51) opinando pelo julgamento REGULAR COM RESSALVA das contas do CEPDEC, com
determinações.

Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n.º 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.

O referido entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, de acordo com o parecer exarado
pelo Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva, situado à fl. 55.

No entanto, foi constatado pela equipe técnica a “ausência do parecer conclusivo no Relatório de Controle Externo” visto que o relatório encaminhado seria inconcluso
acerca das contas da unidade gestora, emitindo apenas
informação sobre a consolidação das atividades da unidade central de controle interno realizadas no âmbito da
unidade gestora que encaminha estas contas.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 28 de março de 2016, ou
seja, dentro do prazo regimental.
Diário Oficial de Contas

O responsável, em suas justificativas, argumentou acerca da possibilidade de abstenção do Controle Interno no
que tange a emissão de opinião acerca das contas, com
alicerce na Resolução CFC 820/1997. Contudo, tal norma foi revogada pela Resolução CFC nº 1.232/09 que
contém a aprovação da NBC TA 705 – Modificações na
Opinião do Auditor Independente, sendo exigida nesta
a manifestação expressa do auditor quanto à abstenção
de opinião.
Insta ressaltar que a mesma irregularidade fora apontada
nas prestações de contas dos processos: TC 7093/2017
e TC 7094/2017, sendo o entendimento da área técnica e do Colegiado no sentido de julgar regulares aquelas
prestações de contas.
Desta feita, vejo que coerente se faz o julgamento das
contas em apreço como REGULARES e nesse sentido, visando prevenir futuras irregularidades semelhantes, entendo que devem ser expedidas determinações para que
adote medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº
www.tce.es.gov.br

856/2017, compatível com sua estrutura organizacional
e com o volume de atividades a serem controladas e encaminhe, nas futuras prestações de contas, de parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei Complementar 621/2012.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houve divergências detectadas, é
possível afirmar que os demonstrativos contábeis, bem
como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas,
VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDEC, relativas ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Fabiano
Marchetti Bonno, nos termos do inciso I, do artigo 84,
da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal.
1.2. Determinar ao atual gestor do CEPDEC, ou a quem
Diário Oficial de Contas

lhe suceder:
1.2.1 Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos
moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar
nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
1.2.2 Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei Complementar 621/2012.
1.3. Dar ciência ao interessado;
1.4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
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 por julgar regular com ressalva a prestação de contas.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
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
www.tce.es.gov.br

Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 16/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-081/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 06438/2016-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: PCES - Polícia Civil do Espírito Santo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Partes: JOEL LYRIO JUNIOR, GRACIMERI VIEIRA SOEIRO
DE CASTRO GAVIORNO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – POLÍCIA CIVIL DO ES – EXERCÍCIO DE 2015 – REGULAR – DETERMINAÇÕES - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2015, da Polícia Civil
do Espírito Santo - PCES, sob a responsabilidade da Sra.
Gracimeri Vieira Soeiro de Castro Gaviorno.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 31 de março de 2016, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução TC 261/2015, portanto, dentro do prazo
estabelecido pela legislação.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexConSegunda-feira, 21 de maio de 2018

578

ATOS DA 2a CÂMARA

tas, por meio da Análise Inicial de Conformidade – AIC
nº 104/2016-9 (fls.05/09), verificou que os documentos/arquivos atendem as especificações técnicas mínimas aceitáveis, estando o processo apto para análise e instrução técnica, conforme a Nota Técnica SEGEX
nº002/2016.
Ato contínuo, foi elaborado pela SecexContas o Relatório Técnico RT nº 173/2017-8 (fls.14/24), e a Instrução
Técnica Inicial ITI nº 297/2017-6 (fls.25/26), opinando
pela citação da Sra. Gracimeri Vieira Soeiro de Castro Gaviorno e do Sr. Joel Lyrio Junior para que apresentassem
em 30 dias, improrrogáveis, as justificativas acerca do
achado: “Ausência do parecer conclusivo no relatório de
controle interno”, acolhido pela Decisão Monocrática nº
427/2017-6 (fls.28/29), tendo sido apresentadas as justificativas às fls. 33/34 (Gracimeri Vieira Soeiro de Castro
Gaviorno) e fls.44/46 (Joel Lyrio Junior).
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
nº 178/2018-9 (fls. 50/59) opinando pelo julgamento
REGULAR COM RESSALVA, com determinações das contas sob responsabilidade da Sra. Gracimeri Vieira Soeiro
de Castro Gaviorno e o julgamento REGULAR das contas
do Sr. Joel Lyrio Junior.
O referido entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, de acordo com o parecer exarado
pelo Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira, situado às fls. 63/64.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
Diário Oficial de Contas

1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 31 de março de 2016, ou
seja, dentro do prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n.º 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
No entanto, foi constatado pela equipe técnica a “ausência do parecer conclusivo no Relatório de Controle Externo” visto que o relatório encaminhado seria inconcluso
acerca das contas da unidade gestora, emitindo apenas
informação sobre a consolidação das atividades da unidade central de controle interno realizadas no âmbito da
unidade gestora que encaminha estas contas.
O responsável Joel Lyrio Junior alegou em sua defesa que
www.tce.es.gov.br

esteve diante da gestão apenas por 14 dias no mês de
janeiro e que não teve condições de promover as adequações necessárias para atendimento ao proposto pelo
Tribunal de Contas, e de fato o período em que esteve a
frente do órgão foi no inicio do exercício sendo que o parecer conclusivo é elaborado no final do exercício.
A gestora Gracimeri Vieira Soeiro de Castro Gaviorno,
em suas justificativas, argumentou acerca da possibilidade de abstenção do Controle Interno no que tange a
emissão de opinião acerca das contas, com alicerce na
Resolução CFC 820/1997. Contudo, tal norma foi revogada pela Resolução CFC nº 1.232/09 que contém a aprovação da NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente, sendo exigida nesta a manifestação
expressa do auditor quanto à abstenção de opinião, o
que não se verificou no presente caso.
Insta ressaltar que a mesma irregularidade fora apontada
nas prestações de contas dos processos: TC 7093/2017
e TC 7094/2017, sendo o entendimento da área técnica e do Colegiado no sentido de julgar regulares aquelas
prestações de contas.
Desta feita, vejo que coerente se faz o julgamento das
contas em apreço como REGULARES e nesse sentido, visando prevenir futuras irregularidades semelhantes, entendo que devem ser expedidas determinações para que
adote medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº
856/2017, compatível com sua estrutura organizacional
e com o volume de atividades a serem controladas e encaminhe, nas futuras prestações de contas, de parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei CompleSegunda-feira, 21 de maio de 2018

579

ATOS DA 2a CÂMARA

mentar 621/2012.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios e
às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
Diário Oficial de Contas

com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houve divergências detectadas, é
possível afirmar que os demonstrativos contábeis, bem
como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas,
VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Polícia Civil do Espírito Santo – PCES, sob responsabilidade da Sra. Gracimeri Vieira Soeiro de Castro Gaviorno e do Sr. Joel Lyrio Junior, relativas ao exercício de 2015, nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85, do
mesmo diploma legal.
1.2. Determinar ao atual gestor da Polícia Civil do ES, ou
a quem lhe suceder:
1.2.1 Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos
moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar
nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizaciowww.tce.es.gov.br

nal e com o volume de atividades a serem controladas;
1.2.2 Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei Complementar 621/2012.
3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
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 por julgar regular com ressalva a prestação de contas.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
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
Lido na sessão do dia: 16/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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ACÓRDÃO TC-082/2018 – SEGUNDA CÂMARA

PROCESSO:
CLASSIFICAÇÃO:

UNIDADE GESTORA:
EXERCÍCIO:
RESPONSÁVEL:

TC 02519/2017-3
Prestação de Contas Anual de
Ordenador
Câmara Municipal de Ponto
Belo
2016
Marcelo Gomes Trindade

Decisão Monocrática nº 1394/2017-7 (doc.60) e posteriormente, o responsável apresentou defesa situada no
doc.65.
Ato contínuo, a SecexContas formulou a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 196/2017-7 (doc.70) que opinou
pelo julgamento REGULAR das contas anuais da Câmara
Municipal de Ponto Belo.

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

O Ministério Público de Contas entendeu de forma
consoante a área técnica, de acordo com o parecer nº
354/2018-9 exarado pelo Procurador de Contas, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, situado no doc. 74.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

RELATÓRIO
Versam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual de Ordenador, relativas ao exercício de 2016,
da Câmara Municipal de Ponto Belo, sob a responsabilidade do Sr. Marcelo Gomes Trindade.
A referida prestação de contas foi encaminhada a este
Tribunal em 03 de maio de 2017, inobservando assim
o prazo estabelecido nos termos do artigo 139 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC 261/2015.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou o Relatório Técnico RT nº 569/2017-2 (doc.
57), opinando pela citação do gestor para a apresentação de justificativa em 30 (trinta) dias, improrrogáveis,
considerando a irregularidade infra mencionada, qual
seja:
· Não comprovação do cumprimento da determinação
imposta pelo Acórdão TC – 159/2016 – Primeira Câmara.
O entendimento em comento foi corroborado pela Instrução Técnica Inicial ITI nº 1034/2017-7 (doc.58) e a
Diário Oficial de Contas

FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito encontra-se devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolawww.tce.es.gov.br

da nesta Corte de Contas, em 03 de maio de 2017, descumprindo assim o prazo regimental.
Quanto à formalização documental, vejo que foi constatada irregularidade abaixo digna de nota:
· Não comprovação do cumprimento da determinação
imposta pelo Acórdão TC – 159/2016 – Primeira Câmara.
Consta do Acórdão TC-159/2016 – Primeira Câmara, de
17 de fevereiro de 2016, determinação para que o atual
Presidente da Câmara Municipal de Ponto Belo adotasse
providência visando à restituição e/ou compensação dos
valores relativos ao pagamento indevido de R$ 770,00
(setecentos e setenta reais) ao INSS, comprovando e registrando em notas explicativas relativas a futura prestação de contas a este Egrégio Tribunal de Contas.
Entretanto nos arquivos encaminhados na prestação de
contas não evidencia o cumprimento da determinação
em comento.
Em sede de defesa, o gestor fez as seguintes afirmações:
1. O Acórdão TC-159/2016 -PRIMEIRA CÂMARA determinou que esta Presidência adote providência visando
a restituição e/ou compensação dos valores relativos ao
pagamento INDEVIDO de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) ao INSS, comprovando e registrando em notas
explicativas a futura prestação de contas ao Tribunal de
Contas do Estado.
2. Desta forma, estou encaminhando documentação
comprovando que a compensação já foi efetuada e na
futura prestação de contas do Poder Legislativo esta informação também será inserida nas notas explicativas.
Nesse sentido, realizou-se a análise das razões de justificativa, concluindo pelo afastamento da irregularidade
em comento, sob esses fundamentos:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Conforme documentos acostados aos autos em sua justificativa, a saber, o Relatório analítico de GPS, DE GPS,
datado de 03/10/2017, da competência 09/2017, com a
observação de “valor compensado: R$ 770,00 –13/2013
a 13/2013”, bem como o Relatório de Compensações,
da competência 09/2017, demonstrando o valor de R$
770,00 compensado pela Câmara Municipal de Ponto
Belo, em 03/10/2017.
Ou seja, o valor foi compensado do total recolhido ao
INSS na competência 09/2017, cujo pagamento ocorreu
em 03/10/2017.

BIL

Relator

[...]

1. ACÓRDÃO

4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios e
às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.

1.1. Julgar REGULARES as contas da Câmara Municipal de Ponto Belo, relativas ao exercício de 2016, sob a
responsabilidade do Sr. Marcelo Gomes Trindade, nos
termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar
621/2012, dando quitação a responsável, nos termos do
art. 85, do mesmo diploma legal.

Assim, temos constatado que o indicativo de irregularidade identificado pela ausência de cumprimento de determinação desta Corte de Contas foi regularizado pela
compensação do valor indicado junto ao INSS.

(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]

1.3. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Desta forma, acompanho o entendimento da equipe
técnica o qual adoto como razões de decidir pelo afastamento do indicativo de irregularidade.

(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.

2. Unânime.

Restou constatado pela equipe técnica desta Corte de
Contas que a Câmara Municipal de Ponto Belo cumpriu
os limites legais no exercício de 2016.

(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.

4. Especificação do quórum:

Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁDiário Oficial de Contas

Considerando que não houve divergências detectadas, é
possível afirmar que os demonstrativos contábeis, bem
como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
www.tce.es.gov.br

1.2. Dar ciência ao interessado;

3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
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
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-083/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 08025/2015-1
Classificação: Tomada de Contas Especial
UG: PML - Prefeitura Municipal de Linhares
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Partes: Guerino Luiz Zanon, Jair Correa
Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – ACÚMULO ILEGAL DE
CARGOS – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR
DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DETERMINAÇÕES – RECOMENDAÇÕES
- ARQUIVAR

Em seguida, por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM 2286/2015 (fl. 40 – arquivo 02), determinou-se o envio do Relatório Conclusivo da Tomada de Contas Especial no prazo de 10 dias. Antes do vencimento do
prazo de 10 dias, encaminhou (Ofício n° 001/2016 – GAPRE – fl. 55 arquivo 02) os autos da tomada de contas especial, ressaltando que: “as informações da Comissão de
TCE não foram conclusivas em vários aspectos e, portanto, caso julgue necessário, solicitamos o retorno dos autos a origem para complementação dos dados ou, ainda,
a instauração de nova Tomada de Contas Especial, para
apuração dos fatos.”. Igualmente enviou documentos relativos aos processos administrativos disciplinares abertos para apurar os fatos narrados (Arquivo 03, 04 e fls.
1/18 do arquivo 05).

RELATÓRIO

Após, os autos seguiram para a SecexPrevidência, o qual
exarou a Manifestação Técnica 01212/2016-8 (fls. 24/36
– arquivo 05), sugerindo o cumprimento das determinações contidas no Anexo único da Instrução Normativa n°
32/2014, a exclusão de servidores como agentes responsáveis e determinação à Secretaria de Estado de Gestão
e Recursos Humanos – SEGER.

Tratam os autos de Tomada de Contas Especial instaurado no Município de Linhares em cumprimento à Decisão
Plenária 3341/2015, emitida no Processo TC 1971/2006,
referente ao acúmulo ilegal de cargos por servidores vinculados ao antigo IESP e à Prefeitura de Linhares.

Encaminhado os autos a este Relator, foram esses enviados ao Ministério Público de Contas que exarou o Parecer 00862/2017-9 (fl. 40 – arquivo 05), anuindo com
as sugestões da área técnica, o que gerou a Decisão
867/2017 (fls. 58/72 – arquivo 05) no mesmo sentido.

Por meio do Ofício/CG n° 118/2015 (fls. 11/12 – arquivo
02), de 06 de julho de 2015, a Controladora Geral do Município de Linhares informou a instauração da Tomada de
Contas Especial, através da Portaria n° 552 (fl.13 – arquivo 02), de 03 de julho de 2015, e a abertura de 20 processos administrativos disciplinares.

Devidamente notificada, a SEGER apresentou esclarecimentos por meio do Ofício 091/2017/GABSEC/SEGER (fls. 83/84 – arquivo 05). Por meio do Ofício n°
044/2017-GAPRE, o Prefeito Municipal de Linhares, sr.
Guerino Zanon solicitou novo prazo de 90 dias para o
prosseguimento dos trabalhos da TCE, o qual foi conce-

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

dida por meio da Decisão Monocrática 690/2017-5, de
fl. 95 (arquivo 05).
Novamente, através do Ofício n° 070/2017 – GAPRE (fl.
102 – arquivo 05), foi solicitado novo prazo de 90 dias
para conclusão e encaminhamento do relatório da TCE.
Assim, foi deferido novo prazo de 20 dias, conforme consignado na Decisão Monocrática 01367/2017-1 (fls.
113/117 – arquivo 05).
Findo o prazo estabelecido, foram encaminhados os autos da Tomada de Contas Especial, por meio do Ofício n°
094/2017 – GAPRE (Arquivo 06), cujo Relatório Conclusivo encontra-se nas fls. 24/39 do arquivo 15.
Em seguida, encaminhados os autos ao NEC, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 6023/2017-8, em
síntese, pelo arquivamento dos presentes autos, tendo
em vista que não restam configurados pressupostos fundamentais para a continuidade da presente tomada de
contas especial.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público Especial de Contas, em parecer da lavra do Dr. Luís
Henrique Anastácio da Silva, por meio do Parecer PPJC
0010/2018-8.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O presente processo de Tomada de Contas Especial teve
por origem a Decisão TC 3341/2015 – Plenário, que determinou “a instauração de Tomada de Contas Especial
com o objetivo de apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento (...)”.
Inicialmente, fruto do Relatório Técnico n° 383/2006
(Processo TC n° 1971/2006), foram apontados possíveis
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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casos de acumulação ilegal de cargos, abrangendo 20
servidores do IESP que também desempenhavam atividades junto a Prefeitura de Linhares.
Após, a SecexPrevidência emitiu a Manifestação Técnica
1212/2016, na qual expôs:
Assevera-se que a ocorrência de dano ao erário no presente caso se evidenciaria mediante a constatação de
recebimento de remuneração por servidor público sem
o devido exercício das funções para as quais tenha sido designado.
De outra banda, o cometimento de ilegalidade mediante o acúmulo de cargos remunerados vedados pela Constituição de 1988, expõe o servidor estadual, nos termos
do art. 224 da Lei Complementar Estadual 046/1994, a
responder a um Processo Administrativo-Disciplinar. Caso seja comprovada a má fé, o servidor perderá ambos
os cargos, empregos ou funções e restituirá o que tiver
recebido indevidamente,
Nos termos do § 3º do mesmo artigo, a competência para a apuração de acumulação de cargos, caberá, no poder executivo, ao órgão central do sistema de controle
interno – Secretaria de Estado de Controle e Transparência, conforme alterações introduzidas pela Lei Complementar 754/2013.
Neste sentido, o PAD antecede a imputação de débito
ao servidor.
(...)
Proposta de Encaminhamento:
Considerando que não houve conclusão das medidas
administrativas necessárias para a caracterização ou
elisão do dano, nos termos do art. 2º da Instrução Normativa 32/2014; considerando que não houve concluDiário Oficial de Contas

são dos Processos Administrativos Disciplinares; sugere-se ao Conselheiro Relator:
1 – Determinar a responsável pelo Controle Interno do
Município, senhora Jordana Rodrigues Ferraz, sob pena
de aplicação de multa prevista no art. 16 da IN 32/2014,
que atenda a todas as determinações contidas no Anexo
Único da Instrução Normativa de mesmo número, estabelecendo novo prazo para o encaminhamento do Processo de Tomada de Contas Especial;
2 – Com base nos documentos juntados e em vista de já
haver acordo judicial em face de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público, determinar a exclusão do rol
de indiciados, os servidores Jorval Fiorot, Luciana Andrade Jorge Oliveira e Carlos Alberto de Oliveira;
3 – Com base nos documentos juntados e em vista de os
servidores terem sido arrolados em função dos cargos de
Assistente Social e Psicólogo como não acumuláveis, determinar a exclusão do rol de indiciados:
· Maria das Graças Sanson Lani – Assistente Social
· Marlene da Penha Modenesi Bittencourt – Assistente
Social
· Renato Zitenfeld Cardia - Psicólogo
4 – Com base no art. 105 da Lei Complementar 621/2012,
determinar à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos - SEGER, a regularização das seguintes ocorrências detectadas em sede de TCE:

efetivo de Auxiliar Administrativo. Exerce o cargo efetivo de Assistente Social no Município de Linhares. Ressalta-se que a servidora encontra-se licenciada do cargo de
Auxiliar Administrativo desde 07.10.2009 e que a licença
concedida pela SESA não a autoriza a acumular ou manter o vínculo de auxiliar administrativo em vista da posse em cargo de Assistente Social junto ao município de
Linhares.
· O servidor Carlos Alberto de Oliveira possui cargo efetivo de eletricista junto à SESA e cargo efetivo de Técnico
de Raio X junto à Prefeitura Municipal de Linhares. Demandado judicialmente em relação ao acúmulo de cargos, o servidor declarou ter optado pelo cargo de Técnico em Raio X.
Ao consultar o portal da transparência, o servidor consta
como eletricista junto à Secretaria de Estado da Saúde,
porém, sem remuneração.
Consultado o Portal da Transparência do Município de Linhares, constatou-se que o senhor Carlos Alberto de Oliveira é servidor efetivo do município desde 10.11.2007
no cargo de Técnico de Raio X com jornada semanal
de 20 horas. Constatou-se, também, que a partir de
13.08.2013 o servidor passou a ocupar mais um vínculo
de 20 horas semanais na mesma função, perfazendo um
total de 40 horas semanais.

· O servidor Jorval Fiorot está lotado no Instituto Capixaba de Pesca, Assistência Técnica e Extensão Rural e recebe irregularmente pela SESA;

Ressalta-se que o servidor encontra-se licenciado do cargo de eletricista e que a licença concedida pela SESA não
o autoriza a acumular ou manter o vínculo de eletricista
em vista da posse em cargo de Técnico de Raio X junto ao
município de Linhares.

· A servidora Luciana Andrade Jorge de Oliveira possui
vinculo com a Secretaria de Estado da Saúde, no cargo

Da referida manifestação, pode-se elencar algumas
constatações.

www.tce.es.gov.br
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A primeira é de que do rol de 20 servidores em situação
de irregularidade, apenas 14 permaneceriam, em virtude
de acordo judicial nos autos do processo 030.0800.17434 da Comarca de Linhares e a possiblidade de acumulação dos cargos de assistente social e psicólogo.
A segunda é a necessidade de informações adicionais a
Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos SEGER no que pertine aos servidores Jorval Fiorot, Luciana Andrade Jorge Oliveira e Carlos Alberto de Oliveira.
Por fim, constata-se inexistência da adoção de medidas
administrativas visando a caraterização ou elisão do dano, nos termos da Instrução Normativa 32/2014. Acrescenta-se o arquivamento dos processos administrativos
disciplinares instaurados pela Prefeitura de Linhares em
face dos servidores em possível acumulação ilegal de
cargos, sem ter havido qualquer conclusão, em especial
quanto à boa fé do servidor.

Relata que por força de decisão judicial emanada nos autos da Ação Civil Pública 030.08001743-4, o servidor foi
desligado a partir de 20 de janeiro de 2010 do cargo que
exercia. Da leitura da sentença exarada, afere-se a condenação do sr. Carlos por ato de improbidade administrativa por cumulação ilegal de cargo público. Porém, a
referida sentença foi atacada, tendo o sr. Carlos seu recurso de apelação provido pela Terceira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Desta
forma, adotando-se a mesma premissa da Manifestação
Técnica 1212/2016, visando maior coerência na análise
técnica, ratifica-se a exclusão da responsabilidade do sr.
Carlos Alberto de Oliveira.
Assim, nota-se que a possível responsabilização por acumulação ilegal de cargos públicos, em tese, só deve persistir quanto aos seguintes servidores:
· Antônio de Oliveira e Silva

Para que se possa entender pela subsunção do fato à
norma e a consequente responsabilização no que respeita esta TCE, é preciso que se analisem duas questões,
a saber: se a acumulação, caso existente, dos cargos públicos foi indevida e, de outra parte, a má-fé do servidor
em fazê-la. Ainda, necessário se faz que o dano eventualmente configurado seja passível de quantificação.
A regra estabelecida pela Constituição Federal de 1988 é
pela impossibilidade da acumulação de cargos. Porém, o
art. 37 da CRFB/88 trouxe exceções a essa regra:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)
[...]

Quanto às informações solicitadas a SEGER, esta esclareceu, por meio do Ofício 091/2017/GABSEC/SEGER, de
25/04/2017, que o sr. Jorval Fiorot encontra-se em situação de regularidade, tendo sido remanejado para o Instituto Capixaba de Pesca e Assistência Técnica, através da
Portaria SEGER n 652-S, de 16/07/2012.

· Elsi Batista Coelho

Quanto a sra. Luciana Andrade Jorge Oliveira, esclarece
que ela esteve cedida a Prefeitura de Linhares no período de 0/03/2006 a 26/07/2007, estando em licença para
trato de interesse particular no período de 09/10/2009 a
08/10/2016. Informa que no dia 09/10/2016 , a mesma
solicitou sua exoneração do cardo de auxiliar administrativo, conforme Portaria n° 201-S, de 20 de abril de 2017.

· José Augusto Felício

Já o sr. Carlos Alberto de Oliveira foi cedido do IESP para prefeitura de Linhares de 27/07/2007 a 19/01/2010.

· Tadeu Denadai

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 34, de 2001)

· Wania Márcia Reis Riani Britto

XVII — a proibição de acumular estende-se a empregos e

Diário Oficial de Contas

· Esmar Scheneider
· Fernando Jesus Ramires
· Geomara Guidolini Borghi
· Italo Nunes Lyra
· Josefina Maria da Conceição Pacheco
· Maria Aparecida Correa da Silva
· Noelita da Silva Almeida
· Regina Eudes Gaburro Fiorott
· Rilma Amado da Silva Souza

www.tce.es.gov.br

XVI — é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso
XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de
1998)
a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela
Emenda Constitucional n. 19, de 1998)
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19,
de 1998)
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funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias,
e sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de
1998)
De forma parecida a Lei Orgânica do Município de Linhares previu em seu art. 70:
Art. 70 A administração pública direta, indireta ou fundacional obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte:
(...)
XIII - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
do artigo 37 da Constituição Federal.
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico.
XIV - a proibição de acumular estende-se a empregos e
funções, e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e fundações
mantidas ou controladas pelo Poder Público Municipal;
Portanto, somente pode haver a acumulação remunerada de cargos, quando forem cumulados os cargos previstos nas alíneas a, b e c do inciso XVI do art. 37 e houver compatibilidade de horários. Logo, são dois requisitos que devem ser preenchidos.
Assim, o ideal, de modo a não se cometer injustiças, é a
aferição caso a caso, no que tange a compatibilidade da
Diário Oficial de Contas

carga horária. No caso em tela, o relatório conclusivo da
Tomada de Contas Especial foi no sentido da impossibilidade de aferir a incompatibilidade de cargas horárias,
pois não se obteve quaisquer documentos que comprovem os horários em que eram desempenhadas as atividades, mesmo após diligências internas, segundo declarado em relatório.
Ressalta-se que mesmo em 2006, quando da realização
de auditoria, foi apontada a dificuldade na obtenção de
documentos que comprovassem os horários do exercício
das funções, conforme consignado na Manifestação técnica de Chefia n° 75/2007, às fls. 530/531 do processo TC
1971/2006, que deu origem à presente TCE.
Ocorre que tais documentos são fundamentais para a
verificação da compatibilidade da carga horário e portanto, da configuração da irregularidade. Isto é importante porque também haverá incompatibilidade quando
não houver intervalo suficiente para deslocamento do
servidor entre o final de uma jornada e o início de outra
ou ainda prejuízo do número regulamentar das horas de
trabalho de cada um dos cargos, bem como do efetivo
exercício das atribuições dos cargos.
O outro ponto que precisa ser ventilado diz respeito à
responsabilização do servidor. Nos termos do Estatuto
do Servidor Público de Linhares (Lei n° 1.347/1990), somente se constada a má-fé do servidor é que ele deverá
restituir os valores recebidos indevidamente. Assim, dispõe o art. 174:
Art. 174 Verificada, em processo administrativo, acumulação proibida e provada a boa fé, o servidor optará por
um dos cargos, sem prejuízo do que houver percebido
pelo trabalho prestado no cargo a que renunciar.
www.tce.es.gov.br

Parágrafo Único. Provada a má fé, o servidor perderá os
cargos e restituirá o que tiver recebido indevidamente.
Logo, ainda que configurada a acumulação irregular de
cargos, ele poderá não ter que devolver os recursos recebidos, especialmente ante sua natureza alimentar e
o efetivo exercício das funções, sob pena de enriquecimento ilícito do estado. Para configurar a má-fé torna-se
imperioso que a mesma seja provada, através do competente processo administrativo, garantindo-se a ampla
defesa e o contraditório.
A Prefeitura de Linhares iniciou diversos processos administrativos disciplinares em face dos servidores que estariam acumulando cargos ilegalmente, que são instrumentos idôneos para aferição da boa-fé dos servidores.
Porém, entendeu aquele município pelo arquivamento
dos feitos, ante a instauração da tomada de contas especial, sob o argumento de falta de objetividade.
Ressalta-se que segundo entendimento majoritário do
STJ, quando ocorre a acumulação irregular de cargos é
preciso verificar a ocorrência de má-fé ou a ausência da
prestação dos serviços. Este também foi o entendimento
recente exarado pela Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao julgar a apelação do sr. Carlos Alberto de Oliveira:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 9º, 10 E 11
DA LEI 8.429⁄1992 - SERVIDOR PÚBLICO - ACUMULAÇÃO
DE CARGOS - TÉCNICO DE RADIOLOGIA - ACUMULAÇÃO
COM CARGO DE ELETRICISTA - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DANO AO ERÁRIO - INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
I - Trata-se de Apelação Cível interposta por Carlos Alberto de Oliveira contra sentença que julgou procedente o
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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pedido inicial formulado na Ação Civil Pública por ato de
improbidade interposta pelo Ministério Público Estadual, condenando-o nas seguintes sanções: i) pagamento
de multa civil correspondente a 05 (cinco) vezes o valor
da remuneração percebida pelo agente e; ii) perda definitiva de um dos cargos públicos, podendo o recorrente
optar em qual cargo permanecerá.

te TCE é a ausência de dano ao erário quantificável. A comissão de TCE não quantificou o dano, já que consideraram imprescindível saber quais os horários de trabalho em que eram desempenhadas as funções. Somente assim, seria possível aferir em quais momentos houve a incompatibilidade e calcular os valores pagos indevidamente.

II - O apelante reconhece que de fato acumulava dois
cargos públicos, sendo um com desvio de função. Entretanto, aduz que não praticou ato ímprobo ventilado na
sentença, já que não aferiu vantagem injusta perante o
erário público, porquanto revestidos, os atos, de boa-fé.
Afirma a sua intenção legítima em face da administração
pública, eis que ausente de má-fé ou até mesmo da culpa grave a forma como os fatos ocorreram. Assim, não
havendo lesividade na conduta, não há como imputar ao
agente público as infrações previstas na Lei nº 8.429⁄92.

Nota-se, portanto, que o presente processo não está instruído com os elementos mínimos necessários para a imputação de débito aos agentes responsabilizados. De fato, carece de uma premissa fundamental, qual seja, a verificação da ocorrência do dano ao erário, já que se trata de processo de tomada de contas especial. Conforme
já afirmado, o dano só existe se não for comprovado três
aspectos, que não foram esclarecidos: compatibilidade
da carga horária entre os cargos, a boa-fé do servidor e
efetiva prestação do serviço de modo satisfatória.

III - Não é a simples inobservância dos comandos normativos delineados nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de improbidade, sem maiores consequências ao erário e ao
interesse público como um todo, que há de caracterizar
a improbidade administrativa.

Sem tais elementos, resta obstaculizado o julgamento
de mérito, sob pena de aplicar penalidade ou demandar ressarcimento sem amparo legal. O ideal, em consonância a Instrução Normativa n° 32/2014, seria primeiramente a adoção de medidas administrativas, a fim de verificar a compatibilidade de horários e a boa-fé dos servidores, optando-se por um dos cargos na forma da legislação. Porém isto não foi feito, prejudicando em demasia
a análise meritória dos autos.

IV - Ausência de comprovação nos autos da má-fé, dano ao erário, ofensa ao interesse público e dolo próprio
do ato ímprobo.
V - Recurso provido.(g.n)
Logo, é imperioso para aferição da ocorrência do dano
ao erário público, comprovar a má-fé do servidor ou a
não prestação do serviço, fatos estes que não restam
comprovados da tomada de contas especial encaminhada e nem tampouco nos autos.
Outro ponto que prejudica qualquer análise da presenDiário Oficial de Contas

Ressalta-se, ainda, que a referida irregularidade tem por
início o ano de 2005, isto é, decorreu mais de 10 anos
entre os fatos e a decisão de instauração da TCE. Assim,
não causa estranheza que a comissão da TCE não tenha
encontrado diversos documentos essenciais, tais como
controle de ponto, já que é cediço que tais informações
não são guardadas por longo período de tempo, conforwww.tce.es.gov.br

me tabela de temporalidade de cada órgão. Isto também
prejudica a análise.
Também consta informação do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Linhares (fls. 187/188 –
arquivo 02), em resposta ao Ofício n° 003/2015, que dos
14 servidores restantes como responsabilizados, somente quatro deles ainda encontravam-se ativos como servidores, sendo que todos os demais não mais desempenham funções naquele órgão. Os que restaram são todos
profissionais da área de saúde (técnico de enfermagem,
médicos e enfermeiro), que costumam cumular cargos
em face da carência de pessoal na área de saúde.
Desta forma, sem haver elementos de prova quanto a
compatibilidade de horário no exercício dos cargos, com
o consequente exercício das atividades de forma satisfatória, e a boa-fé ou má-fé dos servidores, resta impossibilitado chegar a conclusão da ocorrência de dano ao
erário público.
O ideal, em face da Instrução Normativa TCEES n°
32/2014, teria sido a adoção de medidas administrativas
por parte da prefeitura, e somente após, munidos dos
elementos configuradores do dano ao erário, ser realizada a competente tomada de contas especial. A inversão dessa lógica se mostrou prejudicial à análise meritória do presente feito.
Não restam configurados pressupostos fundamentais
para a continuidade da presente tomada de contas especial, tal como ocorrência do dano ao erário, em face da inexistência de documentos que comprovam a incompatibilidade de horários e a quantificação do dano,
pelas razões já expostas. A IN 32/2014 é clara ao dispor
quais são os pressupostos para o desenvolvimento válido regular do processo:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Art. 8º Instaurada a tomada de contas especial, são pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do
processo a existência de elementos fáticos e jurídicos suficientes para:
I- comprovação da ocorrência de dano; e
II - identificação das pessoas físicas ou jurídicas que deram causa ou concorreram para a ocorrência de dano.
Parágrafo único. A demonstração de que tratam os incisos I e II deste artigo abrange, obrigatoriamente:
I - descrição detalhada da situação que deu origem ao
dano, lastreada em documentos, narrativas e outros
elementos probatórios que deem suporte à comprovação de sua ocorrência;
II - exame da suficiência e da adequação das informações, quanto à identificação e quantificação do dano;
III - evidenciação da relação entre a situação que deu
origem ao dano e a conduta ilegal, ilegítima ou antieconômica da pessoa física ou jurídica a quem se imputa a
obrigação de ressarcir os cofres públicos, por ter causado ou concorrido para a ocorrência de dano. (g.n).
O art. 153 do Regimento Interno desta Corte de Contas
é claro quanto ao necessário cumprimento dos requisitos da IN 32/2014:
Art. 153. Os processos de tomadas de contas especiais
instaurados por determinação da autoridade administrativa ou do Tribunal deverão conter os elementos definidos em ato normativo específico, sem prejuízo de outras
peças que permitam ajuizamento acerca da responsabilidade ou não pelo dano verificado.
Por fim, o artigo 166, também do Regimento Interno,
dispõe que a ausência de pressupostos de constituição
Diário Oficial de Contas

e de desenvolvimento válido e regular do processo acarreta o arquivamento do feito, sem julgamento de mérito, in verbis:

GAMENTO DE MÉRITO.

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.

1.2.1. Providencie, no prazo de 90 dias, a instauração do
devido processo legal com vistas à regularização dos casos de acumulação indevida de cargos públicos descritos
na Manifestação Técnica 1212/2016, em descumprimento ao art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, ressalvando-se que, nos casos dos servidores com ações judiciais sem trânsito em julgado, deve-se aguardar seu deslinde;

Não é outro o entendimento esposado pelo Ministério Público Especial de Contas, em seu parecer PPJC
0010/2018-8, por seu representante Dr. Luís Henrique
Anastácio da Silva, por meio do qual anui com as razões
técnicas aqui delineadas.
Portanto, entende- se pelo arquivamento do feito sem
julgamento de mérito, na forma do art. 166 do Regimento Interno desta Corte de Contas, sem prejuízo da
expedição de determinações.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o
entendimento da área técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Com fundamento no art. 319, parágrafo único, inciso IV, c/c art. 166 da Res. TC nº 261/2013, que determine o ARQUIVAMENTO do presente processo, SEM JULwww.tce.es.gov.br

1.2. DETERMINAR, com amparo no inciso III, do artigo
57 da LC 621/2012 que:

1.2.2. No bojo dos processos administrativos instaurados para cada servidor, verifique se os horários são compatíveis e se não houve prejuízo às atividades exercidas
na referida instituição, bem como a existência de boa-fé
do servidor, fundamentando devidamente a decisão, na
hipótese de se concluir pela licitude da acumulação, com
a anexação, no respectivo processo, da competente documentação comprobatória e com a indicação expressa
do responsável pela medida adotada;
1.2.3. Caso constatado, no bojo dos processos administrativos abertos, a ocorrência de acumulação ilegal e verificada a má-fé do servidor, que seja adotada as medidas administrativas visando o ressarcimento do dano;
1.2.4. Preste informação das medidas adotadas na prestação de contas anual de 2018 da Prefeitura Municipal
de Linhares.
1.3. RECOMENDAR, com fundamento no inciso XXXVI,
do artigo 1º, da Lei Complementar 621/2012 ao atual
Prefeito de Linhares que:
1.3.1. estabeleça rotinas periódicas de verificação com
vistas a evitar situações semelhantes de acumulação ileSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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gal de cargos, empregos ou funções públicas;

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

1.3.2. exija declaração de acumulação de cargos públicos
para todos os servidores municipais, quando do ingresso
no quadro de pessoal;

Responsável: Vera Lucia Costa

1.3.3. adote medidas administrativas visando maior controle de horários dos servidores.

REPRESENTAÇÃO CONVERTIDA EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – VENDA DE FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS E SEU RECOLHIMENTO À CONTA ÚNICA DO
TESOURO MUNICIPAL – RESSARCIMENTO E MULTA –
DETERMINAÇÕES - ARQUIVAR

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator)
e Domingos Augusto Taufner .
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
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-084/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 03242/2016-8, 04890/2016-5
Classificação: Tomada de Contas Especial
UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guaçuí
Representante: Thayro Dascani Zini Moreira
Diário Oficial de Contas

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de Representação, com pedido cautelar, contra a Prefeita Municipal de Guaçuí, Sra. Vera Lúcia Costa,
relatando (i) venda da folha de pagamento de servidores ativos, inativos e pensionistas do Município de Guaçuí, sem prévia autorização da direção do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos de Guaçuí –
FAPS, por meio do Pregão Presencial n° 086/2014, bem
como apropriação indevida pelo Poder Executivo do valor de R$ 226.863,00 (duzentos e vinte e seis mil oitocentos e sessenta e três reais), obtido com a venda em relação aos inativos e pensionistas; (ii) promoção pessoal,
por meio da distribuição junto ao contracheque dos servidores municipais de propaganda política; e (iii) demora
na prestação de informações à Câmara e ao FPAS.
Este Relator, por meio da Decisão Monocrática Preliminar – DECM 00478/2016, determinou a notificação da
Prefeita para que prestasse informações acerca dos itens
levantados nos autos.
Protocolada nesse Tribunal de Contas a defesa, acompanhada de documentos, os autos foram encaminhawww.tce.es.gov.br

dos à área técnica responsável que elaborou a Manifestação Técnica 00548/2016 (fls. 414/429), opinando pela ausência de pressupostos para a concessão de medida cautelar e afastando as irregularidades de promoção
pessoal e demora na prestação de informações; e a Instrução Técnica Inicial 00537/2016 (fls. 430/432) contendo as irregularidades de (i) venda da folha de inativos e
pensionistas sem participação do FAPS, e (ii) recolhimento à conta única do Tesouro Municipal dos valores arrecadados com a venda da folha de inativos e pensionistas.
Propõe também a área técnica que, tendo em vista ocorrência de irregularidades causadoras de dano ao erário,
a conversão dos autos em tomada de contas especial.
Acompanhado pela Decisão 2ª Câmara 02286/2016 (fls.
462/463), este Relator votou pelo (i) indeferimento da
medida cautelar, (ii) afastamento das irregularidades
apontadas pela área técnica, (iii) conversão dos autos em
tomada de contas especial, e (iv) citação das responsável
para apresentar defesa.
A Sra. Vera Lúcia Costa apresentou sua defesa às fls.
479/486.
Após a juntada da defesa, foram os autos remetidos
ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas NEC que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC
4364/2016, que manteve as seguintes irregularidades:
(i) venda da folha de pagamento de servidores inativos
do Município de Guaçuí sem participação no procedimento licitatório da autarquia FAPS que gere o Fundo de
Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos de Guaçuí; (ii) recolhimento à conta única do Tesouro Municipal
dos valores arrecadados com a venda da folha de inativos e pensionistas.
Seguindo-se o trâmite regimental, foram encaminhados
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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os autos ao Ministério Público Especial de Contas, cujo
representante, Dr. Luciano Vieira, lançou parecer às fls.
503/505, anuindo integralmente à sugestão da área técnica.
O processo foi, então, pautado na 19ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, ocorrida no dia 14 de junho de
2017, oportunidade em que a Representada, por seu Advogado, realizou, com amparo na norma regimental, sustentação oral e postulou pela juntada de documentos.
As notas taquigráficas e a documentação juntada foi encaminhada à área técnica que se manifestou por meio da
Manifestação Técnica 1176/2017 (fls.533/537), que, em
síntese, manteve a sugestão veiculada na ITC.
Encaminhados novamente os autos ao MPEC, seu representante, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, pugnou
pelo julgamento do feito na forma da ITC 4364/2016 e
da Manifestação Técnica 1176/2017.
Assim, vieram os autos a este Gabinete.
FUNDAMENTAÇÃO
ANÁLISE TÉCNICA DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
APONTADOS NA ITI 537/2016-4
2.1 Venda da folha de inativos e pensionistas sem participação do FAPS (item 2.2.1 da ITI 537/2016-4)
Base Legal: Art. 1º, caput, 6º, II, e VII, da Lei nº 9.717 de
27 de novembro de 1998 e art. 2º da Lei Municipal nº
2.927/2001 c/c art. 37, XIX, da CF/88 e, em analogia, com
o art. 4º, II, a, 5º, I, do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e princípio da simetria.
Responsáveis: Vera Lúcia Costa – Prefeita Municipal
Ação: Homologar licitação e firmar contrato para venda
da folha de pagamento de servidores inativos e pensioDiário Oficial de Contas

nistas sem prévia participação do FAPS.
Manifestação Técnica 548/2016-2
De acordo com a MT 548/2016-2:
“É consabido que a venda da folha de pagamento dos
servidores constitui fonte de receita para os entes públicos e vem sendo praticada por diversos Estados e Municípios brasileiros, havendo inclusive estudos no âmbito do Governo Federal, fato amplamente divulgado na
mídia.
(...)
Depreende-se deste quadro normativo que, uma vez
instituído pelo Município de Guaçuí fundo integrado de
bens, direitos e ativos, com finalidade previdenciária, no
caso, o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores
Públicos do Município de Guaçuí – FPAS este possui natureza jurídica de autarquia, com atribuição de Regime
Próprio de Previdência Social – RPPS, segundo expressão
do art. 2º regido pela Lei Municipal nº 2.927/2001:
O Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí, sistema próprio de previdência, disporá de autonomia administrativa e financeira, dentro dos limites estabelecidos nesta lei. (grifo não
original)
(...)
Deste modo, a licitação da folha de servidores inativos
e pensionistas, juntamente com a de ativos, sem prévia
participação do FPAS é irregular, por violar a autonomia
do fundo, sendo necessário chamar aos autos a responsável legal, para, querendo, apresentar defesa, pena de
anulação cumulada com multa, a ser dosada pelo e. Plenário.”
www.tce.es.gov.br

Conforme elucidado na Manifestação Técnica 548/2016,
sendo o FAPS autarquia, dispondo de autonomia administrativa e financeira, não é possível a alienação das folhas de pagamento de servidores inativos e pensionistas, conjunta ou separadamente das folhas de pagamento dos servidores ativos, sem prévia autorização do FAPS.
O modelo seguido pelo Município, disposto no Acórdão
TCU 1940/2015, não foi o mais próximo de sua realidade, uma vez que no âmbito da União o RPPS não está
estruturado como autarquia, integrando, à época, o Ministério da Previdência Social – MPS, atual Ministério do
Trabalho e Previdência Social – MTPS, como órgão, logo não possuindo personalidade jurídica do Ministério
a que pertence para justificar necessidade de prévia autorização para alienação de suas folhas de pagamento.
Portanto, entende-se pela manutenção da irregularidade com aplicação de multa à Defendente.
2.2 Recolhimento à conta única do Tesouro Municipal
dos valores arrecadados com a venda da folha de inativos e pensionistas (item 2.2.2 da ITI 537/2016-4)
Base Legal: Art. 1º, III, 6º, II, V e VII, da Lei nº 9.717 de
27 de novembro de 1998, art. 9º, I, da Lei nº 10.887
de 18 de junho de 2004, e art. 2º da Lei Municipal nº
2.927/2001 c/c art.40, §20, da CF/88, art. 71, 72 e 73 da
Lei nº 4.320/64, e, em analogia, com o art. 4º, II, a, 5º, I,
do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e princípio da simetria.
Responsável: Vera Lúcia Costa – Prefeita Municipal
Ação: Recolher à conta única do Tesouro Municipal os
valores arrecadados com a venda da folha de pagamento de servidores inativos e pensionistas. Os documentos
anexados aos autos evidenciam a irregularidade.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Manifestação Técnica 548/2016-2
De acordo com a MT 548/2016-2:
“Além da irregularidade anterior, a representação aponta outra irregularidade decorrente da forma como efetuada a venda da folha de pagamento de servidores ativos,
inativos e pensionistas do Município de Guaçuí, por intermédio do Pregão Presencial nº 086/2014, e que resultou no contrato CPS/PGM/Nº 556/2014/PMG, em razão
da apropriação de valores pertencentes ao FPAS pelo Poder Executivo Municipal.
(...)
Em resposta, a defesa alegou seguir o modelo da Administração Pública Federal, cuja receita proveniente da
precitada venda deve ser recolhida à conta única do Tesouro Nacional, com base em entendimento consubstanciado no acórdão TCU 1940/2015.
Aduz em remate que não houve má-fé da representada
em incluir a folha dos inativos e pensionistas na referida
licitação, a junção das folhas permite obter ganho de escala, e grande parte dos institutos de previdência estão
deficitários, necessitando de complementação do ente
instituidor, caso do FAPS, por isso entende que não haveria apropriação indébita, pelo fato do FPAS necessitar de
complementação por parte da municipalidade.
Em que pesem as alegações da defesa, estas não subsistem a uma análise percuciente dos fatos e do direito aplicável ao caso concreto. Senão veja-se:
Primeiro, há disposição expressa na Lei nº 4.320/64 disciplinando a gestão das receitas destinadas ao fundo especial, ou seja, ao FPAS, força da sua natureza jurídica,
como já examinado nesta Manifestação.
(...)
Diário Oficial de Contas

Desta feita, o fundo especial conta com a receita proveniente de dotação orçamentária ou de créditos adicionais, caso dos ingressos obtidos com a venda da folha de
inativos e pensionistas. Por sua vez, eventual excesso ou
saldo positivo deve ser transferido para o exercício seguinte, sempre a crédito do mesmo fundo.

lação previdenciária, por se tratar de valores devidos ao
FPAS, e multa ao gestor público.”

Vale afirmar, se a receita pertence ao FPAS, não pode
este devolvê-la ao Poder Executivo, tampouco este se
apropriar daquela, pena de malferir a norma geral de direito financeiro em comento.

Em relação ao montante, concorda-se com o Defendente, que trouxe o valor de R$ 178.204,02 (cento e setenta
e oito mil, duzentos e quatro reais e dois centavos), correspondente a 21,44% (vinte e um inteiros e quarente e
quatro centésimos por cento) do total do contrato.

Além disso, o modelo adotado pela Administração Federal, neste particular, não deve ser seguido pelos demais
entes federados, porque no âmbito da União o RPPS não
está estruturado como autarquia, integrando, à época,
o Ministério da Previdência Social – MPS, atual Ministério do Trabalho e Previdência Social – MTPS, como simples órgão, na forma da Secretaria de Previdência Social
– SPS, logo toda receita deste pertence à União, e, por
conseguinte, deve ingressar no caixa único do Tesouro
Nacional.
(...)
Situação diversa ocorre com o FPAS, vide item anterior,
uma vez que por determinação legal deve não só implementar a Unidade Gestora Única, como também respeitar as normas gerais de finanças públicas, força das Leis
nº 9.717/98 e 4.320/64.

Reconhecendo-se a independência administrativa e financeira do FAPS, não há que se questionar que o valor
referente à venda das folhas de pagamentos dos servidores inativos, pensionistas e aposentados pertence a este.

Portanto, entende-se pela manutenção da presente irregularidade com a transferência de R$ 178.204,02 (cento e setenta e oito mil, duzentos e quatro reais e dois
centavos), equivalente a 66.318,34 VRTE com juros, na
forma da legislação previdenciária, ao FAPS.
O representante do MPEC, Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira, por sua vez, pugnou pelo julgamento do feito
na forma da ITC 4364/2016 e da Manifestação Técnica
1176/2017.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o
entendimento da área técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

(...)

Conselheiro Relator

Assim sendo, é forçoso chamar aos autos o responsável
legal, para, querendo, apresentar defesa, pena do Poder
Executivo ser compelido a restituir R$ 226.863,00 (duzentos e vinte e seis mil oitocentos e sessenta e três reais) ou 84.426,7053 VRTE, com juros, na forma da legis-

1. ACÓRDÃO

www.tce.es.gov.br

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:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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1.1. MANTER as irregularidades apresentadas:
2.1 Venda da folha de inativos e pensionistas sem participação do FAPS (item 2.2.1 da ITI 537/2016-4)
Base Legal: Art. 1º, caput, 6º, II, e VII, da Lei nº 9.717 de
27 de novembro de 1998 e art. 2º da Lei Municipal nº
2.927/2001 c/c art. 37, XIX, da CF/88 e, em analogia, com
o art. 4º, II, a, 5º, I, do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e princípio da simetria.
Responsáveis: Vera Lúcia Costa – Prefeita Municipal
Ação: Homologar licitação e firmar contrato para venda
da folha de pagamento de servidores inativos e pensionistas sem prévia participação do FAPS.
2.2 Recolhimento à conta única do Tesouro Municipal
dos valores arrecadados com a venda da folha de inativos e pensionistas (item 2.2.2 da ITI 537/2016-4)
Base Legal: Art. 1º, III, 6º, II, V e VII, da Lei nº 9.717 de
27 de novembro de 1998, art. 9º, I, da Lei nº 10.887
de 18 de junho de 2004, e art. 2º da Lei Municipal nº
2.927/2001 c/c art.40, §20, da CF/88, art. 71, 72 e 73 da
Lei nº 4.320/64, e, em analogia, com o art. 4º, II, a, 5º, I,
do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e princípio da simetria.
Responsável: Vera Lúcia Costa – Prefeita Municipal
Ação: Recolher à conta única do Tesouro Municipal os
valores arrecadados com a venda da folha de pagamento de servidores inativos e pensionistas. Os documentos
anexados aos autos evidenciam a irregularidade.

tos nos itens 2.1 e 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 4364/2016, aplicando-lhe multa em razão destas irregularidades, no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), com amparo no art. 389, inciso II do Regimento Interno desta Corte.

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.

1.3. DETERMINAR à Prefeitura Municipal de Guaçuí,
com fundamento nas razões aqui expostas, o pagamento de R$ 178.204,02 (cento e setenta e oito mil, duzentos
e quatro reais e dois centavos), equivalente a 66.318,34
VRTE com juros, na forma da legislação previdenciária,
ao Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí – FAPS;

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

1.4. CIENTIFICAR o representante, do teor da decisão final a ser proferida, conforme mandamento do §7º, do
art. 307, da Resolução TC 261/2013.
1.5. REMETER os autos ao ilustre membro do Ministério
Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012, posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento;
1.6. ARQUIVAR os autos, após certificado o trânsito em
julgado administrativo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Relator) e Domingos Augusto Taufner.

1.2. REJEITAR as razões de justificativas e manter a irregularidade de:

4.2. Conselheiro em substituição presente: João Luiz Cotta Lovatti.

3.2.1.1 Vera Lúcia Costa – Prefeita Municipal de Guaçuí, em razão do cometimento de ato ilegal dispos-

5. Fica a responsável obrigada a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada,

Diário Oficial de Contas
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TC-085/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 01141/2017-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Castelo
Denunciante: Quirino Ferreira Advogados Associados
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Terceiro interessado: Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos LTDA - ME
DENÚNCIA – NÃO CONHECIMENTO – ENCAMINHAR
CÓPIAS - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Trata-se de Denúncia narrando possíveis irregularidades
cometidas pela empresa Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos Ltda. ME (CNPJ 31.736.796/0001-79).

I - ser redigida com clareza;

sa vem assinando em todo o Espírito Santo;

II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

Encaminhada os autos para este gabinete, por meio do
Despacho 20.969/2015-9, salientou-se que a documentação a princípio não preenchia os requisitos de admissibilidade para ser recebida como representação. Desta
maneira, foi solicitada à área técnica que efetuasse pesquisa nos sistemas deste TCEES a respeito da empresa
em questão.

III - estar acompanhada de indício de prova;

· Alerta que não pode afirmar categoricamente que a
empresa tem se valido indevidamente da condição de
ME para participar e vencer licitações, mas solicita que
este TCEES investigue a situação, inclusive fazendo um
estudo profundo da composição societária da empresa e
eventual existência de sócios ocultos, penalizando a todos, em caso de se constatar alguma irregularidade.

Encaminhados os autos a Secex Engenharia, foi elaborada a Manifestação Técnica 00067/2017-1.

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

Posteriormente, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas, onde foi confeccionado o Parecer 00186/2018-3.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Analisando os autos, verifico que, de acordo com a área
técnica deste TCEES, a Denúncia em tela não preenche
todos os requisitos de admissibilidade previstos no art.
94, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, necessários para o prosseguimento da fiscalização.
Conforme se pode extrair da Manifestação Técnica
00067/2017-1:
Os requisitos de admissibilidade de denúncia por esta
Corte de Contas encontram-se no art. 94 da Lei Complementar Estadual 621/2012:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
Diário Oficial de Contas

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.

A presente representação foi apresentada a este Tribunal de Contas por Quirino Ferreira Advogados Associados e aponta, de forma breve, o que ele entende como
irregularidades:
· Afirma que é dever da Administração Pública verificar
se a Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos Ltda. ME de fato é uma microempresa, pois mero cadastro
no município ou na Receita Federal não comprovaria essa condição, que pode ter sido perdida e a empresa pode ter omitido essa informação;
· Afirma que o balanço apresentado pela representada
nas licitações que participa pode ter sido forjado para indicar condição de ME e se beneficiar indevidamente das
vantagens concedidas a este tipo de empresa por meio
da Lei Complementar 123/06;
· Indica que a probabilidade de a referida empresa ter
extrapolado o limite legal de R$3.600.000,00 de faturamento anual e ter perdido, inclusive, a condição de EPP é
bastante alta, face aos inúmeros contratos que a emprewww.tce.es.gov.br

Ultrapassado o resumo da representação, passa-se à
análise dos requisitos de admissibilidade.
Com relação à participação da Fortaleza Ambiental ME
em diversas licitações, o representante não traz nenhum
indício de prova de que a empresa teria cometido fraude
em determinada licitação. Na verdade, ele apenas levanta suspeitas sobre a condição da empresa perante à Receita Federal e pede que o TCEES investigue. Assim, por
descumprimento ao Inciso III do art. 94 da LC 621/12,
não há como ser recebida a representação no que diz
respeito à competência legal para atuação desta Corte.
No tocante à possível perda de condição de ME da empresa, o representante apresenta diversos extratos de
contratos firmados pela Fortaleza Ambiental que superam o valor legal para enquadramento como ME, que é
de R$360.000,00, conforme art. 3.º, I, da LC 123/06:
Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a
sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário
a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais).
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada
ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
Importante destacar que os arts. 28 e 30, IV, do supramencionado diploma legal, informam que a perda da
condição de ME e/ou de EPP deve ser comunicada pela empresa à Receita, enquanto o art. 29, I, da mesma
lei, indica que a empresa deve ser excluída de ofício caso
deixe de efetuar a comunicação obrigatória:
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo
Simples Nacional dar-se-á quando:
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;

ME ou EPP não pertence aos Tribunais de Contas, conforme art. 33 da LC 123/06:
Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento
das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da
Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal,
segundo a localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na competência
tributária municipal, a competência será também do respectivo Município.
[grifo nosso- g. n.]
Assim, analisando a documentação protocolada neste
TCEES, nota-se o não atendimento do caput e do inciso
III do art. 94 da LC 621/12, pelo que se sugere o não recebimento da representação.
Este posicionamento é anuído pelo Ministério Público de Contas, conforme de pode extrair do Parecer
00186/2018-3.

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:

Ante todo o exposto, em conformidade com o entendimento externado pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

[...]

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita bruta previsto no inciso II do
caput do art. 3o, quando não estiver no ano-calendário
de início de atividade.

Conselheiro Relator

[...]

Ocorre que a competência para fiscalizar suposto descumprimento ao enquadramento das empresas como
Diário Oficial de Contas

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:
www.tce.es.gov.br

1.1. Não conhecer a presente Denúncia, com fulcro nos
§§ 1º, 2º e 3º do art. 177 do RITCEES, tendo em vista a
ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade;
1.2. Encaminhar cópia de toda documentação à Secretaria da Receita Federal, para as providências que entender cabíveis;
1.3. Dar ciência ao representante acerca da decisão desta Corte;
1.4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator)
e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
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-086/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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PROCESSO TC: 03103/2017-3
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Mucurici

lanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.

CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador

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

EXERCÍCIO: 2016

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

RESPONSÁVEL: Sílvia Helena Força Fernandes

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Assistência Social de Mucurici, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade da Senhora Sílvia Helena Força Fernandes.
Considerado apto o processo para análise e instrução,
foram os autos à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que através do Relatório Técnico
01076/2017-1 concluiu pela regularidade das contas da
responsável enquanto ordenadora de despesa no exercício em destaque, com base na análise técnico-contábil
promovida junto aos documentos disponibilizados a esta
Corte de Contas, conforme transcrição a seguir:
1. GESTÃO PÚBLICA
PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, BaDiário Oficial de Contas

Tabela 26)Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 03103/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 27)Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
10.721,91
Balanço Orçamentário (b)
10.721,91
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 03103/2017-3 - Prestação de Contas
www.tce.es.gov.br

Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise da execução orçamentária na dotação Reserva
de Contingência informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000;art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
Tabela 28)Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência
Balanço Orçamentário:
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 03103/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
Análise de execução orçamentária na dotação Reserva
do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Tabela 29)Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 03103/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçaSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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mentária na dotação da Reserva do RPPS.

Caixa e Equivalentes de Caixa

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

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 30)Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
449.884,90
Balanço Orçamentário (b)
449.884,90
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 03103/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela abaixo:
Tabela 32)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
355.913,18
Balanço Patrimonial (b)
355.913,18
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 03103/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa

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

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:

Tabela 31)Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
1.161.650,93
Balanço Orçamentário (b)
1.161.650,93
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 03103/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta
Diário Oficial de Contas

Tabela 33)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
271.542,00
Balanço Patrimonial (b)
271.542,00
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 03103/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimowww.tce.es.gov.br

niais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 34)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)
Exercício anterior
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)

-127.670,25
-127.670,25
0,00
410.031,59
410.031,59
0,00

Fonte: Processo TC 03103/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 35)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II
2.251.078,92
Ativo (BALPAT) – I
1.045.527,83
Variações Patrimoniais Diminutivas 1.205.551,09
(DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV + V
Passivo (BALPAT) – III
Resultado Exercício (BALPAT) – IV
Variações Patrimoniais Aumentativas

2.251.078,92
1.045.527,83
-127.670,25
1.077.880,84

(DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)

0,00

Fonte: Processo TC 03103/2017-3 - Prestação de Contas
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.
Análise da despesa executada em relação à dotação
atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 36)Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
1.161.650,93
Dotação Atualizada (b)
1.773.000,00
Execução da despesa em relação à do- -611.349,07
tação (a-b)

Fonte: Processo TC 03103/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.
1. MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva
05902/2017-9, elaborada pela SecexContas, manifestou
seu entendimento, considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 01076/2017-1, no sentido de anuir com seus termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a conclusão da referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu posicionamento:
5- CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diário Oficial de Contas

A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor responsável , no exercício das funções administrativas no Fundo Municipal de Assistência Social
de Mucurici.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.

tanto, como esse foi o único indício de irregularidade do
processo, o RT 1076/2017-1 opinou no sentido de julgar
regular a prestação de contas.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório
Técnico 1076/2017-1 e da Instrução Técnica Conclusiva
05902/2017-9, elaborados com base nas informações e
documentos apresentados pela gestora responsável, extrai-se que as contas ora avaliadas respeitaram o escopo
delimitado pela Resolução TC 297/2016 e foram encaminhados nos termos previstos pela IN 34/2015.

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR da prestação de contas da Sra. SILVIA HELENA FORÇA FERNANDES, no exercício de 2016, na forma
do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Acrescentou a área técnica, ainda, que, sob o aspecto
técnico-contábil, o seu entendimento é no sentido de
apontar para a regularidade da prestação de contas.

Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer da
lavra do Procurador Luciano Vieira, que endossou a proposição da área técnica, exposta no RT 01076/2017-1 e
na ITC 05902/2017-9.

Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião dos RT 01076/20171 e da ITC 05902/2017-9, encampo os fundamentos e
conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os
parte integrante do presente voto.

II - FUNDAMENTAÇÃO

I. DISPOSITIVO:

Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Assistência Social de Mucurici, ora em discussão, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da senhora Sílvia Helena Força Fernandes, não restou evidenciada a existência de irregularidades capazes de conduzir
à reprovabilidade as mencionadas contas.

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

Saliente-se que a Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal, por meio do sistema CidadeES em
24/06/2017, fora do prazo estabelecido pelo artigo 139
do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, no en-

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:

www.tce.es.gov.br

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO

1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Fundo Municipal de Assistência Social de Mucurici, sob
responsabilidade da Senhora SÍLVIA HELENA FORÇA
FERNANDES, relativas ao exercício financeiro de 2016,
sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84,
inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a
devida QUITAÇÃO à responsável, conforme artigo art. 85
da mesma lei;
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª 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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-087/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 05506/2017-1

Diário Oficial de Contas

UNIDADE GESTORA: Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário - FUNSEFAZ
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
EXERCÍCIO: 2016
RESPONSÁVEIS: Ana Paula Vitali Janes Vescovi, Cristiane
Mendonça, Paulo Roberto Ferreira, Bruno Funchal

CONTÁBEIS
Dados para Apuração
Balanço Orçamen- Balanço Patrimo- DVP
tário
(A) Dotação Orça- 14.289.996,00
mentária

nial

Atuali-

zada
(B) Despesas Em- 9.181.925,70
penhadas
(C) Despesas Liqui- 7.460.878,86
dadas
(D) Despesas Pa- 7.272.654,14

EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAR – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Fundo de Modernização e desenvolvimento Fazendário,
referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade da senhora Ana Paula Vitali Janes Vescovi (Secretária de Estado 01/01 a 02/06/2016), senhora Cristiane Mendonça (Secretária de Estado 03/06 a 22/08/2016)
e senhor Paulo Roberto Ferreira (Secretário de Estado
23/08 a 31/12/2016).

gas
(E) Ativo
(F) Passivo
(G) VPD
(H) VPA
(I) Resultado do

2.434.561,89
2.434.561,89
38.689.609,45
13.274.559,35
-25.415.050,10

Exercício - PL

I) Valor da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
(exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve
ser igual ao Total da Despesa Empenhada menos Total da
Despesa Liquidada Informado no Balanço Orçamentário.
Balanço Orçamen- Balanço
tário
Restos a pagar 1.721.046,84

Finan- Diferença

ceiro
1.721.046,84

0,00

não Processados
(B - C)

Considerado apto o processo para análise e instrução,
foram os autos à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que através do Relatório Técnico 01042/2017-1 concluiu pela regularidade das contas
dos responsáveis no exercício em destaque, com base na
análise técnico-contábil promovida junto aos documentos disponibilizados a esta Corte de Contas, conforme
transcrição a seguir:

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

3 GESTÃO PÚBLICA

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

3.1 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES
www.tce.es.gov.br

Balanço Orçamen- Balanço
tário
Restos a pagar 188.224,72
Processados

Finan- Diferença

ceiro
188.224,72

0,00

(C

- D)

Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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da Despesa Orçamentária informado no Balanço Orça-

Dotação Orça- 14.289.996,00
mentária

mentário.
Balanço Orçamen- Balanço
tário
Total da Despesa 9.181.925,70

Finan- Diferença

ceiro
9.181.925,70

0,00

Orçamentária

Atuali-

zada (A)
Despesa Executa-

3.2.1 DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

da < Dotação Orçamentária Atualizada

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

Finan- Balanço Patrimo- Diferença

ceiro

nial

Saldo da conta
Caixa e equivalente de caixa:
Exercício Atual
2.434.468,06
Exercício Anterior 27.729.037,94

2.434.468,06
27.729.037,94

0,00
0,00

V) Resultado Patrimonial apurado na DVP deve ser igual
ao Resultado do Exercício PL.
Balanço Patrimo- DVP
nial
Resultado Patri- -25.415.050,10

Diferença

-25.415.050,10

0,00

monial Apurado

VI) Saldos Devedores (Ativo + VPD) deve ser igual aos Saldos Credores (Passivo + VPA).
Saldos Devedores (E + G)
Saldos Credores (F + H - I)
Diferença

Balanço Patrimonial e DVP
41.124.171,34
41.124.171,34
0,00

VI) O valor da Despesa Executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual a Dotação Orçamentária
Atualizada.
Balanço Orçamen- Balanço
tário
Despesa Executa- 9.181.925,70
da (B)

Diário Oficial de Contas

Finan- Diferença

ceiro
9.181.925,70

0,00

correntes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

3.2 DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS
A Secretaria do Tesouro Nacional - STN conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, como “Demonstração
contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente,
a situação patrimonial da entidade pública, por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação”
No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade;
sejam mantidos primariamente para negociação; sejam
realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos os bens adquiridos, produzidos ou em processo
de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou
utilização própria no curso normal das atividades.
No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os dewww.tce.es.gov.br

Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e dos extratos das contas
correntes e de aplicação.
Tabela 01: Disponibilidades Em R$ 1,00
Nº Conta Con- Descrição
tábil ¹

da Saldo Contábil Montante dos Diferença
Saldo dos Ex-

Conta Contábil

tratos Bancá111110300
111111901
111111902

Única
R$ 0,00
Banestes
R$ 0,00
Banco do Bra- R$ 0,00

111115004

sil
CDB

113510201

Banestes

R
2.434.468,06
- R$ 93,83

rios ²
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
$ R
2.434.468,06
R$ 93,83

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
$ R$ 0,00
R$ 0,00

Cauções

¹ Valores extraídos do arquivo BALVER;
² Valores extraídos do arquivo TVDISP e EXTBAN.
Do confronto entre registros constantes dos extratos
bancários e contábeis no encerramento do exercício financeiro de 2016, relativos às disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação, verificamos que as demonstrações contábeis refletem adequadamente a posição a somatória dos saldos constantes dos extratos bancários.
3.3. ANÁLISE RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO
Ao analisar o Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido na IN 34/2015, conclui-se a opinião
das contas pela adequação dos atos observados a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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3.3.1 Exercício de atividades conflitantes, infringindo o
princípio da segregação de funções

demonstrações contábeis e do inventário de bens, realizado em 31/12/2015:

Fundamentação Legal: Art 37 da Constituição Federal

Tabela 02: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00

Da análise da composição da Unidade Executora do Controle Interno, verifica-se que a servidora Sra. Luciene Vieira Andrade é chefe do grupo de planejamento e orçamento e a Sra. Edilma dos Santos Guedes Merlo é responsável
pela contabilidade.
Tal fato contraria o princípio da Segregação de Função que
“consiste na administração repartir funções entre os agentes públicos cuidando para que esses indivíduos não exerçam atividades incompatíveis umas com as outras, especialmente aquelas que envolvam a prática de atos e, posteriormente, a fiscalização desses mesmos atos”. (Editora Zenite)
Sendo assim, sugere-se que seja RECOMENDADO ao atual ordenador de despesas, ou a quem vier substituí-lo, que
observe o Princípio da Segregação de Função quando da
designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo.
3.2.2 DOS ESTOQUES E DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INTANGÍVEIS.
Para fins de apresentação no Balanço Patrimonial, o imobilizado será apresentado já líquido da depreciação e amortização acumuladas, evidenciando os saldos dos bens móveis e imóveis.
A análise dos registros patrimoniais de bens móveis e imóveis, objeto de avaliação neste item, restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques, no
ativo circulante, e bens móveis, imóveis e intangíveis, registrados no grupo imobilizado, integrante do ativo não circulante.
Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos das
Diário Oficial de Contas

Descrição

Balanço

Patrimonial
Bens em almoxa- 0,00
rifado
Bens móveis
Bens imóveis
Bens intangíveis

0,00
0,00
0,00

Inventário

Diferença

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Fonte: [Processo TC 5.506/2017 - Prestação de Contas Anual 2015]
4 MONITORAMENTO
Não há item a ser monitorado, neste exercício.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva 05849/2017-2,
elaborada pela SecexContas, manifestou seu entendimento, considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 01042/2017-1, no sentido de anuir com seus
termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a conclusão da referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu
posicionamento:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anula ora avaliada, refletiu a gestão dos seguintes responsáveis: Sra. Ana Paula Vitali Janes
Vescovi, Sra. Cristiane Mendonça e Sr. Paulo Roberto Ferreira, no exercício de funções como ordenadores de despesas do Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário, no exercício de 2016.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
Contábil teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC
34/2015.
www.tce.es.gov.br

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas dos seguintes responsáveis:
Sra. Ana Paula Vitali Janes Vescovi, Sra. Cristiane Mendonça e Sr. Paulo Roberto Ferreira, na forma do artigo 84 da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
Sugeriu ainda RECOMENDAÇÃO ao atual gestor, ou a quem
lhe suceder, que observe o Princípio da Segregação de Função quando da designação de servidores para compor a
Unidade Executora de Controle Interno.
Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público
de Contas, que se posicionou através de Parecer da lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, que endossou
a proposição da área técnica, exposta no RT 01042/2017-1
e na ITC 05849/2017-2.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário, ora em discussão, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da
Sra. Ana Paula Vitali Janes Vescovi, Sra. Cristiane Mendonça
e Sr. Paulo Roberto Ferreira, não restou evidenciada a existência de irregularidades capazes de conduzir à reprovabilidade as mencionadas contas.
Saliente-se que a Prestação de Contas foi encaminhada e
homologada por este Tribunal, no dia 30/03/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, observando o prazo regimental, conforme certifica o RT 1042/2017-1.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório Técnico 1042/2017-1 e da Instrução Técnica Conclusiva 05849/2017-2, elaborados com base nas informações
e documentos apresentados pelos gestores responsáveis,
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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extrai-se que as contas ora avaliadas respeitaram o escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016 e foram encaminhados nos termos previstos pela IN 34/2015.

gação de Função quando da designação de servidores para
compor a Unidade Executora de Controle Interno.

Acrescentou a área técnica, ainda, que, sob o aspecto técnico-contábil, o seu entendimento é no sentido de apontar
para a regularidade da prestação de contas.

2. Unânime.

Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião dos RT 1042/2017-1 e da
ITC 5849/2017-2, encampo os fundamentos e conclusões
explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário sob o
aspecto técnico-contábil, referente ao exercício financeiro
de 2016, sob responsabilidade da Senhora ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI, Senhora CRISTIANE MENDONÇA e
Senhor PAULO ROBERTO FERREIRA, nos termos do art. 84,
inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme artigo art. 85
da mesma lei.
1.2. RECOMENDAR ao atual gestor, senhor Bruno Funchal,
ou a quem lhe suceder, que observe o Princípio da SegreDiário Oficial de Contas

1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª 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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-088/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 05547/2017-1
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social
de Viana
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
EXERCÍCIO: 2016
RESPONSÁVEL: Brunella Tiburtino Aloquio

www.tce.es.gov.br

EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Viana, referente ao
exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade da Senhora Brunella Tiburtino Aloquio.
Considerado apto o processo para análise e instrução, foram
os autos à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de
Contas, que através do Relatório Técnico 01120/2017-8
concluiu pela regularidade das contas da responsável enquanto ordenadora de despesas no exercício em destaque,
com base na análise técnico-contábil promovida junto aos
documentos disponibilizados a esta Corte de Contas, conforme transcrição a seguir:
1. GESTÃO PÚBLICA
PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle
predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário
em relação aos restos a pagar não processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da
despesa liquidada informada no Balanço Orçamentário, conSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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forme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 37) Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05547/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro
deve ser igual ao total da despesa liquidada menos total da
despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 38) Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
240.748,17
Balanço Orçamentário (b)
240.748,17
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05547/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
Análise da execução orçamentária na dotação Reserva de
Contingência informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000;art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na
dotação “Reserva de Contingência”:
Tabela 39) Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência
Balanço Orçamentário:

Diário Oficial de Contas

Despesas Empenhadas
Despesas Liquidada
Despesas Paga

0,00
0,00
0,00

Fonte: Processo TC 05547/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
Análise de execução orçamentária na dotação Reserva do
RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na
dotação “Reserva do RPPS”:
Tabela 40) Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 05547/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à receita orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício
atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao
total da receita orçamentária informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 41) Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
2.960.076,48
Balanço Orçamentário (b)
2.960.076,48
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05547/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
www.tce.es.gov.br

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício
atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao
total da despesa orçamentária informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 42) Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
5.275.132,65
Balanço Orçamentário (b)
5.275.132,65
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05547/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna
exercício anterior), conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 43) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
2.980.761,53
Balanço Patrimonial (b)
2.980.761,53
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05547/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa
e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna
exercício atual), conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 44) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
2.233.719,91
Balanço Patrimonial (b)
2.233.719,91
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05547/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais
e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 45) Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)
Exercício anterior
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)

1.032.552,70
1.032.552,70
0,00
-3.701.812,06
-3.701.812,06
0,00

Fonte: Processo TC 05547/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais aos
saldos credores, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 46) Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II
7.586.451,86
Ativo (BALPAT) – I
3.517.482,12
Variações Patrimoniais Diminutivas 4.068.969,74
(DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV + V
Passivo (BALPAT) – III
Resultado Exercício (BALPAT) – IV
Variações Patrimoniais Aumentativas

7.586.451,86
3.517.482,12
1.032.552,70
5.101.522,44

(DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)

0,00

Fonte: Processo TC 05547/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.
Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço
Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 47) Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
5.275.132,65
Dotação Atualizada (b)
7.332.970,00
Execução da despesa em relação à do- -2.057.837,35
tação (a-b)

Fonte: Processo TC 05547/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

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

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação atualizada.

Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos

DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS

Diário Oficial de Contas
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A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado
ao Setor Público (MCASP), como “Demonstração contábil
que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação
patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação”.
No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser
demonstrados os ativos que atendam a qualquer um dos
seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro
do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis até doze meses
após a data das demonstrações contábeis.
Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem
o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de
bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos
os bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização
própria no curso normal das atividades.
No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de
operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o
controle desses bens.
Confronto entre o saldo contábil das disponibilidades e o
saldo bancário evidenciados no Termo de Verificação das
Disponibilidades
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos
dos demonstrativos encaminhados na prestação de contas
em análise:
Tabela 48) Termo de Verificação das Disponibilidades Em
R$ 1,00
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Banco

Agência

Conta

Tipo da

Fonte de Recurso

Conta 1

Saldo Contábil

Saldo Bancário

(a)

Saldo Bancário Conci-

Diferença

liado

(b-a)

(b)
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021

4628-0
4628-0
4628-0
4628-0
4628-0
4628-0
4628-0
4628-0
4628-0
4628-0
4628-0
4628-0
4628-0
4628-0
4628-0
4628-0
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092
0092

14.707-9
14.707-9 A
14.708-7
14.708-7 - A
14.709-5
14.709-5 - A
14.710-9
14.710-9 - A
14.711-7
14.711-7 A1
14.712-5
14.712-5 - A
14.713-3
14.713-3 - A
16.527-1
16.527-1 - A
10.772.739
10.772.739 - A
12.760.526
12.760.526 - A
17.858.598
17.858.598 - A
20.234.670
20.234.670 A
20.234.753
20.234.753 A
20.234.829
20.234.829 - A
20.234.845
20.234.845 - A
20.238.762
20.238.762 - A
20.465.555
20.465.555 - A
21.126.644
21.126.644 A
21.338.157
21.338.157 - A
23.701.162
23.701.162 - A
24.108.177
24.108.177 - A
24.108.227
24.108.227 - A
24.108.268
24.108.268 - A
24.322.737
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2-301-0000
2-301-0000
2-301-0000
2-301-0000
2-301-0000
2-301-0000
2-301-0000
2-301-0000
2-301-0000
2-301-0000
2-301-0000
2-301-0000
2-301-0000
2-301-0000
2-301-0000
2-301-0000
2-301-0000
2-301-0000
1-301-0000
1-301-0000
2-399-0000
2-399-0000
2-399-0000
2-399-0000
2-399-0000
2-399-0000
2-399-0000
2-399-0000
2-399-0000
2-399-0000
2-399-0000
2-399-0000
2-399-0000
2-399-0000
1-000-0000
1-000-0000
2-399-0000
2-399-0000
1-399-0000
1-399-0000
1-399-0000
1-399-0000
1-399-0000
1-399-0000
1-399-0000
1-399-0000
1-399-0000

0,00
595.518,85
0,00
1.554,55
0,00
83.235,42
0,00
137.429,45
0,00
71.649,78
0,00
107.295,90
0,00
255.442,52
64,79
0,00
0,00
14,03
0,00
2.144,88
0,00
200.441,00
0,00
30.307,94
0,00
603,33
0,00
60.343,09
0,00
372,17
0,00
49.741,76
0,00
68.608,48
0,00
47.235,43
0,00
56.366,72
0,00
6,22
0,00
397,81
0,00
26.518,64
0,00
23.711,16
0,00

0,00
595.518,85
0,00
1.554,55
0,00
83.235,42
0,00
137.429,45
0,00
71.649,78
0,00
107.295,90
0,00
255.442,52
64,79
0,00
0,00
14,03
0,00
2.144,88
0,00
200.441,00
0,00
30.307,94
0,00
603,33
0,00
60.343,09
0,00
372,17
0,00
49.741,76
0,00
68.608,48
0,00
47.235,43
0,00
56.366,72
0,00
6,22
0,00
397,81
0,00
26.518,64
0,00
23.711,16
0,00

0,00
595.518,85
0,00
1.554,55
0,00
83.235,42
0,00
137.429,45
0,00
71.649,78
0,00
107.295,90
0,00
255.442,52
64,79
0,00
0,00
14,03
0,00
2.144,88
0,00
200.441,00
0,00
30.307,94
0,00
603,33
0,00
60.343,09
0,00
372,17
0,00
49.741,76
0,00
68.608,48
0,00
47.235,43
0,00
56.366,72
0,00
6,22
0,00
397,81
0,00
26.518,64
0,00
23.711,16
0,00

www.tce.es.gov.br

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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021
021
021
021
021
104
104
104
TOTAL

0092
0092
0092
0092
0092
1255-6
1255-6
1255-6

24.322.737 - A
25.871.922
25.871.922 - A
25.871.955
25.871.955 - A
06.00000076-0 A
06.0000076-0
13.24511-0 p

1
1
1
1
1
1
1
1

1-399-0000
2-399-0000
2-399-0000
2-399-0000
2-399-0000
1-302-0001
1-302-0001
1-302-0001

99,86
0,00
1.746,44
0,00
233.660,49
75.873,77
2.647,19
100.688,24
2.233.719,91

99,86
0,00
1.746,44
0,00
233.660,49
75.873,77
2.647,19
100.688,24
2.233.719,91

99,86
0,00
1.746,44
0,00
233.660,49
75.873,77
2.647,19
100.688,24
2.233.719,91

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

Fonte: Processo TC 05547/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016
Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 34/2015, os tipos de contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta Aplicação
Tabela 49) Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil) Em R$ 1,00
Contas Contábeis
Caixa e Equivalentes de Caixa

Balanço Patrimonial (a)
2.233.719,91

TVDISP (b)
2.233.719,91

Diferença (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05547/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016
Da conciliação entre os registros constantes dos extratos bancários e contábeis, no encerramento do exercício financeiro de 2016, relativos às disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação, verifica-se que as demonstrações
contábeis refletem adequadamente os saldos constantes dos extratos bancários.
Confronto entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques e de
bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:
Tabela 50) Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$ 1,00
Descrição
Estoques
Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Intangíveis

Balanço Patrimonial (a)
32.111,45
16.280,00
1.239.215,83
0,00

Inventário (b)
32.111,45
12.282,92
1.238.953,59
0,00

Diferença (a-b)
0,00
3.997,08
262,24
0,00

O relatório foi elaborado de acordo com as exigências da
IN 34/2015 e concluiu que a prestação de contas representava adequadamente com ressalvas a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal, bem
como a prática de atos de gestão, no exercício a que se
refere, observando a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão de recursos públicos.
1. MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva
05985/2017-1, elaborada pela SecexContas, manifestou
seu entendimento, considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 01120/2017-8, no sentido de anuir com seus termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a conclusão da referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu posicionamento:
2. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Fonte: Processo TC 05547/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016
Conforme divergências demonstradas na tabela anterior, verifica-se que o valor inventariado do bem foi devidamente
evidenciado em sua respectiva conta contábil do Balanço Patrimonial.
Em relação à divergência apurada nos bens móveis e imóveis, referem-se à depreciação acumulada, evidenciada no
BALPAT (RESMOV e RESIMO).
ANÁLISE RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO
Diário Oficial de Contas

Da leitura do Relatório e Parecer do Controle Interno
emitido pela Unidade Central de Controle Interno do
município acerca das contas do FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIANA, constata-se o que segue:

www.tce.es.gov.br

A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas no Fundo Municipal de Assistência Social
de Viana.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados peSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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lo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR da prestação de contas da Sra. BRUNELLA
TIBURTINO ALOQUIO, no exercício de 2016, na forma do
artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer
da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
que endossou a proposição da área técnica, exposta no
RT 01120/2017-8 e na ITC 05985/2017-1.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Assistência Social de Viana, ora em discussão, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da Senhora Brunella Tiburtino Aloquio, não restou evidenciada a existência de irregularidades capazes de conduzir à
reprovabilidade as mencionadas contas.
Saliente-se que a Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal, por meio do sistema CidadeES em
08/04/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, aprovado
pela Resolução TC 261/2013, observando o prazo regimental, conforme certifica o RT 1120/2017-8.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório
Técnico 01120/2017-8 e da Instrução Técnica Conclusiva
05985/2017-1, elaborados com base nas informações e
documentos apresentados pela gestora responsável, extrai-se que as contas ora avaliadas respeitaram o escopo
delimitado pela Resolução TC 297/2016 e foram encaminhados nos termos previstos pela IN 34/2015.
Diário Oficial de Contas

Acrescentou a área técnica, ainda, que, sob o aspecto
técnico-contábil, o seu entendimento é no sentido de
apontar para a regularidade da prestação de contas.

4. Especificação do quórum:

III. DISPOSITIVO:

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).

Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião dos RT 01120/20178 e da ITC 05985/2017-1, encampo os fundamentos e
conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os
parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão 2ª câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Assistência Social Viana sob responsabilidade da Senhora Brunella Tiburtino Aloquio relativas ao exercício financeiro de 2016, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO à
responsável, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

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

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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-089/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 05875/2017-1
UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iconha
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
EXERCÍCIO: 2016
RESPONSÁVEL: José Maurício Caprini

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

www.tce.es.gov.br
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I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iconha, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. José Maurício Caprini.
Considerado apto o processo para análise e instrução,
foram os autos à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que através do Relatório Técnico
00686/2017-9 concluiu pela regularidade das contas do
responsável enquanto ordenador de despesas no exercício em destaque, com base na análise técnico-contábil
promovida junto aos documentos disponibilizados a esta
Corte de Contas, conforme transcrição a seguir:
1. GESTÃO PÚBLICA
PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Diário Oficial de Contas

Tabela 51)Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)

0,00

Balanço Orçamentário (b)

0,00

Divergência (a-b)

0,00

Fonte: Processo TC 05875/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 52)Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
30.848,98
Balanço Orçamentário (b)
30.848,98
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05875/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

Tabela 53)Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência
Balanço Orçamentário:
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 05875/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
Análise de execução orçamentária na dotação Reserva
do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Tabela 54)Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 05875/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.

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

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

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

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

Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001.
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
www.tce.es.gov.br

Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 55)Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
1.510.593,42
Balanço Orçamentário (b)
1.510.593,42
Divergência (a-b)
0,00
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607

ATOS DA 2a CÂMARA

Fonte: Processo TC 05875/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa

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

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.

Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:

Tabela 56)Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
1.454.177,04
Balanço Orçamentário (b)
1.454.177,04
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05875/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta
Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela abaixo:
Tabela 57)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
255.966,28
Balanço Patrimonial (b)
255.966,28
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05875/2017-1 - Prestação de Contas
Diário Oficial de Contas

Tabela 58)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
319.644,79
Balanço Patrimonial (b)
319.644,79
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05875/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 59)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)
Exercício anterior

72.866,69
72.866,69
0,00

www.tce.es.gov.br

DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)

-13.695,78
-13.695,78
0,00

Fonte: Processo TC 05875/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 60)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II
2.319.303,22
Ativo (BALPAT) – I
856.452,50
Variações Patrimoniais Diminutivas 1.462.850,72
(DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV + V
Passivo (BALPAT) – III
Resultado Exercício (BALPAT) – IV
Variações Patrimoniais Aumentativas

2.319.303,22
856.452,50
72.866,69
1.535.717,41

(DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)

0,00

Fonte: Processo TC 05875/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.
Análise da despesa executada em relação à dotação
atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Tabela 61)Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
1.454.177,04
Dotação Atualizada (b)
1.698.459,49
Execução da despesa em relação à do- -244.282,45
tação (a-b)

Fonte: Processo TC 05875/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas do Sr. José Maurício Caprini, no exercício de 2016, na forma do artigo 84 da Lei
Complementar Estadual 621/2012.

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.

Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer da
lavra do Procurador Luciano Vieira, que endossou a proposição da área técnica, exposta no RT 00686/2017-9 e
na ITC 05977/2017-7.

1. MONITORAMENTO

II - FUNDAMENTAÇÃO

Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva
05977/2017-4, elaborada pela SecexContas, manifestou
seu entendimento, considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 00686/2017-9, no sentido de anuir com seus termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a conclusão da referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu posicionamento:
1. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas no Serviço Autônomo de Água e Esgoto Iconha.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Diário Oficial de Contas

Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Iconha, ora em discussão, referente
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Senhor
José Maurício Caprini, não restou evidenciada a existência de irregularidades capazes de conduzir à reprovabilidade as mencionadas contas.
Saliente-se que a Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal, por meio do sistema CidadeES em
31/03/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, aprovado
pela Resolução TC 261/2013, observando o prazo regimental, conforme certifica o RT 00686/2017-9.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório
Técnico 00686/2017-9 e da Instrução Técnica Conclusiva
05977/2017-7 elaborados com base nas informações e
documentos apresentados pelo gestor responsável, extrai-se que as contas ora avaliadas respeitaram o escopo
delimitado pela Resolução TC 297/2016 e foram encaminhados nos termos previstos pela IN 34/2015.
Acrescentou a área técnica, ainda, que, sob o aspecto
técnico-contábil, o seu entendimento é no sentido de
www.tce.es.gov.br

apontar para a regularidade da prestação de contas.
I. DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião dos RT
00686/2017-9 e da ITC 05977/2017-7, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico,
tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iconha sob responsabilidade do Senhor JOSÉ MAURÍCIO CAPRINI relativas ao exercício financeiro de 2016, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO
ao responsável, conforme artigo art. 85 da mesma lei;
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presiSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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dente) 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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

lunio Fernando Romanelli, Associação de Moradores do
Centro de Guarapari, Ramalhete Contabilidade e Consultoria LTDA - ME
Procuradores: Silvano da Silva (OAB: 8327-ES), Aloizio Faria de Souza Filho (OAB: 10041-ES), Wiler Coelho
Dias (OAB: 11011-ES), Lucas Campos de Souza (OAB:
14235-ES), Marlilson Machado Sueiro de Carvalho (OAB:
9931-ES), Fausto Antonio Possato Almeida (OAB: 6721ES), Diogo Paiva Faria (OAB: 12151-ES), Rubens Campana Tristão (OAB: 13071-ES), Bruno Richa Menegatti
(OAB: 19794-ES), Rodrigo Campana Tristão (OAB: 9445ES), Bruno Bornacki Salim Murta (OAB: 10856-ES, OAB:
187882-RJ), Roberto Simões (OAB: 2365-ES)

Devidamente citados, os responsáveis apresentaram justificativas e documentação, com exceção da Sra. Ivete da
Silva Almeida que deixou transcorrer in albis seu prazo
para defesa, tendo sua revelia decretada pelo Conselheiro Relator à época, fl. 3843.
Ato contínuo os autos foram encaminhados ao Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, que elaborou a competente Instrução Técnica Conclusiva ITC
2047/2017, que derradeiramente se manifestou, nos seguintes termos:

Exercício: 2010

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari

RELATÓRIO

Relator: Domingos Augusto Taufner

Tratam os autos de Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Guarapari, referente ao exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade do Sr. Edson Figueiredo Magalhães e outros.

“3.2.1. Converter, preliminarmente, os presentes autos
em tomada de contas especial, em relação aos Srs. Edson Figueiredo Magalhães, Jacinta Meringete da Costa,
Sandra Maura Rovetta Nogueira, Attila Teixeira Fialho,
Tolúnio Fernando Romanelli e Otília Maria Estevam Mocelin, Adriani Sbardelotti Serpa, e em relação à empresa
contratada Ramalhete Consultoria e Assessoria Ltda e à
Associação de moradores do centro de Guarapari (Amocentro), em face da existência de dano ao erário, presentificado nos itens 3.1.4, 3.1.8, 3.1.10 e 3.1.19 desta ITC,
no valor equivalente a 263.444,32 (duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e
trinta e dois centavos), equivalente a 131.236,5849 VRTE, na forma dos itens acima indicados e no artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que
os responsáveis já foram devidamente citados quanto à
possibilidade de ressarcimento.

Por meio do Relatório RA-O 02/2012, fls. 04 a 92, foram
identificados indícios de irregularidades, que resultaram
na Instrução Técnica Inicial ITI 377/2013, fls. 2194/2255,
a qual sugeriu a citação dos responsáveis, para que apresentassem justificativas em relação aos apontamentos
realizados.

3.2.2 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Edson Figueiredo Magalhães –
Ex-Prefeito Municipal –, pela prática de atos ilegais presentificados nos itens 3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 3.1.13, 3.1.14,
3.1.16, 3.1.17, 3.1.18, 3.1.21, 3.1.22, 3.1.23 e 3.1.24 sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo 96,

ACÓRDÃO TC-163/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 02591/2011-7
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Partes: Luciane Nunes de Souza, Attila Teixeira Fialho,
Fausto Antonio Possato Almeida, Edson Figueiredo Magalhaes, Sonia Meriguete, Tereza Maria Chamoun Merizio, Taciana Pasolini Magalhães, Sandra Maura Rovetta
Nogueira, Adriana Trindade Ferreira, Adriani Sbardelotti Serpa, Alexandre Pinheiro de Oliveira, Bruno Bornacki
Salim Murta, Gilceia Cristina Gomes Corradi, Ivete da Silva Almeida Loss, Jacinta Meriguete Costa, Otilia Maria
Estevam Mocelin, Roberto Simões, Silvano da Silva, ToDiário Oficial de Contas

EMENTA
AUDITORIA ORDINÁRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARAPARI – EXERCÍCIO 2010 - CONVERSÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CONTAS IRREGULARES
– RESSARCIMENTO – MULTA - RECOMENDAÇÕES – ARQUIVAR
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II da Lei Complementar Estadual 32/93 e em razão do
cometimento de infração que causou dano injustificado
ao erário disposta nos itens 3.1.8, 3.1.10 e 3.1.19 desta
Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento do valor de R$ 258.544,32 (duzentos e cinquenta
e oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), equivalente a 128.795,6149 VRTE
ao erário municipal, em solidariedade, conforme explicitado nos itens acima mencionados, 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 da senhora Adriani Sbardelotti Serpa –
Secretária Municipal de Esporte, Cultura e Turismo –, pela prática de atos ilegais presentificados nos itens 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.9, 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 no item
3.1.4 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-a ao ressarcimento do valor de R$ 4.900,00 (quatro mil
e novecentos reais), equivalente a 2.440,97 VRTE ao
erário municipal, em solidariedade, conforme explicitado nos itens acima mencionados, 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;
3.2.4. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Tolúnio Fernando Romanelli –
Secretário Municipal da Fazenda –, pela prática de atos
ilegais presentificados nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5,
sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo
Diário Oficial de Contas

96, II da Lei Complementar Estadual 32/93 e em razão do
cometimento de infração que causou dano injustificado
ao erário disposta nos itens 3.1.4 e 3.1.19 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento
do valor de R$ 243.900,00 (duzentos e quarenta e três
mil e novecentos reais), equivalente a 121.500,45 VRTE
ao erário municipal, em solidariedade, conforme explicitado nos itens acima mencionados, 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;
3.2.5. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da senhora Attila Teixeira Fialho – Gerente de Finanças e Contabilidade –, pela prática de atos
ilegais presentificados nos itens 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.5, 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 no item 3.1.4 e 3.1.19 desta Instrução
Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento do
valor de R$ 243.900,00 (duzentos e quarenta e três mil
e novecentos reais), equivalente a 121.500,45 VRTE ao
erário municipal, em solidariedade, conforme explicitado nos itens acima mencionados, 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 da senhora Jacinta Meringete da Costa –
Secretária municipal da Educação –, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao
erário disposta no item 3.1.19 desta Instrução Técnica
Conclusiva, condenando-a ao ressarcimento do valor R$
www.tce.es.gov.br

239.000,00 (duzentos e trinta enove mil reais), equivalente a 119.059,48 VRTE ao erário municipal, solidariamente na forma do item acima mencionado, 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 da senhora Sandra Maura Rovetta Nogueira – Servidora –, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposta
no item 3.1.19 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-a ao ressarcimento do valor R$ 239.000,00
(duzentos e trinta enove mil reais), equivalente a
119.059,48 VRTE ao erário municipal, solidariamente na
forma do item acima mencionado, 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. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da senhora Otília Maria Estevam Mocelin – Gerente de Administração Financeira e Contabilidade –, em razão do cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário disposta no item 3.1.19 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-a ao ressarcimento do valor R$ 239.000,00 (duzentos e trinta
enove mil reais), equivalente a 119.059,48 VRTE ao erário municipal, solidariamente na forma do item acima
mencionado, 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;
3.2.9. Rejeitar as razões de justificativas da senhora
Segunda-feira, 21 de maio de 2018

611

ATOS DA 2a CÂMARA

Adriana Trindade Ferreira - Subgerente de Contratos e
Convênios –, pela prática de ato ilegal presentificado no
item 3.1.9, sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93;

Ivete da Silva Almeida Loss – Pregoeira –, pela prática de
atos ilegais presentificados nos itens 3.1.7 e 3.1.24, sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo 96,
II da Lei Complementar Estadual 32/93;

3.2.10. Rejeitar as razões de justificativas do senhor Alexandre Pinheiro de Oliveira – Pregoeiro –, pela prática
de atos ilegais presentificados nos itens 3.1.15 e 3.1.20,
sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo
96, II da Lei Complementar Estadual 32/93;

3.2.16. Rejeitar as razões de justificativas da senhora
Luciane Nunes de Souza – Pregoeira –, pela prática de
ato ilegal presentificado no item 3.1.6, sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93;

3.2.11. Rejeitar as razões de justificativas do senhor
Bruno Bornacki Salim Murta - Assessor jurídico –, pela
prática de ato ilegal presentificado no item 3.1.14, sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo 96, II
da Lei Complementar Estadual 32/93;

3.2.17. Rejeitar as razões de justificativas do senhor Silvano da Silva – Procurador –, pela prática de atos ilegais presentificados nos itens 3.1.14 e 3.1.24, sugerindo
a aplicação de multa, com amparo no artigo 96, II da Lei
Complementar Estadual 32/93;

3.2.12. Rejeitar as razões de justificativas do senhor Roberto Simões – Secretário Adjunto da Administração e
Gestão de Recursos Humanos –, pela prática de ato ilegal presentificado no item 3.1.15, sugerindo a aplicação
de multa, com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93;

3.2.18 Acolher as razões de justificativa da senhora Sonia Meringuete - Secretária Municipal de Administração e Gestão de Recursos Humanos;

3.2.13. Rejeitar as razões de justificativas do senhor
Fausto Antônio Almeida - Procurador geral –, pela prática de ato ilegal presentificado no item 3.1.14, sugerindo
a aplicação de multa, com amparo no artigo 96, II da Lei
Complementar Estadual 32/93;
3.2.14. Rejeitar as razões de justificativas da senhora
Gilcéia Cristina Gomes Corradi Moraes Ferreira - Presidente da comissão permanente de licitação –, pela prática de atos ilegais presentificados nos itens 3.1.11, 3.1.12
e 3.1.14, sugerindo a aplicação de multa, com amparo
no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93;
3.2.15. Rejeitar as razões de justificativas da senhora
Diário Oficial de Contas

3.2.19. Rejeitar as razões de justificativas da senhora
Taciana Pasolini Magalhães - Presidente da CPL –, pela
prática de atos ilegais presentificados nos itens 3.1.6 e
3.1.14, sugerindo a aplicação de multa, com amparo no
artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93;
3.2.20. Rejeitar as razões de justificativas da senhora Tereza Maria Chamoun Merízio - Assessoria Jurídica –, pela prática de ato ilegal presentificado no item 3.1.14, sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo 96,
II da Lei Complementar Estadual 32/93;
3.2.21. Condenar a empresa contratada Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda, pela fundamentação constante da presente instrução em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao
erário disposta no item 3.1.19 desta Instrução Técnica
www.tce.es.gov.br

Conclusiva, ao ressarcimento do valor equivalente a R$
239.000,00 (duzentos e trinta enove mil reais), equivalente a 119.059,48 VRTE ao erário municipal, em solidariedade, na forma do item acima mencionado, opinando
ainda, pela aplicação de multa proporcional ao dano,
conforme art. 95 da LC 32/93;
3.2.22. Condenar a associação conveniada Associação
de Moradores do Centro de Guarapari – AMOCENTRO,
pela fundamentação constante da presente instrução
em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposta no item 3.1.4 desta
Instrução Técnica Conclusiva, ao ressarcimento do valor
equivalente a R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), equivalente a 2.440,97 VRTE ao erário municipal,
em solidariedade, na forma do item acima mencionado,
opinando ainda, pela aplicação de multa proporcional
ao dano, conforme art. 95 da LC 32/93;
3.2.23 Sugere-se a notificação da Associação Amocentro,
para que, no prazo de 10 dias (art. 292, § 2º, da Res. TC
261/2013): faça a juntada dos seus respectivos atos constitutivos. Cabe salientar que, conforme Decisão Plenária
03/2017, o julgamento do presente processo foi destacado como prioritário, razão pela qual opinamos pela análise completa do mérito destes autos, com regularização
processual incidente, considerando-se como válidos todos os atos praticados pela Associação Amocentro, sob
condição resolutória acaso não haja posterior regularização, em homenagem aos princípios da celeridade, da razoável duração do processo e da efetividade.
3.2.24 Sugere-se, com fulcro no art. 281 do RITCEES, que
o indício de irregularidade tratado no item desta ITC seja
excluído da presente análise de mérito, sendo apurado
em autos apartados, haja vista a necessidade de instauSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ração de incidente de inconstitucionalidade. Sugere-se,
ainda, a extração de cópias das seguintes peças destes
autos: Relatório de Auditória 02/2012, Instrução Técnica
Conclusiva 377/2013 e a Decisão determinando a instauração do Incidente de Inconstitucionalidade.

O Senhor Fausto Antônio Almeida, Procurador Geral do
Município de Guarapari à época dos fatos, na oportunidade em que apresentou resposta ao termo de citação, requereu o direito de realizar sustentação oral às
fls. 2764.

3.2.25 Sugere-se, ainda, ao Plenário deste TCEES que
recomende ao gestor, nas futuras aquisições de medicamentos e produtos congêneres, a adoção dos parâmetros de preços contidos nas tabelas publicadas pela
CMED no sítio eletrônico da ANVISA, observando que: a)
não se aplica o parâmetro “Preço Máximo ao Consumidor” nas compras realizadas por entes e órgãos da Administração Publica Direta e Indireta; b) quando os produtos se enquadrarem no artigo 2º da Resolução CMED
03/2011 – ou seja, quando abrangidos pela aplicação do
coeficiente de adequação de preço (CAP) - o teto máximo de preços será o denominado “Preço Máximo de
Venda ao Governo”, constante na tabela publicada pela
ANVISA; c) quando os produtos não sofrerem a incidência do coeficiente de adequação de preço (CAP) o teto
máximo de preços será o “Preço Fábrica”, também denominado “Preço Fabricante”, constante nas tabelas publicadas no sítio eletrônico da ANVISA.”

É o relatório.

Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que por meio de parecer, fls.
3871, da lavra do Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, corroborou integralmente com
os argumentos lançados pela equipe técnica em sede da
ITC 2073/2017.
Destaca-se, que passei a relatar o presente processo somente em janeiro de 2016, quando o ilustre Conselheiro
Sérgio Aboudib assumiu a Presidência desta Egrégia Corte de Contas.
Diário Oficial de Contas

FUNDAMENTAÇÃO
Nesse contexto processual, vieram-me os autos para manifestação meritória quanto às irregularidades levantadas pela competente equipe técnica desta Corte de Contas.
Verifica-se, todavia, que após a apresentação de justificativas e documentação ofertadas em sede de defesa,
constata-se o afastamento de algumas irregularidades,
tanto pela área técnica, bem como pelo corpo ministerial desta Corte de Contas. Assim, corroborando com as
razões técnicas, fazendo-as parte integrante do presente
voto, me manifestarei apenas em relação às irregularidades que foram mantidas.
1. Movimentação irregular do repasse:
Infringência: Parágrafo Primeiro do Subitem 6.1 da Cláusula Sexta do Convênio 5/2010; art. 66 c/c 116 da Lei n.º
8.666/93.
Referência: Convênio 5/2010.
Responsáveis:
Identificação: 3-Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal
Conduta: Repasse irregular dos recursos.
Identificação: Adriani Sbardelotti Serpa – Secretário
Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (Sectur).
Conduta: A Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo era
www.tce.es.gov.br

encarregada do acompanhamento do convênio e detentora da dotação orçamentária que suportou as despesas decorrentes do acordo, bem como, era incumbida da
análise e da avaliação da prestação de contas parcial e final apresentada pela Amocentro, de acordo com o que
estabelecia o Parágrafo 4.º do Subitem 7.1 do Convênio
5/2010.
Identificação: Tolúnio Fernando Romanelli – Secretário
Municipal da Fazenda.
Conduta: A Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo era
encarregada do acompanhamento do convênio e detentora da dotação orçamentária que suportou as despesas decorrentes do acordo, bem como, era incumbida da
análise e da avaliação da prestação de contas parcial e final apresentada pela Amocentro, de acordo com o que
estabelecia o Parágrafo 4.º do Subitem 7.1 do Convênio
5/2010.
Identificação: Associação de moradores do centro de
Guarapari (Amocentro) - convenente
Conduta: Não abertura de conta específica para recebimento dos recursos do convênio 05/2010 – em descumprimento ao determinado no mencionado convênio.
A equipe de auditagem apurou que o convênio nº
05/2010, que teve por objeto a contribuição social e cultural para a realização do Carnaval 2010 no Centro de
Guarapari - 13 a 16 de fevereiro de 2010, cujo repasse
fora de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) para a Associação dos Moradores do Centro de Guarapari (Amocentro), previa em seu parágrafo primeiro do subitem 6.1 da cláusula sexta (Da Liberação dos Recursos),
que os recursos previstos no acordo deveriam ser mantidos e movimentados em conta específica a ser aberta
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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pela Associação, o que não ocorreu.
Todavia, constatou-se que não foi movimentada uma
conta específica para amparar o repasse do Poder Executivo Municipal à Amocentro, sendo o valor integral
do repasse depositado na conta da Associação no dia
08/02/2010. Através de extratos bancários, verificou-se
que o valor foi transferido para outra conta da Associação e posteriormente fora repassado aos blocos e às escolas de samba, o que gerou dificuldade na fiscalização
da utilização dos recursos, uma vez que nesta conta, havia outros recursos de origem distinta da do convênio
ora em apreço.
Em relação a presente irregularidade, o Sr. Edson Figueiredo Magalhães não se manifestou.
A Sra. Adriani Sbardelotti Serpa (Secretária Municipal de
Esporte, Cultura e Turismo - Sectur) afirmou que o repasse dos recursos se deu por meio de cheque, nº 019835,
do Banestes, e que tal cheque foi depositado pela Amocentro à conta corrente nº 11.472-3 do Banco do Brasil
S/A, agência 09245, de titularidade da Amocentro, utilizada exclusivamente para movimentação dos recursos
do repasse recebido.
Em síntese, a Amocentro alegou que tal situação apontada não se constitui em irregularidade e que a não abertura de uma conta específica se deu pela exiguidade do
tempo. Por fim, informou que foram orientados a utilizar
sua própria conta, tendo repassado os dados à Secretaria Municipal da Fazenda.
Antes de analisar o mérito da irregularidade, averiguou a
equipe técnica que ao apresentar sua defesa, a Associação dos Moradores do Centro de Guarapari – Amocentro, não trouxe aos autos qualquer documentação que
Diário Oficial de Contas

comprove a regular constituição da Associação e a identificação de quem de fato a representa, o que impossibilita saber se o indivíduo que assina a peça contestatória
possuía competência para tanto, se realmente representa a Associação chamada aos autos.
Neste contexto, sugere a equipe técnica que a Associação Amocentro deve ser notificada, no prazo de dez
(dez) no intuito de realizar sua regularização processual,
ressaltando, no ato notificatório, que eventual sustentação oral depende da correta demonstração da constituição e da indicação de quem é seu representante legal
competente para a prática de atos perante este Tribunal.
Assim, considerando que o presente processado, de acordo com a Decisão Plenária nº 03/2017, foi destacado como prioritário, sugere a área técnica que a sua regularização seja incidente, considerando-se como válidos todos os atos praticados pela Associação Amocentro, sob
condição resolutória acaso não haja posterior regularização.
Data vênia ao precavido trabalho da equipe técnica permite-me a discordar do seu sugestionamento, no que
tange a regularização processual em relação à Amocentro, visto que, no compulsar dos autos, constatei que a
equipe de auditoria acostou o Estatuto da Associação de
Moradores do Centro de Guarapari – Amocentro às fls.
146, quando da elaboração do Relatório de Auditoria Ordinária nº 02/2012, cujo presidente indicado é o Sr. Alberto Vianna Crespo, que é quem também assina a defesa da instituição. Desta forma, entendo superado o vício preconizado em observância ao Princípio do Formalismo Moderado, que vigora no âmbito dos Tribunais de
Contas possibilitando o saneamento de falhas ao longo
do processo.
www.tce.es.gov.br

Em relação ao mérito, a equipe técnica manteve a irregularidade, considerando que a utilização de conta própria
da Associação, sem a abertura de conta específica para
movimentação dos recursos do convênio, dificulta a fiscalização a ser procedida e infringe o §1º do item 6.1 da
cláusula sexta do convênio em referência.
De fato, verifica-se que houve o descumprimento da referida cláusula do termo de convênio, contudo, considerando a ausência de qualquer dano ou prejuízo ao erário,
verifico que a presente inconsistência constitui ao meu
entender mera irregularidade.
Nesta linha de raciocínio, em que pese à alegação da
equipe técnica no sentido de que a presente irregularidade possa ter dificultado a fiscalização do instrumento
de convênio, não constatei, no caso concreto, prejuízo capaz de ensejar a aplicação de penalidade aos responsáveis pelo cometimento da inconsistência abordada, entretanto, recomendo que nos futuros convênios, fiscalizem com maior rigor o cumprimento do termo ajustado
entre as partes.
No que tange ao ex-Prefeito Municipal, Sr. Edson Figueiredo Magalhães, corroboro o entendimento técnico, no
sentido de afastar a sua responsabilidade, pois conforme se averiguou em sede da Instrução Técnica Conclusiva, o repasse se deu de forma regular, a movimentação
do repasse que se deu de forma irregular. E não era de
sua responsabilidade a fiscalização da movimentação do
repasse do convênio
Assim, acompanhando parcialmente a área técnica e o
Ministério Público de Contas, mantenho a presente irregularidade, deixando de aplicar multa aos senhores
Adriani Sbardelotti Serpa, Tolúnio Fernando Romanelli e
à Associação Amocentro.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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1. Insubsistência na Prestação de Contas.
Infringência: Artigo 70, Parágrafo Único, da CF/1988; Parágrafo Único do Artigo 2.º da Lei municipal 3.079/2010.
Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal
Conduta: Repasse irregular dos recursos.
Identificação: Adriani Sbardelotti Serpa – Secretário
Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (Sectur).
Conduta: A Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo era
encarregada do acompanhamento do convênio e detentora da dotação orçamentária que suportou as despesas decorrentes do acordo, bem como, era incumbida da
análise e da avaliação da prestação de contas parcial e final apresentada pela Amocentro, de acordo com o que
estabelecia o Parágrafo 4.º do Subitem 7.1 do Convênio
5/2010
Identificação: Tolúnio Fernando Romanelli – Secretário
Municipal da Fazenda.
Conduta: Endossou o parecer pela aprovação da referida
prestação de contas.
Identificação: Attila Teixeira Fialho - Gerente de Finanças e Contabilidade
Conduta: Aprovou a prestação de contas.
Identificação: Associação de moradores do centro de
Guarapari (Amocentro) - convenente
Conduta: Responsável pela demonstração da devida
aplicação dos recursos, prestação de contas.
Analisando a prestação de contas do convênio nº
05/2010, a equipe de Auditoria observou inconsistências nas despesas. Verificou a realização de despesa anDiário Oficial de Contas

terior a vigência do convênio (assinado em 04/02/2010)
ou a efetiva transferência do recurso (ocorrido em
08/02/2010), bem como, posteriormente ao período do
carnaval de 2010 (13 a 16 de fevereiro) e ausência de relação com festejos carnavalescos no centro de Guarapari.
Nesse sentido, a equipe de auditoria ressaltou a inobservância ao dever de demonstrar, por meio de prestação
de contas, a efetiva aplicação do repasse ao projeto que
o motivou, comprovando que os valores foram utilizados
restritamente ao fiel cumprimento do objeto pactuado,
motivo pelo qual apontou o ressarcimento no valor total
de R$ 87.897,41, correspondente a 43.786,69 (quarenta
e três mil, setecentos e oitenta e seis vírgula sessenta e
nove) VRTEs.
O Sr. Edson Figueiredo Magalhães apresentou defesa,
apresentando os seguintes argumentos:
“...argumentou que a existência de despesa anterior à vigência do convênio não enseja qualquer irregularidade,
pois não havia restrição no empenho realizado antes do
convênio com pagamento posterior com os recursos do
mesmo. Também, afirmou que não há qualquer irregularidade no pagamento de despesas posteriores, pois se
tratam de despesas empenhadas na época da vigência
do convênio e efetivamente utilizadas nos festejos carnavalescos.
Aduziu, que as despesas realizadas são compatíveis com
a preparação das festividades e que o Chefe do Executivo não tem a incumbência de fiscalizar tais recursos e
se sua aplicação se deu conforme o objeto do convênio.
Ademais, informou que a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo era a encarregada do acompanhamento do
convênio, não cabendo ao Prefeito Municipal a imputawww.tce.es.gov.br

ção genérica quanto à análise e fiscalização pormenorizada dos valores repassados.”
Por sua vez, a Sra. Adriani Sbardelotti Serpa alegou que o
objetivo do convênio foi a realização das festividades do
carnaval do centro de Guarapari, que demanda preparação anual, o que pode gerar descompasso entre a data
de celebração do convênio e a realização de despesas.
Já o Sr. Tolúnio Fernando Romanelli, argumentou que as
escolas de samba e os blocos carnavalescos são entidades que não possuem fonte de renda e por isso dependem dos recursos municipais que são repassados e que
os desfiles demandam dispêndios realizados extemporaneamente.
O Sr. Attila Teixeira Fialho apresentou os mesmo argumentos já citados e a Associação Amocentro argumentou, em síntese, que os gastos das escolas de samba e
blocos são realizados antecipadamente, para que haja
tempo de elaboração e aquisição dos itens necessários
ao carnaval.
Por didática, da mesma forma realizada pela equipe técnica, analisarei de forma conjunta o presente item e o
subsequente (2.4 da ITC) por se referirem ao mesmo fato.
1. Desvio de finalidade e ausência de interesse público
Infringência: Princípios da Legalidade e da Moralidade,
presentes no “caput” do art. 37, Parágrafo Único do Artigo 70, todos da CF/1988; Cláusula Primeira e Subitem 1.2
da Cláusula Segunda do Convênio 5/2010, firmado entre
a PMG e a Amocentro; princípios da Finalidade e do Interesse Público proclamados no Artigo 32 da CE/1989.
Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Municipal

Bloco Papadéfu’s

Conduta: Repasse irregular dos recursos.

lizadas
Bloco Unidos do Abadás

Identificação: Adriani Sbardelotti Serpa – Secretário
Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (Sectur).
Conduta: A Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo era
encarregada do acompanhamento do convênio e detentora da dotação orçamentária que suportou as despesas decorrentes do acordo, bem como, era incumbida da
análise e da avaliação da prestação de contas parcial e final apresentada pela Amocentro, de acordo com o que
estabelecia o Parágrafo 4.º do Subitem 7.1 do Convênio
5/2010
Identificação: Tolúnio Fernando Romanelli – Secretário
Municipal da Fazenda.
Conduta: Endossou o parecer pela aprovação da referida
prestação de contas.
Identificação: Attila Teixeira Fialho - Gerente de Finanças e Contabilidade
Conduta: Aprovou a prestação de contas.
Identificação: Associação de moradores do centro de
Guarapari (Amocentro) - convenente
Conduta: Responsável pela demonstração da devida
aplicação dos recursos, prestação de contas.
A equipe de auditoria apontou ausência de finalidade e
de interesse público em relação ao convênio nº 05/2010
no que tange algumas despesas, por entenderem que
não tinham pertinência com o objeto contratual, conforme relacionou na seguinte tabela, que ora transcrevo:
Entidade
Bloco Papadéfu’s

Produto/Serviço Data
Camisas Promo- 5/2/2010

Valor (R$)
3.000,00

Camisas Persona- 4/3/2010
22/2/2010

Central
Bloco Unidos do Material de Cons- 25/2/2010

5.500,00

Escola Juventude E q u i p a m e n t o s 8/3/2010

1.003,50

1.960,00

de Muquiçaba
Musicais
Escola Juventude Tecidos

8/3/2010

612,22

980,00

de Muquiçaba
Escola Juventude Transporte

para 9/3/2010

850,00

Central
Bloco Rama

trução
Material de Pape- 2/2/2010

786,11

(Vitória)
Escola Juventude Tecidos

9/3/2010

613,25

Bloco Rama
Bloco Rama
Bloco Rama

laria
Tecidos
2/2/2010
Equip. Musicais
27/1/2010
Camisas e Bermu- 1.º/3/2010

420,00
1.396,10
6.473,00

de Muquiçaba
Escola Juventude Ferragens

9/3/2010

555,25

de Muquiçaba
Escola Juventude Transporte da Ba- 9/3/2010

500,00

de Muquiçaba
teria
Escola Juventude Tecidos

10/3/2010

614,14

de Muquiçaba
Escola Juventude Ferragens

11/3/2010

500,64

de Muquiçaba
Escola Juventude Ferragens

11/3/2010

419,80

de Muquiçaba
Escola Juventude Tecidos

11/3/2010

656,12

de Muquiçaba

das
Bloco Unidos de Combustível

23/2/2010

475,00

Guarapari
Bloco Unidos de Madeira Serrada

22/2/2010

510,00

Guarapari
Bloco Unidos de 1.000 Panfletos

3/2/2010

80,00

Guarapari
Bloco Unidos de Adornos Carnava- 25/2/2010

280,94

Guarapari
lescos
Amocentro
Abadas
Grêmio Quem Não Tecidos

4.900,00
150,07

Sabe Brincar
Grêmio Quem Não Tecido

22/2/2010
15/3/2010
10/3/2010

Sabe Brincar
Grêmio Quem Não E q u i p a m e n t o s 10/3/2010
Sabe Brincar
Musicais
Grêmio Quem Não Camisetas
Sabe Brincar
Bloco Olaria
Camisas
Bloco Olaria
Camisas
Bloco Amigos da Camisas
Fonte
Bloco Amigos da Combustível
Fonte
Escola Juventude Locação de Van
de Muquiçaba
Escola Juventude Ferragens
de Muquiçaba
Escola Juventude Ferragens
de Muquiçaba
Escola Juventude Camisetas
de Muquiçaba
Escola Juventude Ferragens

8/3/2010
23/2/2010
19/3/2010
23/2/2010
28/2/2010
17/2/2010
18/2/2010
18/2/2010
22/2/2010
25/2/2010

de Muquiçaba

Sambão do Povo

de Muquiçaba
Mocidade Alegre Tecidos e Material 17/12/2009

505,93

1.500,01

de Olaria
de Papelaria
Mocidade Alegre Adornos, Tecidos e 19/12/2009

445,95

255,00

de Olaria
Papelaria
Mocidade Alegre Adornos

9/1/2010

303,80

3.024,00

de Olaria
Mocidade Alegre Adornos

9/1/2010

55,00

de Olaria
Mocidade Alegre Flores

9/1/2010

55,00

3.999,90
900,00
4.000.91

de Olaria
Mocidade Alegre Artigo de Pape- 22/12/2009

9,50

700,00

de Olaria
laria
Mocidade Alegre Adornos

17,97

200,00

de Olaria
Mocidade Alegre Artigos de Arma- 9/1/2010

1.279,47

349,95

de Olaria
rinho
Mocidade Alegre Plásticos

15/1/2010

31,90

1.063,51

de Olaria
Mocidade Alegre Tecido

15/1/2010

207,00

470,40

de Olaria
Mocidade Alegre Artigos de Pape- 15/1/2010

12,50

88,96

de Olaria
laria
Mocidade Alegre Placa

42,70

9/1/2010

15/1/2010

de Olaria

cionais
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Mocidade Alegre Artigos de Pape- 15/1/2010
de Olaria
laria
Mocidade Alegre Tinta

15/1/2010

de Olaria
Mocidade Alegre Artigos de Pape- 21/1/2010
de Olaria
laria
Mocidade Alegre Acessórios

musi- 19/1/2010

de Olaria
cais
Mocidade Alegre Artigos de Pape- 21/1/2010
de Olaria
laria
Mocidade Alegre Tecidos
de Olaria
Mocidade Alegre Tecidos

23/1/2010
12/1/2010

de Olaria
Mocidade Alegre Artigos de Pape- 22/1/2010
de Olaria
laria
Mocidade Alegre Adornos

23/1/2010

de Olaria
Mocidade Alegre Artigos de Pape- 23/1/2010
de Olaria
laria
Mocidade Alegre Camisas
de Olaria
Mocidade Alegre Tecidos
de Olaria
Mocidade Alegre Ferragens

27/1/2010
27/1/2010
1.º/2/2010

de Olaria
Mocidade Alegre Artigos de Arma- 28/1/2010
de Olaria
rinho
Mocidade Alegre Nylon

1.º/2/2010

de Olaria
Mocidade Alegre Artigos de Pape- 1.º/2/2010
de Olaria
laria
Mocidade Alegre Ferragens

611,65

Mocidade Alegre Confecção de Fan- 30/8/2010

51,60

de Olaria
tasias
Mocidade Alegre Camisas e Shorts

3.000,00

Mocidade Alegre Artigos de Pape- 17/12/2010

75,00

3.055,00

de Olaria
laria
Mocidade Alegre Artigos de Pape- 21/12/2010

57,00

de Olaria
Mocidade Alegre Instrumentos Mu- 31/8/2010

33,20

361,30

de Olaria
laria
Mocidade Alegre Bastão

340,00

de Olaria
sicais
Mocidade Alegre Artigos de Pape- 26/10/2010

22/12/2010

70,00

8,50

de Olaria
Mocidade Alegre Nylon

80,68

de Olaria
laria
Mocidade Alegre Adornos

17/12/2010

29,00

33,98

de Olaria
Mocidade Alegre Tecidos

24,95

de Olaria
Mocidade Alegre Nylon

17/12/2010

20,00

13,80

de Olaria
Mocidade Alegre Tecidos

49,00

de Olaria
Mocidade Alegre Artigos de Pape- 24/11/2010

22/12/2010

59,76

3,60

de Olaria
Mocidade Alegre Artigos de Pape- 22/12/2010

29,50

de Olaria
laria
Mocidade Alegre Artigos de Pape- 17/11/2010

173,97

2,80

de Olaria
laria
Mocidade Alegre Utensílios Descar- 29/10/2010

115,00

de Olaria
laria
Mocidade Alegre Bastão

69,07

14,99

de Olaria
táveis de Festa
Mocidade Alegre Utensílios de Festa 25/11/2010

459,83

de Olaria
Mocidade Alegre Artigos de Pape- 19/11/2010

52,00

46,00

de Olaria
Mocidade Alegre Utensílios Descar- 8/11/2010

185,51

de Olaria
laria
Mocidade Alegre Artigos de Pape- 15/10/2010

64,00

3,90

de Olaria
táveis de Festa
Mocidade Alegre Manutenção de 28/12/2010

27,75

de Olaria
laria
Mocidade Alegre Ferragens

1.600,00

19/11/2010

75,00

de Olaria
Total

87.897,41

197,00

de Olaria
Mocidade Alegre Artigos de Pape- 12/11/2010

97,00

15,20

de Olaria
laria
Mocidade Alegre Nylon

13/12/2010

50,00

59,00

de Olaria
Mocidade Alegre Nylon

14/12/2010

59,50

352,13

de Olaria
Mocidade Alegre Artigos de Pape- 14/12/2010

1,00
13,49

22/11/2010

11/11/2010
7/12/2010

7/12/2010

70,00

de Olaria
laria
Mocidade Alegre Bastão

de Olaria
Mocidade Alegre Artigos de Pape- 5/2/2010

428,40

de Olaria
Mocidade Alegre Artigos de Pape- 15/12/2010

6,00

de Olaria
laria
Mocidade Alegre Instrumentos Mu- 5/2/2010

114,00

de Olaria
laria
Mocidade Alegre Utensílios Descar- 16/12/2010

11,65

456,00

de Olaria
táveis de Festa
Mocidade Alegre Artigos de Pape- 15/12/2010

100,00

210,00

de Olaria
laria
Mocidade Alegre Tecidos

49,00

20.007,00

de Olaria
Mocidade Alegre Artigos de Pape- 17/12/2010

2,00

1.882,20

de Olaria
laria
Mocidade Alegre Nylon

58,00

3/2/2010

de Olaria
sicais
Mocidade Alegre E q u i p a m e n t o s 5/2/2010
de Olaria
Musicais
Mocidade Alegre Placa
de Olaria
Mocidade Alegre Camisas

5/2/2010
30/3/2010

de Olaria
Mocidade Alegre Material de Cons- 31/3/2010
de Olaria

trução
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13/12/2010

17/12/2010

13/12/2010

de Olaria
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Carros Alegóricos

Assim, entendeu a equipe técnica pela inobservância
aos Princípios da finalidade, interesse público, moralidade e legalidade, sendo passível de devolução o valor
de R$ 87.897,41 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), equivalente a
43.786,69 VRTE’s.
Os defendentes reiteram os argumentos trazidos em relação ao item anterior, ressaltando, o relevante papel
cultural exercido pelo carnaval na sociedade brasileira,
inclusive sendo previsto o fomento cultural em nossa
Carta Magna, na forma do art. 215.
Em análise conclusiva, entendeu a equipe técnica que as
irregularidades apontadas (itens 2 e 3 do presente processo) são meramente formais, tal como pagamentos extemporâneos à vigência do convênio. De certo, verifica-se, conforme tabela apresentada no item 2.3 desta peSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ça, que os valores despendidos, prima facie, têm relação com os festejos carnavalescos, tais como aquisição
de abadás, utensílios de festas, manutenção de carros
alegóricos, dentre outros.
Nesse sentido, entendeu a equipe técnica que apesar de
haver o descumprimento ao convênio, com pagamentos
antes e após a vigência do mesmo, constatou que o descumprimento não causou dano ao erário, nem afastou
o interesse público ínsito ao fomento de manifestações
populares reconhecidamente de cunho cultural, motivo
pelo qual, manifestou em sede de análise conclusiva, pela manutenção da irregularidade sem o dever de ressarcimento.
Na mesma linha de raciocínio trabalhada na irregularidade constante do item 1 deste voto, apreendo que a responsabilidade do Sr. Edson Figueiredo Magalhães deve
ser afastada, pois não há que se falar nos autos em repasse irregular de recursos, uma vez que o repasse em
questão estava em conformidade com o objeto previsto
no convênio celebrado, não podendo, in casu, imputar
ao Chefe do Executivo Municipal tal responsabilização, já
que o repasse se deu de forma regular.
Nesse caminhar, divirjo da equipe técnica e corpo ministerial e afasto a responsabilidade do Sr. Edson Figueiredo
Magalhães, Ex-prefeito Municipal de Guarapari.
Por fim, verificando a ocorrência de irregularidade formal na prestação de contas do convênio em análise, no
que tange aos pagamentos extemporâneos à sua vigência, acompanho parcialmente a equipe técnica e corpo
ministerial, no sentido de manter a presente irregularidade, sem aplicação de penalidade aos gestores, por reconhecer que a falha encontrada não lanceou a essencialidade do ato, qual seja o objetivo do instrumento de
Diário Oficial de Contas

convênio realizado.
1. Intempestividade e Ausência da Prestação de Contas:
Infringência: Subitem 7.1 da Cláusula Sétima do Convênio 5/2010; Parágrafo Único do Artigo 3.º da Lei municipal 3.079/2010; Parágrafo Único do Artigo 70 da CF/88.
Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal
Conduta: Repasse irregular dos recursos.
Identificação: Adriani Sbardelotti Serpa – Secretário
Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (Sectur).
Conduta: A Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo era
encarregada do acompanhamento do convênio e detentora da dotação orçamentária que suportou as despesas decorrentes do acordo, bem como, era incumbida da
análise e da avaliação da prestação de contas parcial e final apresentada pela Amocentro, de acordo com o que
estabelecia o Parágrafo 4.º do Subitem 7.1 do Convênio
5/2010
Identificação: Tolúnio Fernando Romanelli – Secretário
Municipal da Fazenda.
Conduta: Endossou o parecer pela aprovação da referida
prestação de contas.
Identificação: Attila Teixeira Fialho - Gerente de Finanças e Contabilidade
Conduta: Aprovou a prestação de contas.
Identificação: Associação de moradores do centro de
Guarapari (Amocentro) - convenente
Conduta: Responsável pela demonstração da devida
aplicação dos recursos, prestação de contas.
www.tce.es.gov.br

Ainda em relação ao convênio nº 05/2010, apurou-se
que a Amocentro apresentou a prestação de contas intempestivamente em relação ao repasse realizado ao
Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Alegre
de Olaria, em desacordo com o que determinava o subitem 7.1 da Cláusula Sétima do termo de convênio, sendo
apresentada quase nove meses após o prazo estipulado.
Observou ainda, que a Amocentro não prestou conta
do valor repassado ao Bloco Sururu do Dr. Roberto, na
quantia de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).
Todavia, mesmo diante da irregular prestação de contas,
consta nos autos a aprovação da mesma, firmada pelo
Sr. Attila Teixeira Filho, gerente do Gefincon, no dia 31
de março de 2010, sem constar qualquer ressalva quanto às ausências da prestação de contas daquelas escolas, bem como não havia qualquer providência tomada
no sentido de fazer cumprir as normas legais e as cláusulas do convênio 05/2010, em especial a constante no §
9º do subitem 7.1.
Constatou a equipe de auditagem, que apesar das inconsistências apontadas, as contas não foram rejeitadas pelo Secretário Municipal da Fazenda, Sr. Tolúnio Romanelli, incumbido, pela cláusula 3º do termo de convênio,
da análise e da fiscalização dos recursos financeiros repassados, juntamente com a Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Esporte, Adriani Sbardelotti Serpa.
Assim, entende a equipe técnica pela infringência ao parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal e aos
princípios da Legalidade e Moralidade, devido à intempestividade e a ausência de prestação de contas em relação ao repasse ao Bloco do Sururu do Dr. Roberto, sendo,
portanto, passível de devolução o valor de R$ 4.900,00,
equivalentes a 2.440,97 VRTEs.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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O Sr. Edson Figueiredo Magalhães em defesa alegou que
a apresentação intempestiva do convênio não se equipara à ausência de apresentação do mesmo. Afirmou ainda, que a responsabilidade pela análise e fiscalização do
convênio incumbia aos Secretários Municipais de Fazenda e de Turismo.

ram pendentes de prestação de contas, haja vista que
os mesmos não apresentaram a ela a referida prestação
de contas, afirmando que a escola de samba Mocidade
apresentou prestação de contas diretamente à Secretaria Municipal da Fazenda e o bloco Sururu permaneceu
inerte.

A Sra. Adriani Sbardelotti Serpa, Secretária Municipal de
Turismo, Cultura e Esporte informou que a prestação de
contas foi apresentada em março de 2010, que teve a
sua contabilidade municipal e que a mesma não foi encaminhada a ela, sendo apenas informado que houve a
prestação de contas pela referida associação.

Por didática, da mesma forma realizada pela equipe técnica, analisarei de forma conjunta o presente item e o
subsequente (2.6 da ITC) por se referirem ao mesmo fato.

Por sua vez, o Sr. Tolúnio Fernando Romanelli, Secretário Municipal de Fazenda apresentou defesa nos seguintes termos:

Infringência: art. 37 da Constituição Federal /88 (Princípios da legalidade e moralidade); cláusula 3ª; cláusula 7ª, subitem 7.1, § § 6º, 8º e 9º; cláusula 8ª do convênio n.º 05/2010.

“...alegou que a prestação de contas foi analisada e aprovada pelo gerente de contabilidade e finanças e que ficaram pendentes de aprovação as contas do bloco Sururu e da escola de samba Mocidade Alegre de Olaria. Informou, ainda, que o Presidente do Amocentro se comprometeu a tomar providências no intuito de regularizar
a situação, o que não aconteceu até a data de 30 de abril
de 2010, data em que foi exonerado do cargo, não podendo mais acompanhar a complementação de tal prestação de contas.”
O Sr. Attila Teixeira Fialho, Gerente de Finanças e Contabilidade, aduziu que analisou e aprovou a prestação de
contas e que foi exonerado em 30 de abril de 2010, não
podendo, assim, mais acompanhar a complementação
de tal prestação de contas.
A Associação argumentou que o repasse ao bloco Sururu e a escola de samba Mocidade Alegre de Olaria ficaDiário Oficial de Contas

1. Omissão no dever de apreciar, analisar e acompanhar
a prestação de Contas

Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal
Conduta: Omissão no dever de prover medidas quanto
a falta, insubsistência e intempestividade nas prestações
de contas.
Identificação: Adriani Sbardelotti Serpa – Secretário
Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (Sectur).
Conduta: A Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo era
encarregada do acompanhamento do convênio e detentora da dotação orçamentária que suportou as despesas decorrentes do acordo, bem como, era incumbida da
análise e da avaliação da prestação de contas parcial e final apresentada pela Amocentro, de acordo com o que
estabelecia o Parágrafo 4.º do Subitem 7.1 do Convênio
5/2010
www.tce.es.gov.br

Identificação: Tolúnio Fernando Romanelli – Secretário
Municipal da Fazenda.
Conduta: Endossou o parecer pela aprovação da referida prestação de contas insubsistentes, ausentes e intempestivas.
Identificação: Attila Teixeira Fialho - Gerente de Finanças e Contabilidade
Conduta: Aprovou a prestação de contas insubsistentes,
ausentes e intempestivas.
Por se tratar de fatos idênticos, os defendentes apresentaram as mesmas manifestações trazidas no item anterior.
Após as manifestações de defesa, constatou-se a equipe técnica de forma conclusiva, que realmente houve
a irregularidade na prestação de contas do convênio nº
05/2010, no que tange a intempestividade da entrega
pela escola de samba Mocidade Alegre de Olaria e a ausência de prestação de contas por parte do bloco Sururu
do Dr. Roberto, ocasionando a falta de comprovação da
efetiva aplicação do recurso que lhe fora repassado no
valor equivalente a 2.440,97 VRTE, gerando, por consequência o dever de ressarcimento por parte dos responsáveis citados.
Em relação ao Sr. Edson Figueiredo Magalhães, entendeu
a equipe técnica, em sede da Instrução Técnica Conclusiva, que quanto à ausência de prestação de contas do
convênio em referência não foi apontado pela Instrução
Técnica Inicial qualquer ato concreto do Prefeito em relação ao repasse de recursos para o carnaval do Município de Guarapari. Somente a fiscalização e a aprovação
da prestação de contas que fora irregular, que não era de
sua responsabilidade.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Assim, corroboro os fundamentos técnicos e ministerial,
no sentido de afastar a responsabilidade do Sr. Edson Figueiredo Magalhães e manter a irregularidade, e a consequente responsabilização dos Srs. Tolúnio Fernando
Romanelli, Adriani Sbardelotti Serpa, Attila Teixeira Fialho e da Associação Amocentro, condenando-os em dano
ao erário no valor equivalente a 2.440,97 VRTE.

dos sem parecer da assessoria jurídica, o que contraria o
disposto no inciso VI e no Parágrafo Único do Artigo 38
c/c art. 116 “caput” da Lei 8.666/93.

1. Falta de Parecer Jurídico Prévio (itens 2.6 e 4 da ITI
377/2013)

Corroborando posicionamento técnico e ministerial,
verifico que não há nos autos qualquer manifestação
prévia ou posterior, do parecerista municipal, nos autos
dos processos licitatórios ora analisados, o que se vê é a
manifestação do assessor jurídico, ratificando o procedimento licitatório na fase final, ou seja, posterior. Apenas em relação ao Convênio nº 05/2010 não foi observado manifestação, nem prévia e nem posterior, da assessoria jurídica.

Infringência: Artigo 38, Parágrafo Único c/c art. 116 da
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Firmou convênio sem prévia consulta e consequente parecer da assessoria jurídica.

O defendente, Sr. Edson Magalhães afirmou que a minuta do contrato foi elaborada e rubricada pelo departamento jurídico, razão pela qual não haveria de se falar
na violação apontada.

Conduta: Realizou o procedimento licitatório Convite n.º
1/2010; Tomada de Preços n.º 4/2010 sem o parecer jurídico prévio.

Assim, ante a inobservância da lei, mantenho a presente
irregularidade em relação aos Senhores Edson Figueiredo Magalhães, que homologou todos os procedimentos
licitatórios, Luciane Nunes de Souza, pregoeira responsável pelos procedimentos licitatórios e Taciana Pasolini
Magalhães – Presidente da Comissão.

Identificação: Luciane Nunes de Souza – Pregoeira.

1. Habilitação irregular de empresa

Conduta: Realizou o pregão 39/2010 sem o parecer jurídico prévio.

Infringência: Cláusula b.1.1 do Edital; Artigo 41, c/c Artigo 43, Inciso II, da Lei 8.666/93.

Apurou a equipe técnica, que os procedimentos licitatórios referentes a convênio, ao convite nº 01/2010 (contratação de empresa para prestar serviços de consultoria), a Tomada de Contas nº 04/2010 (contratação de
empresa especializada em serviços de transporte) e ao
Pregão nº 39/2010 (contratação de empresa para fornecimento de material gráfico para escolas) foram firma-

Referência: Concorrência Pública 8/2010.

Identificação: Taciana Pasolini Magalhães – Presidente
da Comissão.

Diário Oficial de Contas

Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Contratou empresa irregularmente habilitada.
Identificação: Ivete da Silva Almeida Loss – Presidente
www.tce.es.gov.br

da comissão permanente de licitação
Conduta: Habilitou irregularmente empresa.
Constatou a equipe de auditoria a ocorrência de irregularidade em sede da Concorrência Pública nº 08/2010
(contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com
aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do
veículo ou originais da linha de montagem).
Observou que a cláusula b. 1.1 (Índice de Liquidez Geral – ILG) previa para a qualificação do licitante, um índice superior a 1, sendo, portanto, inabilitado aquele que
apresentasse valor inferior a este. Todavia, averiguou
que o concorrente Xiko Mecânica Ltda. apresentou o valor de 0.81 e não fora desqualificado, conforme previsão
editalícia, como se pode ver às fls. 554/555.
Nesse sentido, entendeu a auditoria desta Casa que houve o expresso descumprimento da previsão do Artigo 41,
c/c Artigo 43, Inciso II, da Lei 8.666/93.
Em sede de justificativas, o Sr. Edson Figueiredo Magalhães afirmou que não há comprovação de que a empresa Xiko Mecânica Ltda. teria apresentado índice de 0,81
quanto à sua liquidez geral e que o mesmo não poderia
ser responsabilizado por tais minúcias da licitação, que
isso seria muito pesado ao administrador público, o que
não seria admitido.
A Sra. Ivete da Silva Almeida Loss, Presidente da Comissão Permanente de Licitação foi declarada revel, fls.
3843.
Pois bem. Verificado que assiste razão a equipe de auditoria, quanto à inabilitação da empresa citada, acompanho a equipe técnica e o corpo ministerial, por manter a
presente irregularidade somente em relação a Sra. Ivete
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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da Silva Almeida Loss. E em relação á responsabilização
do ex-Prefeito, Sr. Edson Figueiredo Magalhães, conforme posicionamento técnico, que ora transcrevo:

Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.

“No que tange à responsabilização do ex-Prefeito, conquanto o mesmo tenha homologado o procedimento licitatório e seja dever seu verificar a legalidade do procedimento, entendemos que no caso em epígrafe deva ser
afastada a responsabilidade do mesmo pelo ato irregular praticado.

Observou a equipe de auditoria, que nos processos de
pagamento do contrato oriundo da Tomada de Preços nº
04/2010 (contratação de empresa especializada em serviços de transporte para atendimento aos alunos da rede
pública municipal) houve as seguintes inconsistências:

Efetivamente, houve um ato irregular, habilitação de
empresa que não apresentou um índice mínimo previsto em edital, porém não se pode exigir do gestor máximo municipal tal diligência no momento da homologação, ou seja, o gestor não é o revisor total das minúcias
do processo, se entendêssemos de tal forma restaria inviabilizada o exercício da função de Prefeito Municipal.
Com efeito, não se está a defender que o gestor máximo
não será responsabilizado por atos irregulares ocorridos
no procedimento licitatório, apenas estamos constatando que, neste caso concreto, não seria exigível a revisão
geral do procedimento licitatório para que tal erro fosse
verificado e corrigido antes da homologação. Assim, opinamos pelo afastamento da responsabilidade do Sr. Edson Figueiredo Magalhães.”
Ante o exposto, mantenho a presente irregularidade, recomendando ao atual Prefeito Municipal que qualifique
sua equipe de licitação, frisando acerca da vinculação da
habilitação e julgamento do edital.
1. Pagamento indevido
Infringência: Artigos 62 e 63, § 2.º, III, da Lei 4.320/1964.
Referência: Tomada de Preços 4/2010.
Responsáveis:
Diário Oficial de Contas

Conduta: Autorizar pagamento indevido.

1. Utilização de transporte para finalidade diversa do objeto da licitação, qual seja, a locomoção de professores,
no valor de R$ 5.792,24 (cinco mil, setecentos noventa e
dois reais e vinte e quatro centavos);
1. Ausência de solicitação para transporte, nos roteiros
discriminados em planilha da contratada, comprometendo a liquidação e pagamento da despesa, no valor total
de R$ 9.470,68 (nove mil, quatrocentos setenta reais e
sessenta e oito centavos).
1. Inconsistência quanto a quilometragem percorrida
constantes na planilha encaminhada pela empresa, no
valor de R$ 1.073,64 (Hum mil, setenta e três reais e sessenta e quatro centavos)
Diante da irregularidade apontada, entendeu a equipe
de auditagem, que ao responsável, neste caso, o ex-prefeito Municipal, incumbe o dever de ressarcimento no
valor de R$ 15.568,60 (quinze mil, quinhentos sessenta e
oito reais e sessenta centavos).
Alegou o responsável, Sr. Edson Figueiredo Magalhães,
que o transporte de professores está englobado no objeto do contrato e quanto à irregularidade na quilometragem afirmou que não incumbia a ele fiscalizar a prestação de contas da empresa, e que tal erro deve ter ocorrido por ausência de anotação das viagens em seu relawww.tce.es.gov.br

tório.
Em análise conclusiva, a equipe técnica entendeu pela
manutenção da presente irregularidade, afastando o dano ao erário no que tange ao desvio do objeto contratual (R$ 5.792,64), restando, tão somente, a devolução
dos valores a título de inconsistência da quilometragem
e comprometimento da liquidação de despesa, por constatar que se o serviço foi prestado ao município, não cabe devolução de tais valores apenas por ter havido desvio no objeto, caso contrário estar-se-ia diante de enriquecimento ilícito do ente municipal. Manteve, pois, a
irregularidade em relação a ausência de solicitação para transporte e inconsistência quanto a quilometragem
percorrida.
Desta forma, a equipe técnica opinou pela manutenção da irregularidade com o dever de ressarcimento no
valor de R$ 10.544,32 (dez mil, quinhentos e quarenta
e quatro reais e trinta e dois centavos), equivalente a
5.252,7249 VRTE.
Nesse caminhar, verifico que o Prefeito Municipal foi indicado como o único responsável pela irregularidade
apontada, no entanto, sobressalto que este Tribunal de
Contas muito evoluiu em relação à apreciação da matriz de responsabilidade e a individualização de condutas dos eventuais responsáveis, sujeitos à sua jurisdição.
Igualmente, reafirmo posicionamento corriqueiro debatido neste Pleno de que a responsabilidade do Chefe do Poder Executivo depende da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta praticada por ele e o
resultado obtido. Isto é, sua responsabilização depende
da configuração de culpa ou dolo na prática do ato, sob
pena de imputar-se ao gestor uma responsabilidade objetiva.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Examino ainda, in casu, precariedade na instrução processual, pois não visualizei nos autos diligências adotadas pelo corpo técnico no sentido de obter informações
para melhor averiguar se realmente houve o pagamento
de despesa sem a devida e correta prestação do serviço
de transporte escolar, uma vez que nem mesmo citou a
empresa contratada, que supostamente teria sido à beneficiária da quantia identificada, por supostamente tê-la recebido, sem a devida contraprestação.
Nesse passo, é de se reconhecer temerária a imputação
de responsabilidade unicamente ao Ordenador de Despesas, dada a carência de elementos necessários à elucidação dos fatos aqui questionados, por não terem sido
ouvidos todos os responsáveis envolvidos nos fatos narrados na presente irregularidade.
Assim, diante dos fatos descritos, não averiguo razoabilidade em imputar responsabilidade unicamente ao Prefeito Municipal de Guarapari à época, no que se refere
a presente inconsistência, que frisa-se não fora apurada
em sua integralidade.
Ressalto, que a necessidade de esclarecer pontos indispensáveis à elucidação dos apontes de auditoria é imprescindível para o meu justo convencimento, entretanto, não vejo que a melhor solução processual seja a reabertura da instrução dos autos nesta fase que se encontram, devido ao decurso do tempo (sete anos), que pode
gerar graves prejuízos ao exercício do contraditório e da
ampla defesa aos eventuais responsáveis que ingressariam no processo nessa fase.
Assim, diante da análise do caso concreto, em que pese a
autorização de despesa ter sido realizada pelo Chefe do
Poder Executivo, verifico que a ele não pode ser imputado tal responsabilidade isoladamente, sem a comproDiário Oficial de Contas

vação de sua culpa ou dolo, motivo pelo qual divirjo da
área técnica e corpo ministerial, considerando a análise
da irregularidade prejudicada, deixando de determinar a
reabertura da instrução processual por apreender, pois
neste momento, tal medida ofenderia o direito de defesa dos possíveis responsáveis.
1. Omissão no dever de aplicar sanção
Infringência: art. 81 e 87 da Lei n.º 8.666/93 e itens 10.1,
10.2, 13.1 e 13.2 do Edital de Licitação da Tomada de
Preços n.º04/2010.
Referência: Tomada de Preços n.º 04/2010.
Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Firmou contrato sem aplicar as sanções legais
pela recusa em não assinar os contratos referente aos lotes 01 e 03 da Tomada de Preços n.º 04/2010.
Identificação: Adriana Trindade Ferreira – Subgerente
de Contratos e Convênio.
Conduta: Deixou de aplicar as sanções legais diante da
recusa em não assinar o contrato quanto aos lotes 01 e
03 da Tomada de Preços n.º 04/2010.
Ainda sobre o mesmo procedimento licitatório analisado
no item anterior, Tomada de Preços nº 04/2010 (contratação de empresa especializada em serviços de transporte para atendimento aos alunos da rede pública municipal), a equipe de auditoria observou que a empresa vencedora, Lua Azul Tranporte e Turismo Ltda., desistiu dos
itens 01 e 03 do certame, após a adjudicação do objeto,
sem apresentar justificativas.
Devido à desistência da empresa em contratar com a Adwww.tce.es.gov.br

ministração Pública, constatou-se omissão no dever de
sancionar a empresa na forma determinada no art. 81
c/c art. 87 da Lei nº 8.666/93.
O defendente, Sr. Edson Figueiredo Magalhães, argumentou que não incumbia a ele fiscalizar os contratos e
os procedimentos licitatórios municipais, sendo que tal
responsabilidade era da subgerente de contratos e convênios, Sra. Adriana Trindade Ferreira, que alegou que
a mesma não pode ser responsabilizada pela omissão
em aplicar as sanções legais diante da recusa da empresa Lua Azul Transporte e Turismo, em assinar os contratos administrativos, pois tal atribuição não faz parte das
atribuições do cargo que a mesma exercia na Secretaria
Municipal da Educação.
Como destacado pela equipe técnica desta Casa de Contas, houve um ato irregular por parte da Administração
Pública Municipal ao deixar de sancionar a empresa desistente da contratação. Assim, corroborando in totum
com os fundamentos explicitados na Instrução Técnica
Conclusiva, passo a transcrevê-los:
“Analisando-se os autos, verificamos que a empresa chamada a contratar com a administração se recusou a assinar contrato referente aos lotes 01 e 03 da Tomada de
Preços n.º 04/2010.
(...)
Desta forma, resta claro que houve descumprimento por
parte do responsável – subgerente de contratos e convênios – em instaurar o procedimento de aplicação de penalidades, infringindo em irregularidade.
No que tange à responsabilização do ex-Prefeito, conquanto seja seu dever verificar a legalidade do procedimento e da correta aplicação da lei, entendemos que no
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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caso em epígrafe deva ser afastada a responsabilidade
do mesmo pelo ato irregular praticado. “
Ante ao exposto, corroborando com a área técnica e Ministério Público de Contas, afasto a responsabilidade do
Sr. Edson Figueiredo Magalhães, na forma apreendida
pela equipe técnica e corpo ministerial, e mantenho a irregularidade pela não aplicação de penalidade à empresa vencedora da licitação por descumprimento de cláusula contratual e legal por parte da Sra. Adriana Trindade Ferreira.
1. Despesa sem finalidade pública
Infringência: Princípios da Finalidade e do Interesse Público, proclamados no Artigo 32 da CE/89.
Referência: Tomada de Preços n.º 12/2010.
Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Realização de despesa sem finalidade pública.
Verificou a equipe de auditagem que por meio do procedimento licitatório de Tomada de Preços nº 12/2010, o
Poder Executivo Municipal de Guarapari contratou a empresa Classe Equipamentos e Entretenimentos Ltda. ME
para locação de palco, iluminação e sonorização, a fim de
atender a 14 eventos que seriam realizados pela Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo, pelo custo
de R$ 4.500,00 por evento.

da Escola Lourenço Brambati e asfaltamento da via que
liga Buenos Aires a Rio Calçado, no bairro Buenos Aires,
dia 01/10/2010;
Os eventos tiveram por objetivo, respectivamente, a
inauguração e o lançamento de obras, e contaram com a
presença de autoridades religiosas, políticas, lideranças
e comunidade com apresentações artísticas e culturais.
Ressaltou a equipe técnica, que os eventos ocorreram às
vésperas do pleito eleitoral de 2010.
Diante de tais apontamentos, verificou a equipe técnica
a ausência de configuração do atendimento do interesse da população, ou seja, a coletividade dos cidadãos do
município de Guarapari. Assim, opinou pela devolução
ao erário do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), correspondente a 4.483,41 VRTEs, equivalente aos dois eventos realizados.
O Sr. Edson Figueiredo Magalhães alegou em síntese:
“...que ante a necessidade de tornar público o que foi realizado, bem como a liberdade de escolha dos seus atos,
entendeu ser conveniente e oportuno a realização de
eventos para inauguração e lançamento de obras, como
forma de atender ao princípio da Publicidade, sendo, inclusive, uma forma de prestação de contas para a população.”

Destacaram-se dois eventos, cujos serviços contratados
foram utilizados, sem a observância dos Princípios da Finalidade e do Interesse Público:

Rebateu a equipe técnica, afirmando, que de fato, o Chefe do Executivo tem o dever de informar aos munícipes
acerca de novas unidades de saúde, escolas, asfaltamentos de ruas e avenidas, todavia não deve realizar cerimônias que onerem o erário, tampouco realizá-las às vésperas das eleições municipais.

• Lançamento da Unidade do Pronto Atendimento
(UPA), no bairro Ipiranga, dia 25/09/2010 e a Reforma

Em que pese às alegações da equipe técnica desta Casa,
no sentido de que os eventos em questão se deram ante-
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riormente ao pleito eleitoral do exercício de 2010, constato que naquele ano as eleições foram estaduais, e o
responsável, então Prefeito Municipal de Guarapari, não
se candidatou a nenhum cargo.
Diante de tal constatação, peço vênia a equipe técnica
e corpo ministerial para discordar do posicionamento
aqui adotado, por apreender que os valores despendidos com as inaugurações destacadas são módicos, não
representando quantia extraordinária e desproporcional
que possa ter causado prejuízo ao erário, considerando
a necessidade de informar aos munícipes sobre a inauguração das benfeitorias realizadas pelo Poder Público.
Nesse caminhar, compreendo que o valor de R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais) gastos com a locação de
palco, iluminação e sonorização, visando à inauguração
de um evento com a finalidade de dar publicidade à população de obras que foram realizadas em prol do interesse público não é uma quantia desproporcional, de
modo a macular a gestão do então Prefeito Municipal de
Guarapari, Sr. Edson Figueiredo Magalhães, motivo pelo
qual divirjo do entendimento técnico e ministerial para
afastar a irregularidade e o consequente ressarcimento ao erário.
1. Ocupação indevida dos cargos de procurador municipal
Infringência: Princípios da Legalidade e da Moralidade e
obrigatoriedade da realização de Concurso Público, contidos no caput e no Inciso II do Artigo 37 da CF/88; Princípio da Razoabilidade inserido no Artigo 45, Parágrafo
2.º, da CE/1989.
Referência: Convite 47/2010 e pregões 30, 93 e 142, todos de 2010.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Nomeação de comissionados em detrimento
dos concursados.
Observou a equipe técnica, que os pareceres jurídicos
emitidos nos processos licitatórios analisados foram confeccionados por ocupantes do cargo em comissão de Assessor Jurídico, conforme demonstrou por meio do quadro exemplificativo:
SERVIDOR
Bruno

CARGO

COMISSIONADO
Bornacki Assessor Jurídico

PROCESSOS

PROCEDIMENTO

4.093/10

Convite 47/2010

Salin Murta
Tereza Maria Cha- Assessora Jurídica 13.739
moun Merízio
Silvano da Silva

Procurador-Geral

4.031/2010
142/10

e Pregões
93/2010
Pregão

30

e

142/10

(Doc. 16)

Nesse contexto, verificou a equipe de auditagem, que os
servidores comissionados estavam exercendo as atribuições do cargo efetivo de Procurador Municipal, conforme o disposto na Lei Municipal nº 2989/2009, em detrimento de candidatos aprovados em concurso público
aptos a exercer o cargo efetivo de Procurador Municipal,
ofendendo o princípio da razoabilidade.
Destaca-se ainda, que a legalidade da Lei Complementar
Municipal nº 3/2006 e nº 012/2008, bem como a atuação destes comissionados estão sendo questionadas no
Poder Judiciário, por meio da Ação Civil Pública (processo n.º 021.09.007670-0), ajuizada pelo Ministério Público Estadual.
Nestes termos, concluiu a equipe de auditoria que a inconsistência relatada caracteriza ocupação indevida das
atribuições do cargo efetivo de Advogado (Anexo VI da
Diário Oficial de Contas

Lei municipal 2.961/2006) e, consequente, burla à exigência de concurso público, prevista no artigo 37, inciso II, da CF/88.
Em resposta, alegou o defendente que não existe ocupação indevida de cargos públicos de procurador, que tal irregularidade “escapa, e muito, do controle financeiro orçamentário” e que a questão já está sendo dirimida no
foro competente, ou seja, o Poder Judiciário.
Em síntese, sustentou a equipe técnica que esta Corte de
Contas, pode, por exemplo, proceder à fiscalização, e imputação de multa por descumprimento, de qualquer infração a normas que regulem a atividade administrativa
estatal, como a fiscalização do provimento irregular de
cargos comissionados em cargos que deveriam ser providos por concurso público e em relação à alegação de
que a matéria já está sendo discutida no Poder Judiciário, manifestou a equipe técnica nos seguintes termos:
“...reafirmamos a competência desta Corte e rememoramos acerca da independência de instâncias, a qual determina que as instâncias administrativa e judicial são independentes. Com efeito, não há qualquer óbice em que
este Tribunal fiscalize e até mesmo aplique multa acerca de fatos debatidos no Poder Judiciário, tudo conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal...”
Em análise conclusiva, a equipe técnica considerou prejudicada a manutenção da irregularidade, por não ter
havido a instauração de incidente de inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais nº 3/2006 e nº
012/2008, modificadas pela Lei Complementar 27/2011,
que criaram os cargos comissionados de Assessor de
Procurador, Procurador Geral e de Procurador Ajunto.
www.tce.es.gov.br

Assim, sugeriu, com fulcro no art. 281 do RITCEES, que o
presente indício de irregularidade seja excluído da presente análise de mérito, sendo apurado em autos apartados, haja vista a necessidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade, já que a reabertura da
instrução do processo neste momento poderia ensejar a
ocorrência da prescrição de todas as outras irregularidades que não contém dano ao erário.
No entanto, conforme se infere do contexto da matéria,
tramita no egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0007670-18.2009.8.08.0021, na qual se discutem
a inconstitucionalidade das leis municipais nº 03/2006,
nº 12/2008 e nº 33/2012, todas do Município de Guarapari, sob o fundamento de que o município não pode
criar sua advocacia pública essencialmente com servidores comissionados, pois estaria se afastando do modelo
constitucionalmente desejado pelo legislador constituinte. Verifica-se, pois, que a matéria foi previamente judicializada, tendo a inconstitucionalidade das citadas leis
sido reconhecida com eficácia ex-nunc.
Ademais, em pesquisa, constatei que tal questão já
foi debatida em diversos outros processos de diferentes municípios, dos quais cito: Cachoeiro de Itapemirim (nº 0017725-58.2009.8.08.0011), Atílio Vivacqua
(nº 0000707-61.2015.8.08.0060) e Iconha (nº 000076406.2009.8.08.0023).
Diante disso, entendo temerário o exame da referida
questão na esfera administrativa, a bem de prestigiar-se
a segurança jurídica, evitando interferência na atividade
jurisdicional do Estado e afastando o risco de decisões
conflitantes.
Destaca-se que a situação imputada irregular sob o pálio
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da inconstitucionalidade dessas leis não mais persiste no
quadro fático-jurídico do município, pois o cargo de assessor jurídico, cujo qual se discute a constitucionalidade do seu provimento, já fora extinto dos quadros administrativos, conforme se extrai da Lei Complementar nº
102 de 10 de outubro de 2017, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Munícipio.
Nesta toada, além do cargo já ter sido extinto ante a revogação tácita promovida pela LC 102/2017, em que se
observa da redação do seu artigo 26, que todas as disposições em contrário seriam revogadas na data de sua publicação, verifico também do Anexo I constante da referida lei, na relação de cargos de provimento em comissão da Procuradoria Geral do Município – PGM que não
mais subsiste a previsão do questionado cargo de assessor jurídico.
Assim, embora o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade ainda não tenha transitado em julgado, verifica-se que a pretensa irregularidade já fora sanada o que
me leva a divergir do entendimento técnico e ministerial por instaurar autos apartados, mas por manter a
presente irregularidade em face do Sr. Edson Figueiredo
Magalhães, afastando a aplicação de penalidade, haja
vista que a irregularidade não mais persiste no município, ainda que pendente provimento jurisdicional (trânsito em julgado) acerca da matéria.
1. Processo licitatório com descrição insuficiente do objeto
Infringência: Artigo 14 da Lei 8.666/93.
Referência: Convite 24/2010 - Processo 170/2010.
Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Diário Oficial de Contas

Municipal.

1. Infração ao princípio da economicidade

Conduta: Homologação da licitação com irregularidade
no Edital.

Infringência: Princípio da Economicidade, contido no
Art. 70, caput, da CF/88.

Identificação: Gilcéia Cristina Gomes Corradi Moraes
Ferreira – Presidente da Comissão Permanente da Licitação.

Referência: Convite 24/2010 - Processo 170/2010.

Conduta: Elaboração do Edital com irregularidade.

Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.

Em relação à análise do processo licitatório Convite nº
24/2010 (contratação de fornecimento de medicamentos e insulina e outros produtos farmacêuticos para
atendimento a mandados judiciais), observou a equipe
técnica que a descrição do objeto não apresentava detalhamento suficiente e necessário para a elaboração das
propostas.

Conduta: Homologação da licitação com vício no Edital.
Assinatura do Contrato com vício.

Verificou-se que não havia previsão expressa de quais
medicamentos deveriam ser adquiridos na referida licitação, entendendo a equipe de Auditoria que houve inobservância ao art. 14 da Lei n.º 8.666/93, que exige a
descrição sucinta e clara do objeto, sendo a sua caracterização a mais minuciosa para que não haja possibilidade de dubiedade.

Entendeu a equipe técnica, que a descrição irregular do
objeto do processo licitatório Convite nº 24/2010 (contratação de fornecimento de medicamentos e insulina e
outros produtos farmacêuticos para atendimento a mandados judiciais) pode ter trazido prejuízos econômicos
para o Município, configurando, dessa forma, ofensa ao
Princípio da Economicidade na medida em que o edital
não definiu qual deveria ser o preço utilizado pelo contratado, se o de fábrica ou o preço máximo ao consumidor.

Os responsáveis alegaram que o edital em questão, previu, tanto quanto possível, os medicamentos adquiridos e que as aquisições se destinavam ao atendimento
a mandados judiciais e notificação do Ministério Público
Estadual. Informaram que era impossível prever no procedimento licitatório o rol de medicamentos a ser dispensado.
Por didática, da mesma forma realizada pela equipe técnica, analisarei de forma conjunta o presente item e o
subsequente (2.14 da ITC) por se referirem ao mesmo
fato.
www.tce.es.gov.br

Identificação: Gilcéia Cristina Gomes Corradi Moraes
Ferreira – Presidente da Comissão Permanente da Licitação.
Conduta: Elaboração do Edital.

Nessa linha de entendimento, definiu a equipe de auditoria:
“O Preço Máximo ao Consumidor é o preço a ser praticado pelo comércio varejista, ou seja, farmácias e drogarias. O Preço Fábrica é o teto de preço pelo qual um laboratório ou distribuidor de medicamentos pode comercializar no mercado brasileiro um medicamento, já incorrendo em todos os custos de comercialização, quando o
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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laboratório realiza a comercialização diretamente ao setor varejista, ou concede um desconto em seu preço para que a empresa distribuidora possa cobrir seus custos
advindos da distribuição do medicamento ao setor varejista e também pratique o Preço Fábrica.”
Em defesa, os responsáveis alegaram que não houve
qualquer violação ao princípio da economicidade, pois
não foi definido se seria utilizado o preço de fábrica ou o
preço máximo ao consumidor. Arguiram que cabe ao administrador, dentro do seu poder discricionário, eleger o
critério de preço que entender mais conveniente ao interesse público.
Pela exaustividade com que a área técnica tratou a matéria, transcrevo como fundamento do presente voto, as
considerações efetivadas:
“A anomalia se refere a descrição insuficiente do objeto do Pregão Presencial nº 24/2010, concernente à aquisição de medicamentos. O ente licitante utilizou, como
critério de seleção da proposta mais vantajosa, o maior
porcentual de desconto sobre a tabela de preços ao consumidor da revista ABC FARMA (Associação Brasileira do
Comércio Farmacêutico), tendo a equipe de auditagem
entendido que tal parametrização reveste-se insuficiente.
A adoção da tabela da ABC FARMA – preços ao consumidor – não se perfaz como a melhor solução para o gestor público eis que traz parâmetros de fixação de preços aplicados para vendas ao consumidor (compras no
varejo). Para a contratação por órgãos públicos deveria
ser utilizada a tabela da ABC FARMA – preços de fábrica.
A necessidade de se criar parâmetros mais adequados
para a seleção de preços nas compras de medicamentos,
Diário Oficial de Contas

realizadas pelo Poder Público, sempre esteve presente e
é de curial importância para os órgãos de controle. Atualmente, existem no país, duas grandes bases de dados
referentes a preços de remédios, quais sejam: o Banco
de Preços em Saúde (BPS) e a base de dados da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).
Segundo informação disponível na rede mundial de computadores, o Banco de Preços em Saúde (BPS), administrado pelo Ministério da Saúde, é um “(...) sistema informatizado que registra, armazena e disponibiliza por
meio da internet os preços de medicamentos e produtos
para a saúde, que são adquiridos por instituições públicas e privadas cadastradas no sistema. Os preços são inseridos pelas próprias instituições e representam os valores pagos no momento da compra daqueles bens. Além
de tornar públicas as informações sobre os preços, o sistema proporciona a visualização de relatórios gerenciais,
visando auxiliar as instituições na gestão de seus recursos financeiros”.
Ocorre que, nas várias discussões geradas pela busca da
melhor parametrização de preços para compra de medicamentos, o E. Tribunal de Contas da União reconheceu
– no Acórdão 1146/2011 – Plenário - que haveria limitações quanto à utilização do Banco de Preços em Saúde (BPS), do Ministério da Saúde, dentre outras razões,
pelo fato daquele não representar “(...) o valor de mercado, mas sim, o preço de uma venda ao mercado, que
pode ser baixo ou alto. O preço ali inserido pode ser muito bom ou muito ruim, podendo representar uma parcela infinitamente pequena do mercado. Por esse motivo,
adotar os valores inseridos no Banco de Preços em Saúde
como parâmetro para as compras governamentais pode vir a se tornar um risco, na medida em que esses vawww.tce.es.gov.br

lores possam também representar o valor de aquisição
mais elevado”.
No mesmo Acórdão o C. Plenário do TCU deixou consignado que “a base de dados da CMED seria, então, mais
qualificada do que a do BPS para o processo de construção de uma referência de preços, pois a CMED possui o
controle do que é comercializado de fato, por concentrar
o conjunto de todas as compras de fato, públicas ou não,
consideradas todas as apresentações de medicamentos”
(grifamos).
A Lei Federal nº 10.742/2003, criou a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED, dando-lhe
competência para “estabelecer critérios para a fixação e
ajuste de preços de medicamentos”.
Dessa forma, ante a necessidade da criação de parâmetros de aceitabilidade de preços na aquisição de medicamentos pelo Poder Público foram editadas, pela CMED,
as Resoluções nsº 2/2004 e 4/2006.
O artigo 1º da Resolução nº 4/2006 da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED, estabelece que, in verbis:
Art. 1º As distribuidoras, as empresas produtoras de medicamentos, os representantes, os postos de medicamentos, as unidades volantes, as farmácias e drogarias
deverão aplicar o Coeficiente de Adequação de Preço CAP ao preço dos produtos definidos no art. 2º desta Resolução, sempre que realizarem vendas destinadas a entes da administração pública direta e indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§1º O CAP, previsto na Resolução nº. 2, de 5 de março de
2004, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado
sempre que forem realizadas vendas de medicamentos
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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destinadas aos entes descritos no caput.

de 26 de novembro de 2009;

§2º A aplicação do CAP sobre o Preço Fábrica – PF resultará no Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG.

II- Produtos que estejam ou venham a ser incluídos no
Programa Nacional de DST/AIDS.

§3º O CAP será aplicado sobre o PF.

III- Produtos que estejam ou venham a ser incluídos no
Programa de Sangue e Hemoderivados.

Da exegese do dispositivo acima reproduzido tem-se
que:
O “Coeficiente de Adequação de Preço – CAP” funciona como um índice redutor – um desconto mínimo obrigatório – aplicado sobre o “Preço Fábrica” do medicamento.

IV- Medicamentos antineoplásicos ou medicamentos utilizados como adjuvantes no tratamento do câncer.
V- Produtos comprados por força de ação judicial, independente de constarem da relação de que trata o § 1º
deste artigo.

O “Coeficiente de Adequação de Preço – CAP” é um percentual incidente sobre o “Preço Fábrica” do medicamento (art. 1º, § 3º da Res. CMED 04/2006), e é definido anualmente.

VI- Produtos classificados nas categorias I, II e V, de acordo com o disposto na Resolução nº 2, de 5 de março de
2004, desde que constem da relação de que trata o § 1º
deste artigo.

O “Coeficiente de Adequação de Preço – CAP” deve ser
aplicado, a determinados produtos e medicamentos, nas
vendas destinadas ao setor público, mesmo quando a
venda seja realizada por farmácias e drogarias.

A tabela contendo o “Preço Máximo de Venda ao Governo”, (ou seja, referente aos medicamentos nos quais incide o desconto do “CAP”) e o “Preço Fábrica” é editada pela CMED e publicada através do sítio eletrônico da
Anvisa. No mesmo site é publicada a tabela contendo o
“Preço Máximo ao Consumidor”.

Com a aplicação do “CAP” sobre o “Preço Fábrica” do
medicamento tem-se o denominado “Preço Máximo de
Venda ao Governo (PMVG)”.
Ocorre, que o “Coeficiente de Adequação de Preço –
CAP” não é aplicado a todos os medicamentos, mas sim
aqueles referenciados no artigo 2º da Resolução CMED
03/2011, que assim dispõe:
Art. 2º O CAP poderá ser aplicado ao preço de produtos,
de acordo com decisão do Comitê Técnico-Executivo, nos
seguintes casos:
I- Produtos que estejam ou venham a ser incluídos no
“Programa de Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica”, conforme definido na Portaria nº. 2.981,
Diário Oficial de Contas

Portanto, temos três critérios de preços aplicáveis a medicamentos: o “Preço Fábrica (PF)” (também denominado “Preço Fabricante”); o “Preço Máximo de Venda ao
Governo (PMVG)” e o “Preço Máximo ao Consumidor”.
O que nos interessa aqui é definir qual critério de preço
será aplicado às compras do setor público.
Nesse passo, vale asseverar que a Resolução CMED
03/2011, em seu artigo 1º, estabelece a obrigatoriedade de aplicação do “CAP” (coeficiente de adequação de
preço) aos produtos constantes no já citado artigo 2º da
mesma Resolução, senão vejamos:
www.tce.es.gov.br

Art. 1º As distribuidoras, as empresas produtoras de
medicamentos, os representantes, os postos de medicamentos, as unidades volantes, as farmácias e drogarias, deverão aplicar o Coeficiente de Adequação de
Preço - CAP ao preço dos produtos definidos no art. 2º
desta Resolução, sempre que realizarem vendas destinadas a entes da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Como já vimos, o fator de desconto (“CAP”) incide sobre
o “Preço Fábrica” do produto gerando o “Preço Máximo
de Venda ao Governo”. Entretanto, conforme já deixamos consignado, nem todos os medicamentos ou produtos voltados para a área médica são abrangidos pelo
“CAP”, ou seja, nem todos os medicamentos se enquadram no critério do “Preço Máximo de Venda ao Governo”.
Dito isto, qual seria então o critério a ser adotado no caso de medicamento ou produto voltado para uso médico não abrangido pelo fator de desconto “CAP”? Para
respondermos a esta indagação devemos trazer ao lume a elucidativa Orientação Interpretativa nº 02/2006
da CMED, que assim dispõe:
Orientação Interpretativa nº 02, de 13 de novembro de
2006
Nos fornecimentos para órgãos públicos através de licitações ou não, o Distribuidor é obrigado a vender os
produtos, tendo como referencial máximo o preço fabricante.
Preço Fabricante é o teto de preço pelo qual um laboratório ou distribuidor de medicamentos pode comercializar no mercado brasileiro um medicamento que produz
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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(...) (grifamos).
Dessa forma, no que tange à adoção de parâmetros para a compra de medicamentos e produtos congêneres,
por entes e órgãos públicos, chegamos às seguintes conclusões:
Quando os produtos se enquadrarem dentre aqueles encartados no artigo 2º da Resolução CMED 03/2011 – ou
seja, quando abrangidos pela aplicação do coeficiente de
adequação de preço (CAP) - o teto máximo de preços será o “Preço Máximo de Venda ao Governo”, constante na
tabela publicada pela ANVISA;
Quando os produtos não sofrerem a incidência do coeficiente de adequação de preço (CAP) o teto máximo
de preços será o “Preço Fábrica”, também denominado
“Preço Fabricante”, constante nas tabelas publicadas no
sítio eletrônico da ANVISA;
Não se aplica o parâmetro “Preço Máximo ao Consumidor” nas compras de produtos realizadas por entes e órgãos da Administração Publica Direta e Indireta.
Aliás, a sistemática acima referida consta do próprio portal eletrônico da ANVISA que assim enuncia:
A Lista de Preços de Medicamentos para compras públicas contém o teto de preço pelo qual entes da Administração Pública podem adquirir medicamentos dos laboratórios, distribuidores, farmácias e drogarias. Constam
desta lista o PMVG – Preço Máximo de Venda ao Governo que é o teto de preço para compra dos medicamentos inseridos na lista de produtos sujeitos ao CAP (Coeficiente de Adequação de Preço) ou ainda de qualquer
medicamento adquirido por força de decisão judicial e
o Preço Fábrica – PF, que é o teto de preço para compra
de qualquer medicamento por entes da Administração
Diário Oficial de Contas

Pública, quando não aplicável o CAP. Esta Lista, que será atualizada todo mês, abrange, inicialmente, apenas os
preços de monodrogas. Os Preços Fábrica (PF) das apresentações que contém dois ou mais princípios ativos em
associação poderão ser consultados no item 1) Preços de
Medicamentos (Preço Fábrica e Preço Máximo ao Consumidor) (grifamos).
Desse modo, imperativa é a conclusão de que a incidência das normas da CMED sobre o fornecimento de medicamentos para a Administração Pública, inclusive quando efetuado por farmácias, são de observância obrigatória.

servâncias elencadas na Instrução Técnica Conclusiva,
conforme parte dispositiva deste voto.
1. Ausência de fiscalização do contrato
Infringência: Artigos 58, Inciso III, 67, caput, § 1º e 73, Inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Não designação de fiscal do contrato.

No que tange a responsabilidade do Prefeito Municipal,
também acompanho a equipe técnica e o corpo ministerial, no sentido de afastá-la, na mesma linha já adotada anteriormente, pois não seria razoável exigir do Chefe
do Executivo a revisão total de todas as minúcias do processo licitatório.

Em análise aos procedimentos licitatórios: Convite nº
1/2010 (contratação de empresa para prestar serviços
de consultoria nas áreas de setor pessoal – RH, dentre
outros, junto à Secretaria Municipal de Educação), Convite nº 15/2010 (contratação de empresa especializada
em locação de equipamentos de alarme eletrônico com
monitoramento 24H, para atender as escolas municipais), Pregão nº 7/2010 (contratação de empresa especializada em contabilidade pública para prestar serviços
junto à Secretaria Municipal da Fazenda), Concorrência
Pública nº 13/2009 (contratação de empresa para fornecer combustíveis e derivados de petróleo), não foi encontrada designação de servidor para o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, bem como,
os respectivos registros pertinentes, em desacordo com
o estabelecido no art. 58, III e 67 “caput” e § 1º da Lei n.º
8.666/93, importando em potencial risco ao erário, conforme determinado nas alíneas “a” e “b” do Inciso I do
Artigo 73 da Lei 8.666/93.

Por fim, recomendo ao atual gestor nas futuras aquisições de medicamentos e produtos congêneres, a adoção
dos parâmetros de preços contidos nas tabelas publicadas pela CMED no sítio eletrônico da ANVISA com as ob-

Em justificativas, o responsável afirmou que todos os
contratos firmados pelo Município de Guarapari são rigorosamente fiscalizados pela Administração Pública.
Argumentou que a lei 8.666/93 não obriga que a admi-

Esclarece-se que existem precedentes neste Egrégio
Tribunal de Contas que já cuidaram do tema, conforme se extrai dos Acórdãos TC 091/2012, TC 582/2013,
372/2013.
Diante do exposto, acompanhado a área técnica e o Ministério Público de Contas, mantenho as irregularidades (itens 12 e 13 deste voto), em razão da inobservância ao art. 1º da Resolução n. 03/2011, da Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos, art. 8º da Lei
10.742/2003.

www.tce.es.gov.br
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nistração designe um fiscal no próprio edital, exigindo
apenas que os contratos sejam fiscalizados.
Compulsando os autos, vê-se que não há comprovação
de que os procedimentos licitatórios em destaque foram
fiscalizados por servidor designado para tanto, conforme prevê a lei de licitações, todavia, fato inequívoco, já
debatido neste processado, é que ao Chefe do Executivo
não pode ser atribuída toda e qualquer responsabilização de falhas e ocorrências registradas nos procedimentos licitatórios da municipalidade, assim fosse, impossível seria governar um município.
Ademais, ressalto que o fato de não ter sido providenciada designação formal de fiscal do contrato não implica,
necessariamente, dizer que não houve fiscalização efetiva do mesmo. Pelo menos, não há qualquer apontamento da área técnica evidenciando qualquer prejuízo causado em decorrência da falha cometida.
Neste sentido, registro decisão deste Tribunal de Contas,
em julgamento proferido em fevereiro de 2017, de relatoria do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun nos autos do processo TC-2841/2012.
Assim, diante do explanado mantenho a irregularidade,
entretanto, tendo em vista a baixa gravidade do apontamento feito neste tópico, deixo de aplicar multa ao
responsável, fazendo apenas constar recomendação ao
atual ordenador de despesas do Município de Guarapari
para que nos próximos contratos designe agente responsável pela fiscalização da execução contratual de maneira formal, através de ato próprio ou por termo nos autos
do processo inerente à contratação, conforme orientação da Súmula nº 001 deste Tribunal, publicada no DIO
Eletrônico em 29/08/2017.
Diário Oficial de Contas

Destaco, todavia, que os procedimentos licitatórios citados, foram realizados no exercício de 2010, anteriormente à publicação da Súmula 001 de 2017 deste Tribunal de Contas.

Conduta: Emitiu parecer no convite n.º 24/2010 opinando pela homologação e adjudicação do certame, mesmo
ausente três propostas válidas.

1. Ausência de três propostas válidas

Conduta: No convite n.º 15/2010 após parecer a ele submetido pela regularidade do procedimento, o mesmo o
remete ao Gabinete. Prosseguindo sem qualquer manifestação contrária, mesmo ausente três propostas válidas.

Infringência: Artigos 3.º e 22, Parágrafos 7.º, da Lei
8.666/93.
Referência: Convite 15/2010 – Processo 1.780/2010 e
Convite 1/2010 e convite 24/2010.
Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Homologação e adjudicação dos certames sem
três propostas válidas.
Identificação: Taciana Pasolini Magalhães – presidente da comissão permanente da licitação nos convites n.º
01/2010 e 15/2010.
Conduta: Prosseguiu nos certames, mesmo ausente três
propostas válidas.
Identificação: Gilcéia Cristina Gomes Corradi Moraes
Ferreira – presidente da CPL no convite n.º 24/2010.
Conduta: Prosseguiu no certame, mesmo ausente três
propostas válidas.
Identificação: Tereza Maria Chamoun Merízio - assessora jurídica.
Conduta: Emitiu parecer pela regularidade nos convites n.º 1/2010 e 15/2010, mesmo ausente três propostas válidas.
Identificação: Bruno Bornacki Salim Murta – assessor
jurídico.
www.tce.es.gov.br

Identificação: Silvano da Silva – procurador geral.

Identificação: Fausto Antônio Almeida – procurador geral.
Conduta: Nos convites 01/2010 e 24/2010, acolheu o
parecer e considerou o procedimento licitatório regular
e legal, mesmo ausente três propostas válidas.
A equipe técnica observou que não houve o mínimo de
três propostas válidas em relação aos processos licitatórios dos convites nº 01/2010 (contratação de empresa para prestar serviços de consultoria nas áreas de setor pessoal – RH, dentre outros, junto à Secretaria Municipal de Educação), nº 15/2010 (contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de alarme eletrônico com monitoramento 24 h para atender às
escolas) e nº 24/2010 (contratação de fornecimento de
medicamentos e insulina e outros produtos farmacêuticos para atendimento a mandados judiciais), em desacordo com o preceituado no art. 3º e art. 22, §7º da Lei
8.666/93.
A Instrução Técnica Inicial relatou a presente irregularidade, nos seguintes termos, que passo a transcrever:
“No Convite 15/2010, foram convidadas três empresas:
a Aguiar & Mantovani Ltda. EPP, a Digital Serviços em Segurança Eletrônica Ltda. ME e a Ecos Segurança EletrôniSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ca Ltda. ME. Esta última não concorreu no processo licitatório.
A existência de apenas duas participantes já deveria ter
motivado a Comissão de Licitação a sugerir a repetição
do certame, diante da inexistência de três propostas válidas, em atendimento aos preceitos dos artigos 3.º e 22,
§ 7.º, da Lei 8.666/93. Porém, isso não ocorreu e, mesmo com o agravante de a Digital Serviços em Segurança
Eletrônica Ltda. ME ter sido inabilitada por não ter apresentado o certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Administração decidiu dar prosseguimento à licitação, da qual, portanto,
somente a Aguiar & Mantovani participou, apresentando uma proposta no valor global de R$ 79.500,00.
A presidente da Comissão Especial de Licitação (Coel),
Taciana Pasolini Magalhães, encaminhou o resultado do
processo à Procuradoria Geral, alegando ser mais vantajoso para a Administração obter uma proposta válida do
que três deficientes.
A assessora jurídica, Tereza Maria Chamoun Merízio, por
sua vez, enviou ao procurador-geral, Silvano da Silva, no
dia 18/6/2010, um parecer afirmando que o procedimento licitatório foi realizado dentro das regras estabelecidas no instrumento convocatório.
Sem que houvesse manifestação posterior do procurador-geral, o prefeito homologou e adjudicou o certame.
O mesmo ocorreu com relação aos Convites 1/2010 e
24/2010.
Verificou-se que no Convite 01/2010, foram coletados
orçamentos com as empresas orçamentos com as empresas RC Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda.,
Assessora Assessoria e Consultoria Ltda. E Nico AssessoDiário Oficial de Contas

ria Contábil S.C. Ltda.
Para participar do certame, o Poder Executivo Municipal
de Guarapari convidou a Ramalhete, a Nico e a H.O. Dias
de Freitas. Contudo, somente as duas primeiras participaram do processo, com o agravante de a Nico ter sido
inabilitada por apresentar uma certidão negativa de débitos com o Município vencida.
A presidente da CPL, Taciana Pasolini Magalhães, citando o jurista Marçal Justen Filho, justificou a decisão afirmando que “mais vale uma proposta válida do que três
defeituosas”.
O procurador-geral do Município, Fausto Antônio Almeida, por sua vez, acolheu inteiramente o parecer que considerou legal e regular o certame.
A assessora jurídica, Tereza Maria Chamoun Merízio,
analisou o processo e endossou o parecer alegando que
foi realizado dentro das regras do instrumento convocatório.
Ainda, quanto ao Convite n.º 24/2010, consta na ata de
reunião da abertura dos envelopes de habilitação e proposta econômica que o Poder Executivo Municipal convidou as empresas: E.S.D.Drogaria Ltda-Me (Drogaria e
Farmácia Santa Mônica), Vitoriafarma Ltda-Me, Central
Vita Ltda-Me, Farmácia Marchesi, Farmácia Campi Ltda-EPP e Drogaria São Geraldo. Entretando apenas a E.S.D
Drogaria Ltda-Me (Drogaria e Farmácia Santa Mônica)
compareceu ao certame.
A presidente da CPL, Gilcéia Cristina Gomes Corradi Moraes Ferreira, citando o jurista Marçal Justen Filho, justificou a decisão em prosseguir no feito, afirmando que
“mais vale uma proposta válida do que três defeituosas”.
O assessor, Bruno Bornacki Salim Murta, enviou ao prowww.tce.es.gov.br

curador-geral, parecer opinando pela homologação e
adjudicação do certame, afirmando que, embora apenas
um participante tenha comparecido, o que poderia prejudicar o alcance do melhor preço, o valor final do certame encontra-se de acordo com o praticado no mercado e que o procedimento licitatório obedeceu ampla publicidade.
O procurador-geral do Município, Fausto Antônio Almeida, por sua vez, acolheu o parecer e considerou o procedimento licitatório regular e legal.
Ressalta-se que neste convite foram anunciados supostas irregularidades na carta convite, conforme descrito
nos itens 9 (Processo Licitatório com Descrição Insuficiente do Objeto) da presente instrução técnica inicial,
que poderiam ter contribuído para o não comparecimento de mais interessados.
Ainda, chama-nos atenção o fato dos procedimentos licitatórios não terem parecer prévio da assessoria jurídica,
ou seja, não houve análise prévia dos instrumentos convocatórios, conforme disposto no item 4 da presente Instrução Técnica Inicial.”
Em defesa, os responsáveis alegaram que não houve
descumprimento da legislação, afirmando que cumpriram a lei ao convidarem 03 (três) participantes e que não
há ilegalidade se houve desinteresse dos convidados em
participar da licitação.
Por fim, afirmaram que a Procuradoria Municipal aprovou o procedimento e que em alguns casos, a repetição
do certame era inviável devido à urgência do caso concreto.
Como bem analisado pela equipe de auditoria, percebe-se que nos três processos licitatórios citados, não se obSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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servou o regramento legal insculpido na Lei nº 8666/93,
no sentido de que na modalidade Convite é necessário
que haja três propostas válidas para que ocorra o regular desenvolvimento do certame, conforme sedimentado na Súmula 248 do Tribunal de Contas da União:
“Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas à seleção, na licitação sob a modalidade Convite, impõe-se a repetição do ato, com a convocação de outros possíveis interessados ressalvados as hipóteses previstas no parágrafo 7º, do art. 22, da Lei nº 8.666/1993.”
Nesse sentido, destacou a equipe técnica por meio da
Instrução Técnica Conclusiva que a lei, por não conter
palavras inúteis ou vazias de conteúdo, estabeleceu que
a licitação na modalidade convite somente se inicie com
um número mínimo de três convidados (art. 22, § 3º),
mas que não se prossiga na contratação se não for possível obter no mínimo três propostas válidas, ou seja, três
licitantes habilitados (art. 22, § 7º), ressalvadas limitações de mercado (inexistência de três pessoas físicas ou
jurídicas do ramo, a quem enviar convites) ou manifesto
desinteresse de convidados, devidamente justificadas no
processo, hipóteses em que não foram observadas em
nenhum dos procedimentos licitatórios.
Avançando, vale dizer que não basta que a Administração Pública faça 03 (três) convites a 03 (três) pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. Os convites devem ser válidos, ou seja, feito a 03 (três) pessoas que possam efetivamente fornecer o bem, devendo atuar no ramo pertinente, além de outras condições implícitas para o fornecimento do produto.
Todavia, ressalto que em relação ao Convite nº 24/2010,
cujo objeto era a contratação de fornecimento de medicamentos e insulina e outros produtos farmacêuticos paDiário Oficial de Contas

ra atendimento a mandados judiciais, foram realizados
06 (seis) convites a diferentes farmácias, porém apenas
uma delas se interessou em participar do certame. Todavia, visto que o procedimento licitatório visava à contratação de medicação em caráter de urgência a fim de
cumprir decisão judicial, a Administração Pública não
obtinha tempo hábil para a realização de novo procedimento licitatório.
Não há que se discutir a necessidade de aquisição de um
medicamento como a insulina diante de notórios danos
que o paciente que dela faz uso poderá ter acaso venha
deixar de tomá-la. Diante da emergência da necessidade
de contratação de tal medicamento, somado ao fato da
existência de mandado judicial determinando tal compra, avalio que, neste caso, não há que se considerar a
ausência de três propostas válidas, visto o caráter emergencial da contratação realizada no âmbito do convite nº
024/2010 objetivando ao atendendo de um direito fundamental em risco.
Ademais, destaco entendimento jurisprudencial no sentido de que o fornecimento de medicamento, pelo poder
público, mediante decisão judicial, caracteriza a emergência necessária para a utilização da contratação emergencial nos termos do art. 24, IV da Lei no 8.666/1993,
pois a demora natural do processo licitatório colocaria
em risco a saúde de pessoas:
“Nos termos do artigo 24, da Lei Federal n. 8.666/93, em
caso de comprovada urgência, é possível a dispensa de
processo de licitação para a aquisição, pelo Poder Público, de medicamento necessário à manutenção da saúde de pessoa carente de recursos para adquiri-lo (TJSC,
4a Câmara de Direito Público. Agravo de Instrumento n.
2013.015316-7, rel. des. Jaime Ramos, j. 12-9-2013)
www.tce.es.gov.br

Prosseguindo, constato que de fato a administração pública cometeu irregularidade considerável, podendo sim,
ter gerado dano ou prejuízo ao erário público, motivo
pelo qual, acompanho a área técnica e o Ministério Público de Contas em relação aos convites nº 01/2010 e
nº 15/2010.
Porém, no que se refere à responsabilização do Prefeito
Municipal, diversamente da proposição técnica, que entendeu que a irregularidade retratada era de fácil constatação, que poderia ter sido verificada pelo então Prefeito Municipal quando da homologação e adjudicação
do certame, apreendo temerária a imputação de penalidade ao Chefe do Executivo Municipal neste caso, por
verificar que o mesmo homologou todos os procedimentos licitatórios, acreditando estar amparado pelos princípios que regem a Administração Pública, vez que os convites em questão foram analisados pela equipe jurídica
do Município de Guarapari (Procuradores e Assessores
Jurídicos), que concluíram pela legalidade dos procedimentos, conforme se extrai dos autos.
Assim, por não verificar que o Sr. Edson Figueiredo Magalhães tenha agido de forma a cooperar de forma efetiva para a ocorrência do ilícito, afasto a irregularidade em
relação ao mesmo, por não considerar que o seu comportamento/responsabilidade possa ser equiparado ao
dos demais servidores que concorreram efetivamente
para a ocorrência da irregularidade.
Nestes termos expostos, mantenho a irregularidade,
afastando a responsabilidade dos Senhores Gilcéia Cristina Gomes Corradi Moraes Ferreira – presidente da
CPL no convite n.º 24/2010, Bruno Bornacki Salim Murta – assessor jurídico que emitiu parecer no convite n.º
24/2010 opinando pela homologação e adjudicação do
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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certame, e do Senhor Edson Figueiredo Magalhães –
Prefeito Municipal, que homologou o certame.
1. Omissão perante descumprimento de cláusula contratual
Infringência: Artigos 3.º, 41, 58, Inciso IV, 86 e 87 da Lei
8.666/93; Artigo 7.º da Lei 10.520, de 17 de julho de
2002; Cláusula Décima do edital do Pregão 50/2010.
Referência: Pregão n.º 50/2010.
Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Omissão aplicação de penalidades.
Identificação: Sonia Meriguete – Secretária Municipal
de Administração e Gestão de Recursos Humanos.
Conduta: Omissão aplicação de penalidades.
Identificação: Alexandre Pinheiro de Oliveira – Pregoeiro.
Conduta: Manifestação pelo arquivamento sem a aplicação das penalidades.
Identificação: Roberto Simões – Secretário Adjunto da
Administração e gestão de recursos humanos.
Conduta: Encaminhamento para arquivamento sem a
aplicação das penalidades.
Em relação ao Pregão nº 50/2010 (contratação de empresa para a aquisição de três veículos tipo furgão), a
equipe de auditoria observou que a empresa vencedora, Navelli Nacional veículos Ltda, após a homologação e
a expedição da ordem de compra, não entregou o objeto contratado e mesmo a Administração tendo concedido novo prazo de entrega, a mesma não cumpriu o pactuado, gerando a revogação do procedimento licitatório
Diário Oficial de Contas

por parte da municipalidade.
Observou-se que, mesmo tendo sido o processo encaminhado para a Comissão Permanente de Licitação para aplicação das penalidades legais cabíveis, não foram
efetivadas as prescrições da clausula 10 do edital, que
previam, entre outras, as penalidades constantes do Artigo 7.º da Lei 10.520/2002 e dos artigos 86 e 87 da Lei
8.666/93.
Em síntese, os defendentes argumentaram nos seguintes termos anotados pela equipe técnica desta Casa:
“Alegou o defendente, Sr. Edson Figueiredo Magalhães,
que não incumbia ao mesmo a responsabilidade pela
aplicação das penalidades, sendo certo que tais atribuições são de competência do setor da administração responsável pela execução dos contratos. Ademais, afirmou
que sua responsabilização neste caso concreto seria o
mesmo que responsabilizá-lo objetivamente.
Alegou a defendente, Sra. Sônia Meriguete, que a mesma determinou a realização de providências pela COPEL
para aplicação de penalidade e que o processo ficou parado na mesma por tempo superior a 6 meses, sem justificativa aparente. Afirmou, ainda, que o processo não retornou à responsável para aplicação da penalidade, tendo sido movimentado diretamente ao arquivo pelo Secretário Municipal Adjunto da Secretaria de Administração.
Por fim, argumentou que o ato do Secretario Adjunto,
à revelia da defendente, afasta sua omissão, devendo a
responsabilidade pela omissão na aplicação de penalidade ser imputado aos agentes que contribuíram para tal
situação ilegal.
O defendente, Sr. Alexandre Pinheiro de Oliveira, alegou
www.tce.es.gov.br

que não opinou pelo arquivamento do procedimento revogado e que não cabe ao mesmo a aplicação de qualquer penalidade à empresa faltante, mas, sim, ao Prefeito Municipal ou ao Secretário da pasta.
O defendente, Sr. Roberto Simões, alegou que havia encaminhamento da equipe de licitação pelo arquivamento dos autos e que o mesmo acatou tal decisão, ou seja, que não praticou qualquer ato decisório ao arquivar
o processo.
Ademais, afirmou que a omissão havida foi do agente
do poder competente para aplicação de penalidade, não
havendo responsabilidade sua na aplicação de penalidade.”
Pois bem. Apreciando o mérito da questão, vê-se que a
empresa vencedora do certame não cumpriu o seu dever contratual de entrega do objeto avençado, incorrendo em ilícito, sujeito à penalidade na forma legal. Constata-se, pois, a omissão da Administração Pública Municipal em instaurar o procedimento administrativo adequado para a aplicação de penalidades, em que pese a
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Recursos Humanos ter encaminhado o processo ao setor
competente para as providências necessárias, e o mesmo não ter retornado.
Verificou-se ademais, que o Pregoeiro encaminhou o
processo para o setor de arquivamento, sendo encampado tal despacho pelo Secretário Adjunto Municipal em
descumprindo a ordem direta da Secretária Municipal,
Sra. Sônia Meringuete.
Diante de tal constatação, sugere a equipe técnica encampada pelo corpo ministerial, pelo afastamento da irregularidade em relação à Secretária Municipal.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Em relação à responsabilização do então Prefeito Municipal, Sr. Edson Figueiredo Magalhães, também entendeu a equipe técnica e MPEC pelo afastamento da irregularidade, por apreender que não se pode exigir do gestor máximo municipal tal diligência.
Assim, mantenho a irregularidade nos termos propostos pela área técnica e Parquet de Contas, no sentido de
afastar a responsabilização dos Senhores Sônia Meriguete e Edson Figueiredo Magalhães.
1. Burla a realização de concurso público
Infringência: Princípios da Legalidade e da Impessoalidade, inseridos no caput, e Inciso II do Artigo 37 da CF/88.
Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Contratação de particular em detrimento do
concurso público.
Ao verificar os objetos contratados por meio dos procedimentos licitatórios Convite nº 01/2010 (contratação de
empresa para prestar serviços de consultoria contábil) e
Pregão nº 07/2010 (contratação de empresa para prestar serviços de consultoria contábil), a equipe técnica observou que os serviços contratados abordavam prerrogativas de cargos efetivos, cuja ocupação se dá por meio de
concurso público.
O Sr. Edson Figueiredo Magalhães afirmou que a empresa contratada para a prestação dos serviços de assessoria, não executava serviços, mas apenas prestava consultoria, sem qualquer subordinação à Municipalidade.
Destaco, inicialmente, por questão de coerência com os
votos proferidos em outros processos, que as consultoDiário Oficial de Contas

rias especializadas, em caráter excepcional, podem ser
utilizadas como instrumentos de capacitação, formação
e instrução dos servidores na realização de práticas da
melhor técnica.
Ressalto, por oportuno, que as assessorias especializadas podem ser facilitadoras no aperfeiçoamento das rotinas de trabalho no serviço público e seriam excepcionalmente admitidas nessa perspectiva, mas não como
substituição de pessoal, cuja prática se dê de forma rotineira.
Nesse contexto, acompanho o entendimento da área
técnica e do Parquet de Contas, especialmente por verificar que o serviço de assessoria contratado pelo Município de Guarapari vem sendo prestado de forma permanentemente contínua.
Por didática processual, por se tratar de temas análogos,
da mesma forma realizada pela equipe técnica desta Casa, destaco que a análise da presente irregularidade engloba a subsequente.
1. Ausência de finalidade e interesse púbico
Infringência: Princípios da Finalidade e do Interesse Público e da Eficiência, contidos no caput do Artigo 32 da
Constituição do Estado do Espírito Santo, de 5 de outubro de 1989 (CE/89), e princípios da Motivação Suficiente e da Razoabilidade, inseridos no Parágrafo Segundo
do Artigo 45 da Carta estadual.
Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Contratação de assessoria sem finalidade e interesse público.
www.tce.es.gov.br

De acordo com o entendimento da equipe de auditoria em sede da Instrução Técnica Inicial, a Administração Pública Municipal de Guarapari Municipal manteve
dois contratos de consultoria privada na área contábil no
exercício de 2010, todos eles com a empresa Ramalhete Consultoria e Assessoria Ltda. (Convite nº 1/2010 e do
Pregão nº 7/2010), sem finalidade e interesse público,
ressaltando, que:
“Ainda que sejam contratações distintas, a Equipe observou que essas poderiam ser classificadas sob a égide de
um mesmo título: prestação de assessoria e consultoria
a uma mesma unidade gestora; no caso, a Prefeitura Municipal de Guarapari.
A Equipe confrontou os objetos do Convite 1/2010 e do
Pregão 7/2010 com as atribuições dos cargos da estrutura administrativa da PMG, concluindo que o Executivo
municipal não precisaria contratar os serviços da Ramalhete, uma vez que tem, em seu quadro de pessoal, servidores cuja função é exatamente realizar as tarefas contratadas daquele prestador.
A execução dos objetos dos contratos 1/2010 e 38/2010,
resultantes do Convite 1/2010 e do Pregão 7/2010, é, em
sua essência, atribuição de contabilista, profissional que
a PMG mantém em sua estrutura administrativa. Daí a
conclusão de que a contratação dessas consultorias não
tem finalidade e não atende ao interesse da coletividade, uma vez que implica a realização de despesas desnecessárias e que demonstra falta de eficiência, de razoabilidade e de motivação suficiente por parte da Administração.
Assim, no entendimento da Equipe, tais contratações demonstram que o gestor agiu em dissonância com os princípios da Finalidade e do Interesse Público, bem como
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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com o da Eficiência, inseridos no caput do Artigo 32 da
CE/89. Também desrespeitou os princípios da Motivação
Suficiente e da Razoabilidade, estabelecido no §2º do Artigo 45 na Carta estadual.”
O defendente alegou os mesmos fundamentos já explicitados no item anterior.
Pelas razões já expostas anteriormente, acompanho
a equipe técnica e o corpo ministerial, no sentido de
manter a presente irregularidade.
1. Utilização de modalidade licitatória incompatível
Infringência: Princípio da Moralidade inserido no caput
do Artigo 37 da CF/88, Parágrafo Quinto do Inciso II do
Artigo 23 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Realização de procedimento licitatório com
modalidade incompatível.
Ao analisar a contratação de serviços de consultoria contábil, a equipe de Auditoria, observou que foram realizados dois procedimentos licitatórios, Convite nº 01/2010
e Pregão nº 07/2010 para serviços de mesma natureza,
visando o acompanhamento de sua gestão durante o
exercício de 2010, em desacordo com o art. 23, II e § 5º
da Lei 8.666/93, que determina o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) como teto para a realização da modalidade licitatória Convite e veda a utilização desse tipo
de licitação para parcelas de um mesmo serviço ou para
serviços de mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizados conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso
de tomada de preços ou concorrência, respectivamente.
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Destacou ainda, que a presente irregularidade fora observada nos exercícios de 2007, 2008 e 2009.
Alegou o responsável que existem duas equipes de licitação no município, uma ligada à Secretaria Municipal de
Administração e a outra ligada à Secretaria Municipal de
Fazenda, motivo pelo qual teria ocorrido os dois procedimentos licitatórios.

gestão do então Prefeito Municipal, que ao efetuar a realização das despesas atinentes a compras e serviços, deve planejar adequadamente os procedimentos licitatórios, segundo a disponibilidade de sua dotação orçamentária, motivo pelo qual acompanho a equipe técnica e
corpo ministerial no sentido de manter a presente irregularidade.

Diante da constatação da presente irregularidade, sustentou a área técnica conclusivamente, nos seguintes
termos:

1. Ausência de liquidação de despesas

“Analisando-se os autos vemos claramente que houve
fracionamento da despesa para contratação de empresa de assessoramento, haja vista que ambos os procedimentos foram conduzidos simultaneamente e com homologação de ambos no início de fevereiro, com apenas uma semana de distância entre ambos, o que denota que o Prefeito Municipal sabia de ambas contratações, sendo que uma foi efetivada por convite a R$
79.000,00 (setenta e nove mil reais) e outra por Pregão a
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme docs. 09 e 17 dos autos.

Responsáveis:

Desta forma, se já havia sido despendido na primeira semana de fevereiro de 2010 o valor de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), não poderia haver nova contratação para o mesmo objeto na semana seguinte, sabendo-se que tal prática configuraria parcelamento ilegal de licitação, isto é, se havia a necessidade de contratação de
valores superiores ao teto da modalidade convite, referentes ao mesmo objeto, a modalidade licitatória a ser
utilizada deveria ser Pregão em ambas as contratações
ou Tomada de Preços.”

Conduta: Atestou a prestação de serviço sem a devida liquidação no Pregão n.º 7/2010.

Assim sendo, verifica-se a ausência de planejamento na
www.tce.es.gov.br

Infringência: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Pagamento sem liquidação da despesa.
Identificação: Jacinta Meringete da Costa - Secretária
Municipal da Educação.
Conduta: Atestou a prestação de serviços sem a devida
liquidação no que tange ao Convite 1/2010.
Identificação: Sandra Maura Rovetta Nogueira – servidora.

Identificação: Attila Teixeira Fialho - Gerente de Contabilidade.
Conduta: Atestou a prestação de serviço sem a devida liquidação no Pregão n.º 7/2010.
Identificação: Tolúnio Fernando Romanelli – Secretário
municipal da Fazenda.
Conduta: Atestou a prestação de serviço sem a devida liquidação no Pregão n.º 7/2010.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Identificação: Otília Maria Estevam Mocelin – Gerente
de Administração financeira e Contabilidade.
Conduta: Atestou a prestação de serviço sem a devida liquidação no Pregão n.º 7/2010.
Identificação: Ramalhete Consultoria e Assessoria Ltda., empresa contratada.
Conduta: Ausência da comprovação regular liquidação e
consequente execução da prestação de serviço.
A equipe técnica verificou que os processos de liquidação de despesas referentes aos contratos nº 28/2010
(Pregão nº 07/2010) e nº 70/2010 (Convite nº 01/2010),
cujos objetos se referiam à contratação de assessoria
contábil do Poder Executivo Municipal fora realizado de
forma deficitária, sem o detalhamento de liquidação exigido na Lei nº 4.320/64, de modo a comprometer a comprovação da efetiva execução dos objetos contratuais
por parte da empresa Ramalhete Contabilidade e Assessoria Ltda., ora contratada.
De acordo com as informações dos autos, os serviços
contratados começaram a ser executados pela empresa
Ramalhete Contabilidade e Assessoria Ltda. em fevereiro
e março de 2010 e os relatórios de atividades produzidos
pela contratada eram deficientes e genéricos, limitando-se a listar como serviços prestados o rol de atribuições
constantes do edital.

a equipe técnica entendeu que os contratos em questão não atenderam as formalidades legais exigíveis à efetiva comprovação dos serviços prestados pela contratada, em desconformidade com os termos do artigo 67 da
Lei 8.666/93.
Destacou ainda, que a Administração Pública não procedeu de forma correta e suficiente para atestar a prestação de contas dos serviços por ela contratados, limitando-se apenas ao registro contábil, realizado por meio
da apresentação de notas fiscais, notas de empenho, ordens de pagamento e certidões negativas, o que, segundo a equipe técnica, não têm o condão de comprovar, a
efetiva prestação de contas, conforme previsão dos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/67.
Por fim, ressaltou a equipe técnica, que depois de acurada análise dos documentos e argumentos colacionados
pela defesa, apreendeu que deve prevalecer a imputação de ausência de regular liquidação da despesa, com
o consequente ressarcimento dos valores gastos, em decorrência da ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados, ausência de nomeação formal de fiscal para o contrato e do “atestado de prestação
dos serviços”, firmado por servidor efetivo com atribuições para tanto ou pela autoridade administrativa competente, em flagrante afronta legal.

Em sede de defesa, rebateram os responsáveis, em síntese, que todos os serviços previstos no contrato foram
prestados, que existe declaração na nota fiscal atestando a comprovação dos serviços e que foram feitos relatórios, de 3 a 4 vezes ao ano, sendo atestada pelas Secretarias competentes a prestação dos serviços contratados.

Compulsando os autos, verifiquei que foram acostadas declarações de servidores da Prefeitura Municipal
de Guarapari, fls. 2719/2720 afirmando que os serviços
contratados pela empresa Ramalhete Contabilidade e
Consultoria Ltda. foram devidamente prestados conforme o pactuado, atendendo de forma satisfatória a execução contratual.

Em que pese a manifestação de defesa do responsável,

Constatei ainda, que os relatórios apresentados pelo res-

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

ponsável, descrevem pela contratada os serviços que foram prestados mensalmente em consonância com o objeto pactuado.
Sobre a impossibilidade de se imputar o ressarcimento
de valores em caso de não comprovação efetiva do dano, já decidiu o TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO – CONDENAÇÃO DE
GESTORES A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA NÃO PRESTAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO – NÃO COMPROVADA A
PRÁTICA DE ATO QUE CONFIGURE DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS E EFETIVO DANO AO ERÁRIO – AFASTA-SE A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – ESTENDEM-SE, DE OFÍCIO, OS EFEITOS DA DECISÃO AO ORDENADOR DA DESPESA – SOLIDARIEDADE PASSIVA – O RECURSO INTERPOSTO POR UM DOS RESPONSÁVEIS APROVEITA AOS DEMAIS (ART. 509 DO CPC) – REABERTURA
DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA APURAR RESPONSABILIDADE DOS AGENTES NOMEADOS NOS DOCUMENTOS – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MANTIDO O RESTANTE
DA DECISÃO – INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS. 1) Não
se vislumbram, nos autos, elementos suficientes ou documentação que comprove, de forma inequívoca, que
o objeto contratado não foi prestado, não constituindo a ausência de documentos relativa à comprovação
da despesa motivo suficiente para desconstituir a presunção de veracidade da liquidação da despesa atestada nas notas fiscais. Assim, resta caracterizada falha de
gestão, não havendo razão para condenação dos gestores ao ressarcimento ao erário. A recorrente, apesar de
ocupar o cargo de Secretária Municipal, não praticou neSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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nhum ato na realização da despesa em análise, não havendo que se falar em sua responsabilização. Quanto ao
ordenador da despesa, também não deverá ser condenado ao ressarcimento, já que o pagamento da despesa se deu com base em documento, aparentemente legítimo, do qual constava atestado de liquidação da despesa. (...)
Ainda sobre dano ao erário, apresento trechos extraídos
da Decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial nº 1.181.806 – SP (2010/0034417-0), no qual foi
afastado o ressarcimento imposto na instância de piso,
respaldada na tese pacificada naquela Corte Superior de
que mera presunção do prejuízo não se mostra suficiente para sua imputação:
“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).”
“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/
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SP)” (REsp nº 1.184.973/MG, Relator Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, in DJe 21/10/2010)”.
Esta Corte de Contas também já possui precedentes sobre o afastamento da imputação de ressarcimento nos
casos de danos presumidos, conforme se extrai dos
votos proferidos pelo Ilmo. Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun nos autos dos Processos TC
4014/2009, TC 7042/2009 e TC 5838/2009, que utilizaram como razão de decidir os precedentes do STJ acima
mencionados.
No caso em exame, repiso que constam nos autos declarações de servidores, atestando a execução das atividades da empresa contratada, o que nos leva a acreditar
que não há comprovação, mas tão somente presunção
da ausência de prestação dos serviços.
Assim, verifico que realmente houve falha na liquidação
da despesa ora analisada, todavia, não constatei a suficiência de elementos que me levam à convicção da ocorrência da ausência de liquidação de despesa, que comprove efetivo dano ou prejuízo ao erário, motivo pelo
qual acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
de Contas parcialmente, no sentido de manter a presente irregularidade, aplicando penalidade aos responsáveis, afastando, pelas razões postas o ressarcimento
ao erário no valor sugestionado de 119.059,48 VRTE.
Deixando, contudo, de aplicar penalidade à empresa
Ramalhete Consultoria e Assessoria Contábil Ltda., tendo em vista a ausência de imputação de dano ao erário relacionado à mesma, com base em diversas decisões
prolatadas pelo Tribunal de Contas da União, das quais
cito:
Acórdão: 114/2016 – Plenário
www.tce.es.gov.br

“(...) De todo modo, este Tribunal, com espeque na sua
Lei Orgânica, atua no sentido de responsabilizar a pessoa
jurídica de direito privado contratada pelo Poder Público,
quando da existência de débito para com o Erário. Trata-se de jurisprudência pacífica, não cabendo questionamento sobre suposto ato irregular praticado por dirigente que não seja gestor público para efeito de imposição das multas previstas no artigo 58 da referida lei.
As multas ali descritas revestem-se de caráter subjetivo
e personalíssimo.”
Por fim, recomendo ao atual Prefeito Municipal de Guarapari que se atente para a correta liquidação de despesa dos contratos realizados, em observância aos ditames legais.
1. Omissão quanto à subcontratação irregular de fornecedores
Infringência: Subitem 8.1 da Cláusula Oitava do Contrato 38/2010; Subitem 9.2.1 da Cláusula Nona do Contrato
70/2010; Edital do Pregão 7/2010 e do Convite 1/2010,
realizados pelo Executivo municipal; artigos 77 e 78 da
Lei 8.666/93.
Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Omissão na aplicação de penalidades contratuais.
Verificou-se que a empresa contratada pela Prefeitura
Municipal de Guarapari, Ramalhete Consultoria e Assessoria Contábil estava subcontratando pessoal para atender ao Executivo municipal – o que era vedado pelos
contratos com ela firmados e pelos editais do Convite nº
01/2010 e do Pregão nº 07/2010.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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A equipe técnica, em fase conclusiva, apreendeu pela manutenção da irregularidade, porém constatou que
não foram chamados aos autos os demais responsáveis
pelo ato irregular, considerando, por este motivo, prejudicada a análise da mesma.
Ressaltou ainda, que não se pode exigir do gestor máximo municipal a revisão de todos os atos públicos ocorridos durante a sua gestão, argumentando que, neste caso concreto, não seria exigível a revisão geral do procedimento licitatório ou a comprovação in loco do descumprimento contratual.
Pelo exposto, acompanho a área técnica e o corpo ministerial, corroborando in totum com os fundamentos e
razões explicitadas. Assim, mantenho a presente irregularidade, considerando, pois, prejudicada a análise no
que tange a responsabilização da mesma.
1. Habilitação indevida com indícios de direcionamento
de licitação
Infringência: Artigos 3.º, Parágrafo Primeiro e Inciso
Primeiro, 13, Inciso III, e 30, Parágrafo Quinto, da Lei
8.666/93; Artigo 3.º da Lei 10.520/2002.
Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Homologação e Adjudicação do Procedimento Licitatório.
Identificação: Alexandre Pinheiro de Oliveira - Pregoeiro.
Conduta: Habilitou indevidamente a empresa Ramalhete. Sem conferir os documentos.
Identificação: Ramalhete Contabilidade e Consultoria
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Ltda, através de seu representante legal Robério Ramalhete – Empresa contratada.
Conduta: Apresentação de certidões de profissionais
não pertencentes ao seu corpo profissional.
A área técnica verificou que houve o descumprimento de
algumas cláusulas de habilitação referentes ao edital de
Pregão nº 07/2010 por meio da empresa contratada, nos
seguintes pontos, conforme explanou:
“- A Sra. Débora Paiva Magnago não tinha 5 anos de experiência em contabilidade, visto que o cargo em comissão exercido no Tribunal de Contas do Espírito Santo tratava-se de cargo de nível médio, sem qualquer comprovação de atividades contábeis, e, de resto, havia apenas
2 anos de experiência em serviços contábeis, atestados
pela Prefeitura de Guarapari, ou seja, não cumpria com
o requisito de 5 anos de experiência; e ausência de comprovação da empresa contratada de vínculo com a Sra.
Débora Paiva Magnago, não suprindo esse ponto folha
de pagamento ou declaração de prestação de serviços
da mesma, devendo a empresa apresentar, como não
fez, carteira de trabalho, contrato de prestação de serviços ou outro instrumento jurídico que comprove o vínculo da funcionária com a empresa.”
Em relação à exigência editalícia de que a empresa contratada deveria manter durante quatro dias por semana,
um contador, na Gerência Financeira, Contábil e Orçamentária da Prefeitura Municipal, que soubesse operar o
sistema informativo de contabilidade da Cetil, verificou-se que a senhora Maria de Fátima Agnez de Oliveira era
funcionária qualificada para exercer a função tendo em
vista ser professora de Contabilidade em Ensino Superior
e profissional da área há vários anos, conforme constatações em sítios da rede mundial de computadores.
www.tce.es.gov.br

No que se refere à responsabilização da empresa contratada Ramalhete e do ex-Prefeito Municipal, a equipe técnica entendeu por afastá-la, pelos motivos transcritos,
corroborados por este relator:
“Quanto à responsabilização da empresa contratada Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda, temos que a
mesma não pode ser responsabilizada por erro cometido pela equipe de licitação, pois quem infringiu a regra habilitando empresa sem os requisitos foi o Pregoeiro, não se pode imputar responsabilidade à empresa por
ter apenas exercido seu direito de participar de procedimento licitatório, adicione-se a isso que empresas contratadas somente podem ser responsabilizadas no âmbito deste Tribunal caso venham a contribuir com dano
ao erário ou em casos de fraude à licitação, o que não é
o caso desta irregularidade, o que nos leva a opinar pelo
afastamento da responsabilidade da empresa contratada Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda.
Quanto à responsabilização do ex-Prefeito Municipal,
conquanto seja seu dever verificar a legalidade do procedimento e da correta aplicação da lei nos procedimentos licitatórios, entendemos que no caso em epígrafe deva ser afastada a responsabilidade do mesmo
pelo ato irregular praticado pelo Pregoeiro.” (grifou-se)
Nesse sentido, observado que não foi atendida a exigência da cláusula editalícia, no que tange à apresentação
de declarações que comprovassem que o prestador contabilista tinha no mínimo cinco anos de experiência no
setor público, acompanho a área técnica e o Parquet de
Contas, no sentido de afastar a responsabilidade da empresa contratada e do ex-Prefeito Municipal, mantendo
a responsabilidade do Pregoeiro, Sr. Alexandre Pinheiro
de Oliveira.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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1. Fracionamento de objeto e ausência de licitação
Infringência: Arts. 2º, 3.º, “caput”, 23º, § 5º e 24, Inciso
II, todos da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Fracionamento de despesa e ausência de licitação.
Conforme demonstração por meio de tabela transcrita
na Instrução Técnica Conclusiva, a equipe de auditoria
observou o fracionamento de objetos, cujos valores, se
somados, ultrapassam o limite previsto no inciso II do Artigo 24 da Lei 8.666/93.
Destacou que o art. 23, § 5º da Lei n.º 8.666/93 veda o
fracionamento de despesas para a adoção de dispensa
de licitação ou para modalidade de licitação menos rigorosa que a determinada para a totalidade do valor do objeto a ser licitado.
O responsável alegou que os equipamentos adquiridos
pelo município eram de acordo com a necessidade, e como a quantidade não era expressiva, foi utilizado o procedimento de dispensa de licitação. Argumentou ademais, que os bens adquiridos não são semelhantes e que
não se poderia aguardar que a quantidade de bens chegasse a um determinado valor para que pudesse ser feita a licitação, por se tratar de bens indispensáveis à administração.
Compulsando os autos, vê-se claramente que houve
fracionamento da despesa para contratação dos bens
apontados.
As alegações do gestor de que os bens adquiridos não
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seriam semelhantes e de que não poderia aguardar que
o montante de bens chegasse ao ponto de se fazer licitação não merece prosperar.
Em que pese a verificação da presente irregularidade, na
mesma linha de raciocínio trabalhada neste voto, averiguo que embora se perceba um descontrole administrativo na contratação em questão, constato que tal ato não
pode ser atribuído apenas ao Chefe do Executivo Municipal, pois o mesmo não teria como controlar toda a cadeia administrativa visando à contração de objetos, já
que existem servidores dotados de competência para a
prática do referido encargo.
Constato in casu, que não cabe à responsabilização automática do Prefeito, salvo se houvesse alguma prova
da prática do ato omissiva ou comissiva atribuída diretamente a ele ou a comprovação de sua conduta dolosa ou
culposa geradora da irregularidade.
Além disso, percebo que neste momento processual,
não seria viável a reabertura da instrução processual para uma averiguação mais detalhada quanto à responsabilização da inconsistência aqui tratada, em virtude do
tempo transcorrido, que dificultaria o legítimo exercício
da ampla defesa, podendo, sem dúvida, culminar no cerceamento desse direito, já que os supostos responsáveis
não teriam como apresentar ou produzir novos elementos de prova.
Por fim, considerando que não foram chamados aos autos os demais responsáveis pelo ato irregular, e, tendo
em vista a possibilidade de ocorrência de prescrição das
irregularidades, que não têm dever de ressarcimento,
apreendo ser prejudicial, nesta fase a reabertura da instrução processual, com nova citação dos possíveis responsáveis, motivo pelo qual, divirjo da área técnica e do
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Ministério Público de Contas, no sentido de considerar
prejudicada a análise da presente inconsistência, afastando a responsabilização do responsável, neste caso
concreto.
1. Contratação de shows por meio de intermediários
com consequente ausência de licitação
Infringência: Artigos 2.o, 25, Inciso III, e 26, incisos II e III,
da Lei 8.666/93; Artigo 37, caput e Inciso XXI, da CF/88.
Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Contratação irregular de show artístico.
Verificou-se que o Município de Guarapari visando à contratação de bandas musicais para o verão, carnaval, festa
de emancipação municipal e o Guaraverão de 2010, contratou as empresas Meireles Produções Artísticas Ltda e
Produshow Eventos Ltda por inexigibilidade de licitação,
no valor de R$ 678.500,00 (seiscentos e setenta e oito
mil, quinhentos reais) e R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais), respectivamente.
Observou-se, contudo, que a contratação realizada pelo Município de Guarapari ocorrera em desconformidade com o art. 25, Inciso III, da Lei 8.666/93, que permite
a inexigibilidade de licitação, tão somente, para a contratação de profissional do setor artístico, quando esta se
proceda diretamente com o artista ou por meio de empresário exclusivo.
O responsável argumentou, em breve síntese, que atualmente a maioria dos artistas não firmam contratos diretamente e que à época dos fatos as empresas contratadas eram agentes exclusivos dos artistas.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Sem dúvida, a contratação de profissional do setor artístico é um dos temas mais tormentosos tratados pela Lei
Federal nº. 8.666/93, ante aos inúmeros questionamentos e vicissitudes que o cercam.
Ao reconhecer que a contratação de profissional de
qualquer setor artístico é inserida dentre aquelas para
o qual a precedência do procedimento licitatório não é
exigível, o legislador infraconstitucional anteviu a impossibilidade de competição que impede a realização de um
certame devido à singularidade do “serviço” que o profissional do setor artístico proporciona, sendo impossível substituí-lo por outro idêntico. Por tais razões, estas
contratações são tidas por personalíssimas e insubstituíveis, ainda quando os artistas ou atrações não detenham
uma individualidade a ponto de serem reconhecidos como consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública.
E é essa natureza personalíssima que traduz a essência
da inviabilidade da competição e, logo, é a ela que se deve referir quando da análise de eventual irregularidade
que decorra da contratação, muito embora outros requisitos possam ser, efetivamente, extraídos da lei.
Nesse sentido, apreendo que impedir a contratação de
profissionais do setor artístico por meio de intermediários, ao revés de um empresário exclusivo, pode inviabilizar o exercício da profissão por parte destes profissionais, violando-se, ainda que por vias indiretas, a teleologia dos dispositivos constitucionais que tratam da valorização do trabalho e da livre iniciativa.
Lado outro, sensível à questão controversa, este Tribunal
já se posicionou acerca da matéria, onde, dependendo
do caso concreto, a irregularidade é afastada com recomendação ao gestor de que nas futuras contratações faDiário Oficial de Contas

ça diretamente com os artistas e, quando assim não for
possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do respectivo contrato firmado entre o artista/
banda, vejamos:
ACÓRDÃO TC-1178/2014 - PLENÁRIO PROCESSO - TC6315/2010 (APENSO: TC-3042/2009) JURISDICIONADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA (EXERCÍCIO DE 2009)
Na linha de outros votos que já proferi, entendo que a
irregularidade atinente ao “empresário exclusivo” deve ser afastada, até porque não há nada provando que
os shows não foram realizados ou que foi contratado a
preço superior ao praticado no mercado. Nesse passo,
privilegiando a função pedagógica do Tribunal de Contas e a necessária orientação aos gestores acerca da forma correta de interpretação da norma, entendo que a
presente irregularidade não macula as contas do gestor.
No que tange à necessária consagração dos artistas pela crítica especializada ou pela opinião pública, entendo
que a consagração do artista pode ser considerada uma
questão de público local. Por todo exposto, afasto a irregularidade, com determinação para o gestor atual adequar as contratações futuras, aos estritos termos do art.
25, III, da Lei 8.666/93, ou seja, contratar diretamente
com bandas e artistas a realização de eventos artísticos
e, quando assim não for possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente comprovado com “carta
de exclusividade”, acompanhada do respectivo contrato
firmado entre o artista/banda, evitando assim o contrato
com pessoas interpostas munidas de cartas de exclusividade para shows em data e local determinado.
ACÓRDÃO TC-049/2013 PROCESSO - TC-3472/2009 INwww.tce.es.gov.br

TERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2008
Destaca-se que as contrações, objeto de análise, foram
efetuadas por empresário exclusivo, uma vez que a empresa em questão possuía Carta de Exclusividade, ainda
que fosse restrita ao dia dos eventos, e contratado a preço de mercado, vez que sobre este aspecto, não houve
questionamento por parte da área técnica. Sobre o assunto, importa carrear a estes autos jurisprudência do
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, quando
do julgamento da PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM, RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 (79ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA REALIZADA EM 27/10/2011- PROCESSO TC
Nº 1070104-7 - RELATOR: CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO
MARCOS FLÁVIO TENÓRIO DE ALMEIDA), no qual assim
se pronunciou sobre o item 4.13, alínea ‘a’, que tratava
de Irregularidades na formalização de processos de inexigibilidade para contratação de bandas, em infringência
ao art. 25 incisos II e III, e art. 26, parágrafo único da Lei
Federal nº 8.666/93; arts 3º e 4º, da Lei nº 6.533/1978, e
art. 5º do Decreto nº 82.385/1978: A defesa no processo acima citado, em síntese, argumentou: “A lei não determina que o empresário agencie o artista em todos os
espetáculos em que este se apresenta. Permite-se ao artista contratar o empresário para vender suas apresentações em determinado período e em determinado local.
Reproduz doutrina de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes: “a
cláusula de exclusividade não é absoluta em virtude da
expressa disposição legal a respeito”. No caso concreto,
as cartas (de exclusividade) juntadas ao processo, devidamente assinadas pelos representantes legais das bandas, somadas ao fato de que as empresas contratadas tiSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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nham a exclusividade para vender o Show ao município
de Ibimirim”; Concluíram no seguinte julgamento: “No
entanto, dado o grau de subjetividade e de alta indagação jurídica que envolve a interpretação destes dispositivos da Lei nº 8.666/93, considero que o erro cometido
pela Administração ao realizar a contratação direta de
artistas amadores, ou, sem exigir deles a comprovação
de registro no órgão do ministério do trabalho, pode ser
qualificado como relativamente desculpável. Ademais,
há que se ponderar o fato de que não foi comprovado
prejuízo ao Erário e que as bandas efetivamente se apresentaram nos eventos, cumprindo sua prestação contratual. Descabe, portanto, a aplicação de multa, remetendo-se a irregularidade ao campo das recomendações”.
Todavia, destaco que o procedimento licitatório em
questão, foi realizado durante o exercício de 2010, anteriormente à publicação do Parecer em Consulta TC015/16 originário dos autos TC-1567/2010 deste Tribunal de Contas, que entendeu que a contratação de artista seguirá a literalidade da Lei nº 8.666/93, devendo
ser efetivada diretamente com o mesmo ou através de
empresário exclusivo, devidamente comprovada por cópia do contrato de exclusividade, registrado em cartório.
Ademais, analisando os autos, averiguo que não há notícias de que os preços pagos pelos shows são incompatíveis com os praticados no mercado, portanto, não
há que se falar em superfaturamento dos valores pagos,
que possam ensejar prejuízo ao erário capaz de macular
a contratação por completo, sendo bastante, neste caso,
uma determinação por parte desta Corte, para a correção desta inadequação nas futuras contratações.
Por todo exposto, neste caso concreto, divirjo do entendimento técnico e ministerial e afasto a irregularidade,
Diário Oficial de Contas

com recomendação para o gestor atual adequar as contratações futuras, aos estritos termos do art. 25, III, da
Lei 8.666/93, ou seja, contratar diretamente com bandas
e artistas a realização de eventos artísticos e, quando assim não for possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do respectivo contrato firmado entre
o artista/banda, evitando assim o contrato com pessoas interpostas munidas de cartas de exclusividade para
shows em data e local determinado.
1. Ausência de justificativa para escolha de fornecedor e
justificativa de preço
Infringência: Artigo 26, incisos II e III, da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Contratação por inexigibilidade de licitação irregular, com ausência de justificativa para escolha de fornecedor e justificativa de preço.
Identificação: Presidente da Comissão de licitação.
Conduta: Instrução do processo de contratação direta irregular, sem a justificativa para escolha de fornecedor e
justificativa de peço.
Identificação: Procurador Municipal.
Conduta: Parecer opinando pela legalidade da contratação irregular, mesmo ausente a justificativa para escolha
de fornecedor e justificativa de preço.
No que se refere às contratações das empresas Meireles Produções Artísticas Ltda. Produshow Eventos Ltda.,
mencionadas no item anterior (contratação de shows
por meio de intermediários com consequente ausência
www.tce.es.gov.br

de licitação), a equipe de auditoria apontou que não se
encontram nos autos elementos que apresentem a razão para a escolha do credor, nem tampouco a justificativa para o preço pago, em desacordo com o art. 26, II e
III, da Lei 8.666/93.
O defendente apresentou os mesmos argumentos apresentados no item anterior.
Entendeu a área técnica em fase conclusiva, que a presente irregularidade deve ser mantida, devido a ausência de justificativa para a contratação das empresas, sem
licitação, bem como de justificativa de preço para tal, todavia, ressaltou que:
“Quanto aos demais defendentes, Procurador Municipal e Presidente da Comissão de Licitação, resta prejudicada a análise de sua responsabilidade por ausência
de indicação do nome dos responsáveis, havendo apenas o cargo das pessoas que cometeram a irregularidade, sem, contudo, indicar a pessoa que ocupava cada um
dos cargos acima apontados. Nesse sentido, não há como responsabilizar o Procurador Municipal e o Presidente da Comissão de Licitação, pois não constam do tópico desta irregularidade quem exercia tais cargos à época e tampouco foram citados para se defender de tal irregularidade.”
Diante de tal constatação, de que apenas o ex-Prefeito
Municipal de Guarapari foi devidamente chamado para
se defender da presente inconsistência, identifico a falta
de razoabilidade em responsabilizar unicamente o Chefe do Executivo pela ausência de justificativa para escolha de fornecedor e justificativa de preço, pois ao mesmo
não se pode imputar a responsabilização pela revisão total de todas as minúcias do processo licitatório.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Ressalto ainda, que o Prefeito Municipal homologou o
procedimento licitatório, após a manifestação do Procurador Municipal em sede de parecer opinando pela legalidade da contratação irregular. Diante de tal constatação, reafirmo que o Prefeito Municipal, dado a quantidade de atribuições que lhes são conferidas, não governa sozinho, dependendo, pois, do apoio técnico de toda
a Administração Pública.

Municipal.

Nesta linha de entendimento, constato que a imputação de responsabilização somente ao Prefeito Municipal, neste caso, somente seria possível acaso houvesse comprovação de dolo ou culpa em sentido estrito, na
conduta do mesmo. Assim, somando o fato da carente
instrução processual desta irregularidade, já que os demais indicados não foram chamados aos autos, reitero
meu posicionamento já exposto em outras oportunidades, sobressaltando que, por não ser o momento processual adequado para tanto, deixo de determinar a reabertura da instrução processual, sob pena de comprometer
o andamento prioritário destes autos, bem como a observância de princípios constitucionais basilares, como o
contraditório e ampla defesa, em virtude do decurso do
tempo, mantendo a presente irregularidade, afastando,
todavia, a imputação de penalidade ao Prefeito Municipal de Guarapari, à época dos fatos.

Conduta: Aprovação do edital com direcionamento do
objeto.

1. Direcionamento do objeto da licitação (convênio
02/2010)
Infringência: Artigo 3.º, §1.º, Inciso I, da Lei 8.666/93;
Artigo 3.º, Inciso II, da Lei 10.520/02.
Referência: Pregão 115/2010.
Responsáveis:
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Diário Oficial de Contas

Conduta: Homologação da licitação com direcionamento do objeto.
Identificação: Ivete da Silva Almeida Loss – pregoeira.
Conduta: Elaboração do edital com direcionamento do
objeto.
Identificação: Silvano da Silva – Procurador Geral.

A auditoria desta Casa constatou que houve direcionamento do objeto licitado em sede do Pregão nº
115/2010, para a contratação de empresa visando à
aquisição de veículo utilitário com capacidade para nove passageiros.
De acordo com o Relatório de Auditoria, o edital, na descrição do objeto, exigiu transmissão mecânica de quadro
marchas sincronizadas à frente e uma à ré, característica
que apenas o veículo Kombi da montadora Volkswagen
o poderia atender, caracterizando comprometimento
do caráter competitivo do procedimento licitatório em
desobediência ao art. 3.º, Parágrafo 1.º, Inciso I, da Lei
8.666/93 e do art. 3.º, II, da Lei 10.520/02.

cado como restritivo da licitação o veículo Kombi iria sagrar-se vencedor.”
A senhora Ivete da Silva Almeida Loss teve sua revelia decretada, conforme fl. 3843.
Conforme relatado pela equipe técnica, a intenção da
municipalidade era adquirir um automóvel com as características presentes no veículo Kombi da montadora
Volkswagen, por entender que o mesmo era o mais vantajoso para atender as necessidades do Centro Integrado
de Ações Sócio Educativas/Projeto Novos Rumos.
Em que pese à área técnica alegar que a Administração Pública possa ter tido a intenção de favorecer determinada empresa, restringindo o caráter competitivo
do certame ao direcionar o objeto a ser adquirido, verifica-se que várias concessionárias da marca Volkswagen
apresentaram orçamento para a verificação do preço de
mercado, quais sejam: Orvel, Orletti Veículos e Peças Ltda., Premium Veículos Ltda. e Vitoriawagen – Recreio Vitória Veículos Ltda., mas apenas uma delas participou do
certame e sagrou-se vencedora, fornecendo o veículo
Kombi pelo valor de R$ 48.000,00.

“...não é culpa da administração que apenas uma montadora preencha os requisitos do objeto a ser contratado e que várias concessionárias da montadora participaram do certame, o que denotaria a concorrência efetiva
no certame.

Assim, constato que apesar de a municipalidade não ter
justificado a escolha do veículo, já que em nenhum momento explicou a preferência acerca do câmbio que apenas a Kombi possui, não averiguo que houve, in casu, direcionamento do objeto, pois a modalidade licitatória
escolhida (pregão) possibilitou a concorrência das empresas revendedoras de veículos da Volkswagen, garantindo a qualquer interessado a faculdade de participar
do certame.

Ademais, afirmaram que não há intenção de favorecer
qualquer empresa e que mesmo retirando o ponto indi-

Nesse passo, afasto a presente irregularidade, divergindo da área técnica e do Parquet de Contas.

Em justificativas, os responsáveis alegaram em breve síntese, que:
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Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
2591/11, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
do Colegiado, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1. Converter os autos em Tomada de Contas Especial,
nos termos do inciso IV do art. 57 da LC nº 621/2012;
1. Acolher as razões de justificativas do Senhor Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito Municipal de Guarapari
em relação aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16,
22, 24 e 26 deste voto, e rejeitar as suas razões de justificativas em relação aos itens 6, 11, 14, 17, 18, 19, 20 e
25 deste voto, afastando o ressarcimento em relação ao
item 10, bem como em relação ao item 20, condenando-lhe ao pagamento de multa no valor de 3000 VRTE, nos
termos do artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93 e §8º do artigo 329 do RITCEES;
1. Rejeitar as razões de justificativas do Senhor Attila
Teixeira Fialho – Gerente de Finanças e Contabilidade
em relação aos itens 2, 3, 4, 5 e 20 deste voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no valor de 1500 VRTE, nos termos do artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93,
bem como ao ressarcimento, referente ao item 5 no valor correspondente a 2.440,97 VRTE, em solidariedade
com Tolúnio Fernando Romanelli, Adriani Sbardelotti
Serpa e a Associação Amocentro, afastando todavia, o
ressarcimento em relação ao item 20, julgando irregulares suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, “d”
da LC nº 621/2012;
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1. Rejeitar as razões de justificativas da Senhora Adriana Trindade Ferreira - Subgerente de Contratos e Convênios em relação ao item 9 deste voto, condenando-lhe
ao pagamento de multa no valor de 500 VRTE, nos termos do artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93 e §8º do artigo 329 do RITCEES;
1. Rejeitar as razões de justificativas da Senhora Adriani
Sbardelotti Serpa - Secretária Municipal de Esporte, Cultura e Turismo – Sectur, em relação aos itens 1, 2, 3, 4 e 5
deste voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no
valor de 1000 VRTE, bem como ao ressarcimento no valor correspondente a 2.440,97 VRTE em relação ao item
5, em solidariedade com Tolúnio Fernando Romanelli,
Attila Teixeira Fialho e a Associação Amocentro, nos termos do artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93, julgando irregulares suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III,
“d” da LC nº 621/2012;
1. Rejeitar as razões de justificativas do Senhor Alexandre Pinheiro de Oliveira – Pregoeiro, em relação aos
itens 16 e 22 deste voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no valor de 1000 VRTE, nos termos do artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93, e §8º do artigo 329 do
RITCEES;
1. Acolher as razões de justificativas do Senhor Bruno
Bornacki Salim Murta – assessor jurídico, em relação ao
item 15 deste voto, nos termos do §8º do artigo 329 do
RITCEES;
1. Rejeitar as razões de justificativas do Senhor Fausto Antônio Almeida – Procurador Geral, em relação ao
item 15 deste voto, condenando-lhe ao pagamento de
multa no valor de 500 VRTE, nos termos do artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93, e §8º do artigo 329 do RITCEES;
www.tce.es.gov.br

1. Acolher as razões de justificativas da Senhora Gilcéia
Cristina Gomes Corradi Moraes Ferreira – Presidente da
Comissão Permanente da Licitação, em relação ao item
15 deste voto, e rejeitar as suas razões de justificativas
em relação aos itens 12 e 13 deste voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no valor de 1000 VRTE, nos
termos do artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93, e §8º do artigo 329 do RITCEES;
1. Acolher as razões de justificativas da Senhora Ivete
da Silva Almeida Loss – Presidente da CPL e Pregoeira,
em relação ao item 26 deste voto e rejeitar as suas razões de justificativas em relação ao item 7 deste voto,
condenando-lhe ao pagamento de multa no valor de 500
VRTE, nos termos do artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93,
e §8º do artigo 329 do RITCEES;
1. Rejeitar as razões de justificativas da Senhora Jacinta Meriguete da Costa – Secretária Municipal de Educação em relação ao item 20 deste voto, condenando-lhe
ao pagamento de multa no valor de 500 VRTE, afastando, todavia, o ressarcimento, nos termos do artigo 96,
inciso II, da LC nº 32/93, e §8º do artigo 329 do RITCEES;
1. Rejeitar as razões de justificativas da Senhora Luciane
Nunes de Souza - Pregoeira, em relação ao item 6 deste
voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no valor
de 500 VRTE, nos termos do artigo 96, inciso II, da LC nº
32/93, e §8º do artigo 329 do RITCEES;
1. Rejeitar as razões de justificativas da Senhora Otília
Maria Estevam Mocelin – Gerente de Administração Financeira e Contabilidade, em relação ao item 20 deste
voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no valor
de 500 VRTE, afastando, todavia, o ressarcimento, nos
termos do artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93 e §8º do artigo 329 do RITCEES;
Segunda-feira, 21 de maio de 2018

642

ATOS DA 2a CÂMARA

1. Rejeitar as razões de justificativas da empresa Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda. em relação ao
item 20 deste voto, deixando de apená-la, pelas razões
expostas no corpo do voto; Acolhendo, todavia, as razões de justificativa em relação ao item 22 deste voto;
1. Rejeitar as razões de justificativas do Senhor Roberto Simões – Secretário Adjunto da Administração e Gestão de Recursos Humanos, em relação ao item 16 deste
voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no valor
de 500 VRTE, nos termos do artigo 96, inciso II, da LC nº
32/93 e §8º do artigo 329 do RITCEES;
1. Rejeitar as razões de justificativas da Senhora Sandra Maura Rovetta Nogueira – servidora do Município
de Guarapari, em relação ao item 20 deste voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no valor de 500 VRTE, afastando, todavia, o ressarcimento, nos termos do
artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93 e §8º do artigo 329
do RITCEES;
1. Extinguir a punibilidade do Senhor Silvano da Silva –
Procurador Geral, em relação aos itens 15 e 26 deste voto, deixando de aplicar-lhe multa em virtude de seu falecimento em face do princípio geral da individualização da pena (art. 5º, XLV da CF), nos termos do artigo
383 c/c o §8º do artigo 329 do RITCEES;
1. Acolher as razões de justificativas da Senhora Sônia Meriguete – Secretária Municipal de Administração
e Gestão de Recursos Humanos, em relação ao item 16
deste voto;
1. Rejeitar as razões de justificativas da Senhora Taciana Pasolini Magalhães – Presidente da CPL, em relação
aos itens 6 e 15 deste voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no valor de 1000 VRTE, nos termos do
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artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93 e §8º do artigo 329 do
RITCEES;
1. Rejeitar as razões de justificativas da Senhora Tereza
Maria Chamoun Merízio – assessora jurídica, em relação
ao item 15 deste voto, condenando-lhe ao pagamento
de multa no valor de 500 VRTE, nos termos do artigo 96,
inciso II, da LC nº 32/93 e §8º do artigo 329 do RITCEES;
1. Rejeitar as razões de justificativas da entidade convenente Associação de Moradores do Centro de Guarapari - AMOCENTRO, em relação aos itens 1, 2, 3, 4 e 5
deste voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no
valor de 1000 VRTE, bem como ao ressarcimento no valor correspondente a 2.440,97 VRTE em relação ao item
5, em solidariedade com os Senhores Tolúnio Fernando Romanelli, Adriani Sbardelotti e Attila Teixeira Filho,
julgando irregulares suas contas, com amparo no artigo
84, inciso III, “d” da LC nº 621/2012;
1. Rejeitar as razões de justificativas do Senhor Tolúnio Fernando Romanelli – Secretário Municipal da Fazenda, em relação aos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 20 deste voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no valor de
1500 VRTE, e ao ressarcimento no valor correspondente
a 2.440,97 VRTE em relação ao item 5, em solidariedade com Adriani Sbardelotti Serpa, Attila Teixeira Fialho
e a Associação Amocentro, afastando, todavia, o ressarcimento referente ao item 20 deste voto, nos termos do
artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93, julgando irregulares
suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, “d” da
LC nº 621/2012;
1. Voto, ainda, no sentido de RECOMENDAR ao atual
Prefeito Municipal de Guarapari, que:
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1. Nas futuras aquisições de medicamentos e produtos
congêneres, a adoção dos parâmetros de preços contidos nas tabelas publicadas pela CMED no sítio eletrônico da ANVISA com as observâncias elencadas na no sítio
eletrônico da ANVISA, observando que: a) não se aplica
o parâmetro “Preço Máximo ao Consumidor” nas compras realizadas por entes e órgãos da Administração Publica Direta e Indireta; b) quando os produtos se enquadrarem no artigo 2º da Resolução CMED 03/2011 – ou
seja, quando abrangidos pela aplicação do coeficiente de
adequação de preço (CAP) - o teto máximo de preços será o denominado “Preço Máximo de Venda ao Governo”,
constante na tabela publicada pela ANVISA; c) quando
os produtos não sofrerem a incidência do coeficiente de
adequação de preço (CAP) o teto máximo de preços será o “Preço Fábrica”, também denominado “Preço Fabricante”, constante nas tabelas publicadas no sítio eletrônico da ANVISA.
1. Se atente para a correta liquidação de despesa dos
contratos realizados, em observância aos ditames legais.
1. Qualifique sua equipe de licitação, frisando acerca da
vinculação da habilitação e julgamento do edital.
1. Nos próximos contratos designe agente responsável
pela fiscalização da execução contratual de maneira formal, através de ato próprio ou por termo nos autos do
processo inerente à contratação, conforme orientação
da Súmula nº 001 deste Tribunal, publicada no DIO Eletrônico em 29/08/2017.
1. Adequar às contratações futuras, aos estritos termos
do art. 25, III, da Lei 8.666/93, ou seja, contratar diretamente com bandas e artistas a realização de eventos artísticos e, quando assim não for possível, contratar com
o empresário exclusivo devidamente comprovado com
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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“carta de exclusividade”, acompanhada do respectivo
contrato firmado entre o artista/banda, evitando assim o
contrato com pessoas interpostas munidas de cartas de
exclusividade para shows em data e local determinado.

lificados como ilegítimos e antieconômicos e que causaram dano injustificado ao erário, confirmados no relato
comprobatório extraído da Instrução Técnica Conclusiva
2073/2017:

1. Dar ciência aos interessados do teor da decisão

1. Movimentação irregular do repasse

1. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.

Infringência: Parágrafo Primeiro do Subitem 6.1 da Cláusula Sexta do Convênio 5/2010; art. 66 c/c 116 da Lei n.º
8.666/93.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
VOTO VOGAL DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Guarapari, referente ao exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade do Sr. Edson Figueiredo Magalhães e outros.
Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na
condição de órgão de controle externo do Estado e dos
Municípios compete o exercício da fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do
Estado, dos Municípios e das entidades da administração direta e indireta dos poderes constituídos, bem como da aplicação das subvenções e renúncias de receitas
e julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta do Estado e dos Municípios incluídos as fundações, bem como as contas daqueles que
derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte dano ao erário.
No procedimento de auditoria - instrumento de fiscalização - foram achadas ocorrências de atos com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, operacional e patrimonial, alguns quaDiário Oficial de Contas

Identificação: Adriani Sbardelotti Serpa – Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (Sectur).

primento ao determinado no mencionado convênio.
1. Insubsistência na Prestação de Contas.
Infringência: Artigo 70, Parágrafo Único, da CF/1988; Parágrafo Único do Artigo 2.º da Lei municipal 3.079/2010.
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal
Conduta: Repasse irregular dos recursos.
Identificação: Adriani Sbardelotti Serpa – Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (Sectur).

Conduta: A Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo era
encarregada do acompanhamento do convênio e detentora da dotação orçamentária que suportou as despesas decorrentes do acordo, bem como, era incumbida da
análise e da avaliação da prestação de contas parcial e final apresentada pela Amocentro, de acordo com o que
estabelecia o Parágrafo 4.º do Subitem 7.1 do Convênio
5/2010.

Conduta: A Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo era
encarregada do acompanhamento do convênio e detentora da dotação orçamentária que suportou as despesas decorrentes do acordo, bem como, era incumbida da
análise e da avaliação da prestação de contas parcial e final apresentada pela Amocentro, de acordo com o que
estabelecia o Parágrafo 4.º do Subitem 7.1 do Convênio
5/2010

Identificação: Tolúnio Fernando Romanelli – Secretário
Municipal da Fazenda.

Identificação: Tolúnio Fernando Romanelli – Secretário
Municipal da Fazenda.

Conduta: A Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo era
encarregada do acompanhamento do convênio e detentora da dotação orçamentária que suportou as despesas decorrentes do acordo, bem como, era incumbida da
análise e da avaliação da prestação de contas parcial e final apresentada pela Amocentro, de acordo com o que
estabelecia o Parágrafo 4.º do Subitem 7.1 do Convênio
5/2010.

Conduta: Endossou o parecer pela aprovação da referida
prestação de contas.

Identificação: Associação de moradores do centro de
Guarapari (Amocentro) - convenente

Conduta: Responsável pela demonstração da devida
aplicação dos recursos, prestação de contas.

Conduta: Não abertura de conta específica para recebimento dos recursos do convênio 05/2010 – em descum-

1. Desvio de finalidade e ausência de interesse público

www.tce.es.gov.br

Identificação: Attila Teixeira Fialho - Gerente de Finanças
e Contabilidade
Conduta: Aprovou a prestação de contas.
Identificação: Associação de moradores do centro de
Guarapari (Amocentro) - convenente

Infringência: Princípios da Legalidade e da Moralidade,
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presentes no “caput” do art. 37, Parágrafo Único do Artigo 70, todos da CF/1988; Cláusula Primeira e Subitem 1.2
da Cláusula Segunda do Convênio 5/2010, firmado entre
a PMG e a Amocentro; princípios da Finalidade e do Interesse Público proclamados no Artigo 32 da CE/1989.
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal
Conduta: Repasse irregular dos recursos.
Identificação: Adriani Sbardelotti Serpa – Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (Sectur).
Conduta: A Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo era
encarregada do acompanhamento do convênio e detentora da dotação orçamentária que suportou as despesas decorrentes do acordo, bem como, era incumbida da
análise e da avaliação da prestação de contas parcial e final apresentada pela Amocentro, de acordo com o que
estabelecia o Parágrafo 4.º do Subitem 7.1 do Convênio
5/2010
Identificação: Tolúnio Fernando Romanelli – Secretário
Municipal da Fazenda.
Conduta: Endossou o parecer pela aprovação da referida
prestação de contas.
Identificação: Attila Teixeira Fialho - Gerente de Finanças
e Contabilidade
Conduta: Aprovou a prestação de contas.
Identificação: Associação de moradores do centro de
Guarapari (Amocentro) - convenente
Conduta: Responsável pela demonstração da devida
aplicação dos recursos, prestação de contas.
1. Intempestividade e Ausência da Prestação de Contas
Infringência: Subitem 7.1 da Cláusula Sétima do ConvêDiário Oficial de Contas

nio 5/2010; Parágrafo Único do Artigo 3.º da Lei municipal 3.079/2010; Parágrafo Único do Artigo 70 da CF/88.

Identificação: Adriani Sbardelotti Serpa – Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (Sectur).

Ressarcimento: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos
reais), equivalente a 2.440,97 VRTE.

Conduta: A Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo era
encarregada do acompanhamento do convênio e detentora da dotação orçamentária que suportou as despesas decorrentes do acordo, bem como, era incumbida da
análise e da avaliação da prestação de contas parcial e final apresentada pela Amocentro, de acordo com o que
estabelecia o Parágrafo 4.º do Subitem 7.1 do Convênio
5/2010

Identificação: Adriani Sbardelotti Serpa – Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (Sectur).
Conduta: A Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo era
encarregada do acompanhamento do convênio e detentora da dotação orçamentária que suportou as despesas decorrentes do acordo, bem como, era incumbida da
análise e da avaliação da prestação de contas parcial e final apresentada pela Amocentro, de acordo com o que
estabelecia o Parágrafo 4.º do Subitem 7.1 do Convênio
5/2010
Identificação: Tolúnio Fernando Romanelli – Secretário
Municipal da Fazenda.
Conduta: Endossou o parecer pela aprovação da referida
prestação de contas.
Identificação: Attila Teixeira Fialho - Gerente de Finanças
e Contabilidade

Identificação: Tolúnio Fernando Romanelli – Secretário
Municipal da Fazenda.
Conduta: Endossou o parecer pela aprovação da referida prestação de contas insubsistentes, ausentes e intempestivas.
Identificação: Attila Teixeira Fialho - Gerente de Finanças
e Contabilidade
Conduta: Aprovou a prestação de contas insubsistentes,
ausentes e intempestivas.

Conduta: Aprovou a prestação de contas.

1. Falta de Parecer Jurídico Prévio (itens 2.6 e 4 da ITI
377/2013)

Identificação: Associação de moradores do centro de
Guarapari (Amocentro) - convenente

Infringência: Artigo 38, Parágrafo Único c/c art. 116 da
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

Conduta: Responsável pela demonstração da devida
aplicação dos recursos, prestação de contas.

Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.

1. Omissão no dever de apreciar, analisar e acompanhar
a prestação de Contas (contida no item anterior):

Conduta: Firmou convênio sem prévia consulta e consequente parecer da assessoria jurídica.

Infringência: art. 37 da Constituição Federal /88 (Princípios da legalidade e moralidade); cláusula 3ª; cláusula 7ª, subitem 7.1, § § 6º, 8º e 9º; cláusula 8ª do convênio n.º 05/2010.

Identificação: Taciana Pasolini Magalhães– Presidente
da Comissão.

www.tce.es.gov.br

Conduta: Realizou o procedimento licitatório Convite n.º
1/2010; Tomada de Preços n.º 4/2010 sem o parecer juSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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Identificação: Luciane Nunes de Souza – Pregoeira.

Ressarcimento: R$ 9.000,00 (nove mil reais), equivalentes a 4.483,41 VRTE

Conduta: Homologação e adjudicação dos certames sem
três propostas válidas.

Conduta: Realizou o pregão 39/2010 sem o parecer jurídico prévio.

Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.

1. Habilitação irregular de empresa

Conduta: Realização de despesa sem finalidade pública.

Identificação: Taciana Pasolini Magalhães – presidente
da comissão permanente da licitação nos convites n.º
01/2010 e 15/2010.

Infringência: Cláusula b.1.1 do Edital; Artigo 41, c/c Artigo 43, Inciso II, da Lei 8.666/93.

1. Processo licitatório com descrição insuficiente do objeto

Conduta: Prosseguiu nos certames, mesmo ausente três
propostas válidas.

Identificação: Ivete da Silva Almeida Loss – presidente
da comissão permanente de licitação

Infringência: Artigo 14 da Lei 8.666/93.

Identificação: Gilcéia Cristina Gomes Corradi Moraes
Ferreira – presidente da CPL no convite n.º 24/2010.

rídico prévio.

Conduta: Habilitou irregularmente empresa.
1. Pagamento indevido
Infringência: Artigos 62 e 63, § 2.º, III, da Lei 4.320/1964.
Ressarcimento: R$ 10.544,32 (dez mil, quinhentos e
quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), equivalente a 5.252,7249 VRTE.
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Autorizar pagamento indevido.
1. Omissão no dever de aplicar sanção
Infringência: art. 81 e 87 da Lei n.º 8.666/93 e itens 10.1,
10.2, 13.1 e 13.2 do Edital de Licitação da Tomada de
Preços n.º04/2010.

Identificação: Gilcéia Cristina Gomes Corradi Moraes
Ferreira – Presidente da Comissão Permanente da Licitação.
Conduta: Elaboração do Edital com irregularidade.
1. Infração ao princípio da economicidade
Infringência: Princípio da Economicidade, contido no
Art. 70, caput, da CF/88.
Identificação: Gilcéia Cristina Gomes Corradi Moraes
Ferreira – Presidente da Comissão Permanente da Licitação.
Conduta: Elaboração do Edital.
1. Ausência de fiscalização do contrato
Infringência: Artigos 58, Inciso III, 67, caput, § 1º e 73, Inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei 8.666/93.

Conduta: Prosseguiu no certame, mesmo ausente três
propostas válidas.
Identificação: Tereza Maria Chamoun Merízio - assessora jurídica.
Conduta: Emitiu parecer pela regularidade nos convites n.º 1/2010 e 15/2010, mesmo ausente três propostas válidas.
Identificação: Bruno Bornacki Salim Murta – assessor jurídico.
Conduta: Emitiu parecer no convite n.º 24/2010 opinando pela homologação e adjudicação do certame, mesmo
ausente três propostas válidas.
Identificação: Silvano da Silva – procurador geral.

1. Ausência de três propostas válidas

Conduta: No convite n.º 15/2010 após parecer a ele submetido pela regularidade do procedimento, o mesmo o
remete ao Gabinete. Prosseguindo sem qualquer manifestação contrária, mesmo ausente três propostas válidas.

1. Despesa sem finalidade pública

Infringência: Artigos 3.º e 22, Parágrafos 7.º, da Lei
8.666/93.

Identificação: Fausto Antônio Almeida – procurador geral.

Infringência: Princípios da Finalidade e do Interesse Público, proclamados no Artigo 32 da CE/89.

Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.

Conduta: Nos convites 01/2010 e 24/2010, acolheu o
parecer e considerou o procedimento licitatório regular

Identificação: Adriana Trindade Ferreira – Subgerente de
Contratos e Convênio.

Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.

Conduta: Deixou de aplicar as sanções legais diante da
recusa em não assinar o contrato quanto aos lotes 01 e
03 da Tomada de Preços n.º 04/2010.

Conduta: Não designação de fiscal do contrato.

Diário Oficial de Contas
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e legal, mesmo ausente três propostas válidas.

do Artigo 45 da Carta estadual.

bilidade.

1. Omissão perante descumprimento de cláusula contratual

Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.

Conduta: Atestou a prestação de serviço sem a devida liquidação no Pregão n.º 7/2010.

Infringência: Artigos 3.º, 41, 58, Inciso IV, 86 e 87 da Lei
8.666/93; Artigo 7.º da Lei 10.520, de 17 de julho de
2002; Cláusula Décima do edital do Pregão 50/2010.

Conduta: Contratação de assessoria sem finalidade e interesse público.

Identificação: Tolúnio Fernando Romanelli – Secretário
municipal da Fazenda.

1. Utilização de modalidade licitatória incompatível

Responsáveis: Alexandre Pinheiro de Oliveira e Roberto Simões.

Infringência: Princípio da Moralidade inserido no caput
do Artigo 37 da CF/88, Parágrafo Quinto do Inciso II do
Artigo 23 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

Conduta: Atestou a prestação de serviço sem a devida liquidação no Pregão n.º 7/2010.

Identificação: Alexandre Pinheiro de Oliveira – Pregoeiro.
Conduta: Manifestação pelo arquivamento sem a aplicação das penalidades.
Identificação: Roberto Simões – secretário adjunto da
Administração e gestão de recursos humanos.

Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.

Conduta: Atestou a prestação de serviço sem a devida liquidação no Pregão n.º 7/2010.

Conduta: Realização de procedimento licitatório com
modalidade incompatível.

Identificação: Ramalhete Consultoria e Assessoria Ltda.,
empresa contratada.

1. Ausência de liquidação de despesas

Conduta: Ausência da comprovação regular liquidação e
consequente execução da prestação de serviço.

Conduta: Encaminhamento para arquivamento sem a
aplicação das penalidades.

Infringência: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

1. Burla à realização de concurso público

Ressarcimento: R$ 239.000,00 (duzentos e trinta enove
mil reais), equivalente a 119.059,48 VRTE.

Infringência: Princípios da Legalidade e da Impessoalidade, inseridos no caput, e Inciso II do Artigo 37 da CF/88.
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães.
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Contratação de particular em detrimento do
concurso público.
1. Ausência de finalidade e interesse púbico
Infringência: Princípios da Finalidade e do Interesse Público e da Eficiência, contidos no caput do Artigo 32 da
Constituição do Estado do Espírito Santo, de 5 de outubro de 1989 (CE/89), e princípios da Motivação Suficiente e da Razoabilidade, inseridos no Parágrafo Segundo
Diário Oficial de Contas

Identificação: Otília Maria Estevam Mocelin – Gerente
de Administração financeira e Contabilidade.

1. Habilitação indevida com indícios de direcionamento
de licitação

Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.

Infringência: Artigos 3.º, Parágrafo Primeiro e Inciso
Primeiro, 13, Inciso III, e 30, Parágrafo Quinto, da Lei
8.666/93; Artigo 3.º da Lei 10.520/2002.

Conduta: Pagamento sem liquidação da despesa.

Identificação: Alexandre Pinheiro de Oliveira - Pregoeiro.

Identificação: Jacinta Meringete da Costa - secretária
municipal da Educação.

Conduta: Habilitou indevidamente a empresa Ramalhete. Sem conferir os documentos.

Conduta: Atestou a prestação de serviços sem a devida
liquidação no que tange ao Convite 1/2010.

1. Fracionamento de objeto e ausência de licitação

Identificação: Sandra Maura Rovetta Nogueira – servidora.
Conduta: Atestou a prestação de serviço sem a devida liquidação no Pregão n.º 7/2010.
Identificação: Attila Teixeira Fialho - gerente de Contawww.tce.es.gov.br

Infringência: Arts. 2º, 3.º, “caput”, 23º, § 5º e 24, Inciso
II, todos da Lei 8.666/93.
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Fracionamento de despesa e ausência de licitação.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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1. Contratação de shows por meio de intermediários
com consequente ausência de licitação
Infringência: Artigos 2.o, 25, Inciso III, e 26, incisos II e III,
da Lei 8.666/93; Artigo 37, caput e Inciso XXI, da CF/88.
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Contratação irregular de show artístico.
1. Ausência de justificativa para escolha de fornecedor e
justificativa de preço
Infringência: Artigo 26, incisos II e III, da Lei 8.666/93.
Resonsáveis: Edson Figueiredo Magalhães.
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Contratação por inexigibilidade de licitação irregular, com ausência de justificativa para escolha de fornecedor e justificativa de preço.
1. Direcionamento do objeto da licitação (convênio
02/2010)
Infringência: Artigo 3.º, § 1.º, Inciso I, da Lei 8.666/93;
Artigo 3.º, Inciso II, da Lei 10.520/02.
Identificação: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito
Municipal.
Conduta: Homologação da licitação com direcionamento do objeto.
Identificação: Ivete da Silva Almeida Loss – pregoeira.
Conduta: Elaboração do edital com direcionamento do
objeto.
Identificação: Silvano da Silva – Procurador Geral.
Conduta: Aprovação do edital com direcionamento do
objeto.
Diário Oficial de Contas

Especialmente nos itens 4, 8, 10 e 19, onde estão descritos achados que resultaram em obrigação de ressarcimento ao erário, estas decorrem de gritante falha de
controle de liquidação e pagamento.
No caso específico do item 19 – Ausência de liquidação
de despesa -, as justificativas pecam pela ingenuidade,
partindo da premissa que o simples aceite nas notas fiscais de serviço e relatórios esporádicos é suficiente para
confirmação de execução do contrato e que cabe ao controle externo conformar-se com isso.
Pensar dessa maneira seria transformar a atividade de
auditoria no simples verificar de carimbos e assinaturas
em documentos fiscais sem a busca de provas e indícios
de execução do contratado.
Obviamente os serviços dessa natureza deveriam gerar
documentos e relatórios que comprovariam a presença
e a atividade da empresa contratada de acordo com as
cláusulas presentes no contrato, o que infelizmente não
ocorreu na prefeitura de Guarapari.
É evidente que o não adotar meios de fiscalização revela
conduta qualificada por deixar de praticar um ato quando havia um dever jurídico de fazê-lo e de inobservar um
dever de cuidado objetivo a que estava obrigado e que
poderia, em ambas as situações, alterar o resultado, no
caso, impedir as irregularidades, ficando, por isso, sujeito à jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme expressa previsão no art. 5º, inciso I
da Lei Complementar nº 621/2012, que a tem para qualquer pessoa física, órgão ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou os Municípios
respondam.
www.tce.es.gov.br

Note-se que torna irrelevante a adequação do instrumento de fiscalização aos conceitos jurídicos sobre o enquadramento classificatório sobre responsabilidade, eis
que o fundamento de exercício da atividade de controle
externo advém de norma constitucional, inscrita no art.
70 da Constituição Federal, replicado na Constituição Estadual e na Lei Orgância deste Tribunal de Contas.
O substrato lógico do sistema de controle externo está
relacionado ao dever de prestar contas, em última análise, que alcança a todos aqueles que detém, de alguma
forma, a obrigação sobre o patrimônio público, adotando-se técnicas específicas de auditoria governamental,
evidenciando a cadeia de comando, numa visão vertical
da estrutura funcional e das relações horizontais entre
agentes responsáveis pelos atos cometidos e pelos seus
achados.
Há de observar que ao ocupar cargos de direção na administração pública, seja agente político ou estritamente
administrativo, assumem-se atribuições inerentes àquela atividade, adequadamente estruturada numa cadeia
de comando, com segregação de funções e hierarquizada, tal qual concebido no modelo originário do conceito weberiano.
Assim, dentro dessa estrutura denominada genericamente como Administração Pública, e por analogia a todo modelo de administração, seja de natureza pública
ou privada, o corpo diretivo é responsável pelas ações
cometidas por aqueles sujeitos à sua subordinação sem
que isso configure o enquadramento no conceito jurídico de responsabilidade objetiva, mas decorre da ação ou
omissão do sujeito, capaz de alterar o resultado da organização ou sua inépcia para ocupar o cargo ou seja,
inobservando um dever de cuidado objetivo imposto aos
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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ocupantes dos cargos de gestão, em flagrante violação
de leis e regulamentos.
Desse modo, VOTO no sentido de 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 Cameral, ante as razões expostas neste voto, em:
a. Converter, preliminarmente, os presentes autos em
tomada de contas especial, em relação aos Srs. Edson
Figueiredo Magalhães, Jacinta Meringete da Costa, Sandra Maura Rovetta Nogueira, Attila Teixeira Fialho, Tolúnio Fernando Romanelli e Otília Maria Estevam Mocelin, Adriani Sbardelotti Serpa, e em relação à empresa
contratada Ramalhete Consultoria e Assessoria Ltda e à
Associação de moradores do centro de Guarapari (Amocentro), em face da existência de dano ao erário, presentificado nos itens 4, 8, 10 e 19 acima relacionados, no
valor equivalente a 263.444,32 (duzentos e sessenta e
três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta
e dois centavos), equivalente a 131.236,5849 VRTE, na
forma dos itens acima indicados e no artigo 57, inciso
IV, da Lei Complementar 621/2012.
a. Rejeitar as razões de justificativas e alegações de defesa e julgar irregulares as contas do senhor Edson Figueiredo Magalhães – Ex-Prefeito Municipal –, pela prática de atos ilegais presentificados nos itens 2, 3, 6, 13,
14, 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24 e em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário
disposta nos itens 8, 10 e 19, condenando-o ao ressarcimento do valor de R$ 258.544,32 (duzentos e cinquenta
e oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta
Diário Oficial de Contas

e dois centavos), equivalente a 128.795,6149 VRTE ao
erário municipal, em solidariedade, conforme explicitado nos itens acima mencionados, com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012, aplicando-lhe multa no valor de 10.000 VRTE, conforme art. 95 da Lei Complementar nº 32/93 vigente à época dos fatos;
a. Rejeitar as razões de justificativas e alegações de defesa e julgar irregulares as contas da senhora Adriani
Sbardelotti Serpa – Secretária Municipal de Esporte, Cultura e Turismo –, pela prática de atos ilegais presentificados nos itens 1, 2, 3, 5 e 9, e em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário
disposta no item 4, condenando-a ao ressarcimento do
valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais),
equivalente a 2.440,97 VRTE ao erário municipal, em solidariedade, conforme explicitado nos itens acima mencionados, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”,
“d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe
multa no valor de 1.000 VRTE, conforme art. 95 da Lei
Complementar nº 32/93 vigente à época dos fatos;
a. Rejeitar as razões de justificativas e alegações de defesa e julgar irregulares as contas do senhor Tolúnio Fernando Romanelli – Secretário Municipal da Fazenda –,
pela prática de atos ilegais presentificados nos itens 1,
.2, 3 e 5, e em razão do cometimento de infração que
causou dano injustificado ao erário disposta nos itens
4 e 19, condenando-o ao ressarcimento do valor de R$
243.900,00 (duzentos e quarenta e três mil e novecentos reais), equivalente a 121.500,45 VRTE ao erário municipal, em solidariedade, conforme explicitado nos itens
acima mencionados, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
www.tce.es.gov.br

aplicando-lhe multa no valor de 9.000 VRTE, conforme
art. 95 da Lei Complementar nº 32/93 vigente à época
dos fatos;
a. Rejeitar as razões de justificativas e alegações de defesa e julgar irregulares as contas da senhora Attila Teixeira Fialho – Gerente de Finanças e Contabilidade –,
pela prática de atos ilegais presentificados nos itens
2, 3 e 5, e em razão do cometimento de infração que
causou dano injustificado ao erário disposta no item 4
e 19, condenando-o ao ressarcimento do valor de R$
243.900,00 (duzentos e quarenta e três mil e novecentos reais), equivalente a 121.500,45 VRTE ao erário municipal, em solidariedade, conforme explicitado nos itens
acima mencionados, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
aplicando-lhe multa no valor de 9.000 VRTE, conforme
art. 95 da Lei Complementar nº 32/93 vigente à época
dos fatos;
a. Rejeitar as razões de justificativas e alegações de
defesa e julgar irregulares as contas da senhora Jacinta Meringete da Costa – Secretária municipal da Educação –, em razão do cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário disposta no item 19, condenando-a ao ressarcimento do valor R$ 239.000,00
(duzentos e trinta enove mil reais), equivalente a
119.059,48 VRTE ao erário municipal, solidariamente na
forma do item acima mencionado, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe multa no valor de 8.500
VRTE, conforme art. 95 da Lei Complementar nº 32/93
vigente à época dos fatos;
a. Rejeitar as razões de justificativas e alegações de defesa e julgar irregulares as contas da senhora Sandra
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Maura Rovetta Nogueira – Servidora –, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado
ao erário disposta no item 19, condenando-a ao ressarcimento do valor R$ 239.000,00 (duzentos e trinta
enove mil reais), equivalente a 119.059,48 VRTE ao erário municipal, solidariamente na forma do item acima
mencionado, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe multa no valor de 8.500 VRTE, conforme art. 95 da
Lei Complementar nº 32/93 vigente à época dos fatos;
a. Rejeitar as razões de justificativas e alegações de defesa e julgar irregulares as contas da senhora Otília Maria Estevam Mocelin – Gerente de Administração Financeira e Contabilidade –, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposta
no item 19, condenando-a ao ressarcimento do valor R$
239.000,00 (duzentos e trinta enove mil reais), equivalente a 119.059,48 VRTE ao erário municipal, solidariamente na forma do item acima mencionado, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei
Complementar 621/2012, aplicando-lhe multa no valor
de 8.500 VRTE, conforme art. 95 da Lei Complementar
nº 32/93 vigente à época dos fatos;
a. Rejeitar as razões de justificativas da senhora Adriana Trindade Ferreira - Subgerente de Contratos e Convênios –, pela prática de ato ilegal presentificado no item
9, aplicando-lhe multa no valor de 500 VRTE, conforme
art. 95 da Lei Complementar nº 32/93 vigente à época
dos fatos;
a. Rejeitar as razões de justificativas do senhor Alexandre Pinheiro de Oliveira – Pregoeiro –, pela prática de
atos ilegais presentificados nos itens 15 e 20, aplicando-lhe multa no valor de 500 VRTE, conforme art. 95 da Lei
Diário Oficial de Contas

Complementar nº 32/93 vigente à época dos fatos;

32/93 vigente à época dos fatos;

a. Rejeitar as razões de justificativas do senhor Bruno
Bornacki Salim Murta - Assessor jurídico –, pela prática de ato ilegal presentificado no item 14, aplicando-lhe multa no valor de 500 VRTE, conforme art. 95 da
Lei Complementar nº 32/93 vigente à época dos fatos;

a. Rejeitar as razões de justificativas do senhor Silvano
da Silva – Procurador –, pela prática de atos ilegais presentificados nos itens 14 e 24, aplicando-lhe multa no
valor de. 500 VRTE, conforme art. 95 da Lei Complementar nº 32/93 vigente à época dos fatos;

a. Rejeitar as razões de justificativas do senhor Roberto Simões – Secretário Adjunto da Administração e Gestão de Recursos Humanos –, pela prática de ato ilegal
presentificado no item 15, aplicando-lhe multa no valor
de 500 VRTE, conforme art. 95 da Lei Complementar nº
32/93 vigente à época dos fatos;

a. Acolher as razões de justificativa da senhora Sonia
Meringuete - Secretária Municipal de Administração e
Gestão de Recursos Humanos;

a. Rejeitar as razões de justificativas do senhor Fausto
Antônio Almeida - Procurador geral –, pela prática de
ato ilegal presentificado no item 14, aplicando-lhe multa no valor de. 500 VRTE, conforme art. 95 da Lei Complementar nº 32/93 vigente à época dos fatos;
a. Rejeitar as razões de justificativas da senhora Gilcéia
Cristina Gomes Corradi Moraes Ferreira - Presidente da
comissão permanente de licitação –, pela prática de atos
ilegais presentificados nos itens 11, 12 e 14, aplicando-lhe multa no valor de 500 VRTE, conforme art. 95 da Lei
Complementar nº 32/93 vigente à época dos fatos;
a. Rejeitar as razões de justificativas da senhora Ivete da
Silva Almeida Loss – Pregoeira –, pela prática de atos ilegais presentificados nos itens 7 e 24, aplicando-lhe multa no valor de 500 VRTE, conforme art. 95 da Lei Complementar nº 32/93 vigente à época dos fatos;
a. Rejeitar as razões de justificativas da senhora Luciane
Nunes de Souza – Pregoeira –, pela prática de ato ilegal
presentificado no item 6, aplicando-lhe multa no valor
de 500 VRTE, conforme art. 95 da Lei Complementar nº
www.tce.es.gov.br

a. Rejeitar as razões de justificativas da senhora Taciana
Pasolini Magalhães - Presidente da CPL –, pela prática
de atos ilegais presentificados nos itens 6 e 14, aplicando-lhe multa no valor de. 500 VRTE, conforme art. 95 da
Lei Complementar nº 32/93 vigente à época dos fatos;
a. Rejeitar as razões de justificativas da senhora Tereza Maria Chamoun Merízio - Assessoria Jurídica –, pela
prática de ato ilegal presentificado no item 14, aplicando-lhe multa no valor de. 500 VRTE, conforme art. 95 da
Lei Complementar nº 32/93 vigente à época dos fatos;
a. Condenar a empresa contratada Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda, pela fundamentação constante da presente instrução em razão do cometimento de
infração que causou dano injustificado ao erário disposta no item 19, ao ressarcimento do valor equivalente a
R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais), equivalente a 119.059,48 VRTE ao erário municipal, em solidariedade, na forma do item acima mencionado, aplicando-lhe multa no valor de 8.500 VRTE, conforme art.
95 da Lei Complementar nº 32/93 vigente à época dos
fatos;
a. Condenar a associação conveniada Associação de
Moradores do Centro de Guarapari – AMOCENTRO, peSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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la fundamentação constante da presente instrução em
razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposta no item 3.1.4 desta Instrução Técnica Conclusiva, ao ressarcimento do valor equivalente a R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais),
equivalente a 2.440,97 VRTE ao erário municipal, em solidariedade, na forma do item acima mencionado, aplicando-lhe multa no valor de 500 VRTE, conforme art.
95 da Lei Complementar nº 32/93 vigente à época dos
fatos;
a. Recomendar ao gestor, nas futuras aquisições de medicamentos e produtos congêneres, a adoção dos parâmetros de preços contidos nas tabelas publicadas pela
CMED no sítio eletrônico da ANVISA, observando que: a)
não se aplica o parâmetro “Preço Máximo ao Consumidor” nas compras realizadas por entes e órgãos da Administração Publica Direta e Indireta; b) quando os produtos se enquadrarem no artigo 2º da Resolução CMED
03/2011 – ou seja, quando abrangidos pela aplicação do
coeficiente de adequação de preço (CAP) - o teto máximo de preços será o denominado “Preço Máximo de
Venda ao Governo”, constante na tabela publicada pela
ANVISA; c) quando os produtos não sofrerem a incidência do coeficiente de adequação de preço (CAP) o teto
máximo de preços será o “Preço Fábrica”, também denominado “Preço Fabricante”, constante nas tabelas publicadas no sítio eletrônico da ANVISA.
À SGS para as comunicações.
Ciência ao Ministério Público de Contas.
Transitado em julgado. Arquive-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição
Diário Oficial de Contas

1. ACÓRDÃO TC-163/2018:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
2591/11, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
do Colegiado, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Converter os autos em Tomada de Contas Especial,
nos termos do inciso IV do art. 57 da LC nº 621/2012;
1.2. Acolher as razões de justificativas do Senhor Edson
Figueiredo Magalhães – Prefeito Municipal de Guarapari
em relação aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16,
22, 24 e 26 deste voto, e rejeitar as suas razões de justificativas em relação aos itens 6, 11, 14, 17, 18, 19, 20 e
25 deste voto, afastando o ressarcimento em relação ao
item 10, bem como em relação ao item 20, condenando-lhe ao pagamento de multa no valor de 3000 VRTE, nos
termos do artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93 e §8º do artigo 329 do RITCEES;

ao pagamento de multa no valor de 500 VRTE, nos termos do artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93 e §8º do artigo 329 do RITCEES;
1.5. Rejeitar as razões de justificativas da Senhora
Adriani Sbardelotti Serpa - Secretária Municipal de Esporte, Cultura e Turismo – Sectur, em relação aos itens
1, 2, 3, 4 e 5 deste voto, condenando-lhe ao pagamento
de multa no valor de 1000 VRTE, bem como ao ressarcimento no valor correspondente a 2.440,97 VRTE em relação ao item 5, em solidariedade com Tolúnio Fernando Romanelli, Attila Teixeira Fialho e a Associação Amocentro, nos termos do artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93,
julgando irregulares suas contas, com amparo no artigo
84, inciso III, “d” da LC nº 621/2012;
1.6. Rejeitar as razões de justificativas do Senhor Alexandre Pinheiro de Oliveira – Pregoeiro, em relação aos
itens 16 e 22 deste voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no valor de 1000 VRTE, nos termos do artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93, e §8º do artigo 329 do
RITCEES;

1.3. Rejeitar as razões de justificativas do Senhor Attila Teixeira Fialho – Gerente de Finanças e Contabilidade em relação aos itens 2, 3, 4, 5 e 20 deste voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no valor de 1500
VRTE, nos termos do artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93,
bem como ao ressarcimento, referente ao item 5 no valor correspondente a 2.440,97 VRTE, em solidariedade
com Tolúnio Fernando Romanelli, Adriani Sbardelotti
Serpa e a Associação Amocentro, afastando todavia, o
ressarcimento em relação ao item 20, julgando irregulares suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, “d”
da LC nº 621/2012;

1.8. Rejeitar as razões de justificativas do Senhor Fausto Antônio Almeida – Procurador Geral, em relação ao
item 15 deste voto, condenando-lhe ao pagamento de
multa no valor de 500 VRTE, nos termos do artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93, e §8º do artigo 329 do RITCEES;

1.4. Rejeitar as razões de justificativas da Senhora Adriana Trindade Ferreira - Subgerente de Contratos e Convênios em relação ao item 9 deste voto, condenando-lhe

1.9. Acolher as razões de justificativas da Senhora Gilcéia Cristina Gomes Corradi Moraes Ferreira – Presidente da Comissão Permanente da Licitação, em relação ao
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1.7. Acolher as razões de justificativas do Senhor Bruno Bornacki Salim Murta – assessor jurídico, em relação
ao item 15 deste voto, nos termos do §8º do artigo 329
do RITCEES;
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item 15 deste voto, e rejeitar as suas razões de justificativas em relação aos itens 12 e 13 deste voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no valor de 1000 VRTE, nos termos do artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93, e
§8º do artigo 329 do RITCEES;
1.10. Acolher as razões de justificativas da Senhora Ivete da Silva Almeida Loss – Presidente da CPL e Pregoeira, em relação ao item 26 deste voto e rejeitar as suas
razões de justificativas em relação ao item 7 deste voto,
condenando-lhe ao pagamento de multa no valor de 500
VRTE, nos termos do artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93,
e §8º do artigo 329 do RITCEES;
1.11. Rejeitar as razões de justificativas da Senhora Jacinta Meriguete da Costa – Secretária Municipal de Educação em relação ao item 20 deste voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no valor de 500 VRTE, afastando, todavia, o ressarcimento, nos termos do artigo
96, inciso II, da LC nº 32/93, e §8º do artigo 329 do RITCEES;
1.12. Rejeitar as razões de justificativas da Senhora Luciane Nunes de Souza - Pregoeira, em relação ao item 6
deste voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no
valor de 500 VRTE, nos termos do artigo 96, inciso II, da
LC nº 32/93, e §8º do artigo 329 do RITCEES;
1.13. Rejeitar as razões de justificativas da Senhora Otília Maria Estevam Mocelin – Gerente de Administração
Financeira e Contabilidade, em relação ao item 20 deste
voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no valor
de 500 VRTE, afastando, todavia, o ressarcimento, nos
termos do artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93 e §8º do artigo 329 do RITCEES;
1.14. Rejeitar as razões de justificativas da empresa RaDiário Oficial de Contas

malhete Contabilidade e Consultoria Ltda. em relação
ao item 20 deste voto, deixando de apená-la, pelas razões expostas no corpo do voto; Acolhendo, todavia, as
razões de justificativa em relação ao item 22 deste voto;
1.15. Rejeitar as razões de justificativas do Senhor Roberto Simões – Secretário Adjunto da Administração e
Gestão de Recursos Humanos, em relação ao item 16
deste voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no
valor de 500 VRTE, nos termos do artigo 96, inciso II, da
LC nº 32/93 e §8º do artigo 329 do RITCEES;
1.16. Rejeitar as razões de justificativas da Senhora Sandra Maura Rovetta Nogueira – servidora do Município
de Guarapari, em relação ao item 20 deste voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no valor de 500 VRTE, afastando, todavia, o ressarcimento, nos termos do
artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93 e §8º do artigo 329
do RITCEES;
1.17. Extinguir a punibilidade do Senhor Silvano da Silva
– Procurador Geral, em relação aos itens 15 e 26 deste
voto, deixando de aplicar-lhe multa em virtude de seu
falecimento em face do princípio geral da individualização da pena (art. 5º, XLV da CF), nos termos do artigo
383 c/c o §8º do artigo 329 do RITCEES;
1.18. Acolher as razões de justificativas da Senhora Sônia Meriguete – Secretária Municipal de Administração
e Gestão de Recursos Humanos, em relação ao item 16
deste voto;
1.19. Rejeitar as razões de justificativas da Senhora Taciana Pasolini Magalhães – Presidente da CPL, em relação aos itens 6 e 15 deste voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no valor de 1000 VRTE, nos termos
do artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93 e §8º do artigo 329
www.tce.es.gov.br

do RITCEES;
1.20. Rejeitar as razões de justificativas da Senhora Tereza Maria Chamoun Merízio – assessora jurídica, em
relação ao item 15 deste voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no valor de 500 VRTE, nos termos do
artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93 e §8º do artigo 329 do
RITCEES;
1.21. Rejeitar as razões de justificativas da entidade convenente Associação de Moradores do Centro de Guarapari - AMOCENTRO, em relação aos itens 1, 2, 3, 4 e 5
deste voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no
valor de 1000 VRTE, bem como ao ressarcimento no valor correspondente a 2.440,97 VRTE em relação ao item
5, em solidariedade com os Senhores Tolúnio Fernando Romanelli, Adriani Sbardelotti e Attila Teixeira Filho,
julgando irregulares suas contas, com amparo no artigo
84, inciso III, “d” da LC nº 621/2012;
1.22. Rejeitar as razões de justificativas do Senhor Tolúnio Fernando Romanelli – Secretário Municipal da Fazenda, em relação aos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 20 deste voto, condenando-lhe ao pagamento de multa no valor de
1500 VRTE, e ao ressarcimento no valor correspondente
a 2.440,97 VRTE em relação ao item 5, em solidariedade com Adriani Sbardelotti Serpa, Attila Teixeira Fialho
e a Associação Amocentro, afastando, todavia, o ressarcimento referente ao item 20 deste voto, nos termos do
artigo 96, inciso II, da LC nº 32/93, julgando irregulares
suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, “d” da
LC nº 621/2012;
1.23. Voto, ainda, no sentido de RECOMENDAR ao atual
Prefeito Municipal de Guarapari, que:
1.23.1 Nas futuras aquisições de medicamentos e produSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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tos congêneres, a adoção dos parâmetros de preços contidos nas tabelas publicadas pela CMED no sítio eletrônico da ANVISA com as observâncias elencadas na no sítio
eletrônico da ANVISA, observando que: a) não se aplica
o parâmetro “Preço Máximo ao Consumidor” nas compras realizadas por entes e órgãos da Administração Publica Direta e Indireta; b) quando os produtos se enquadrarem no artigo 2º da Resolução CMED 03/2011 – ou
seja, quando abrangidos pela aplicação do coeficiente de
adequação de preço (CAP) - o teto máximo de preços será o denominado “Preço Máximo de Venda ao Governo”,
constante na tabela publicada pela ANVISA; c) quando
os produtos não sofrerem a incidência do coeficiente de
adequação de preço (CAP) o teto máximo de preços será o “Preço Fábrica”, também denominado “Preço Fabricante”, constante nas tabelas publicadas no sítio eletrônico da ANVISA.
1.23.2 Se atente para a correta liquidação de despesa
dos contratos realizados, em observância aos ditames
legais.
1.23.3 Qualifique sua equipe de licitação, frisando acerca da vinculação da habilitação e julgamento do edital.
1.23.4 Nos próximos contratos designe agente responsável pela fiscalização da execução contratual de maneira formal, através de ato próprio ou por termo nos autos
do processo inerente à contratação, conforme orientação da Súmula nº 001 deste Tribunal, publicada no DIO
Eletrônico em 29/08/2017.
1.23.5 Adequar às contratações futuras, aos estritos termos do art. 25, III, da Lei 8.666/93, ou seja, contratar diretamente com bandas e artistas a realização de eventos artísticos e, quando assim não for possível, contratar
com o empresário exclusivo devidamente comprovado
Diário Oficial de Contas

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 16/05/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

com “carta de exclusividade”, acompanhada do respectivo contrato firmado entre o artista/banda, evitando assim o contrato com pessoas interpostas munidas de cartas de exclusividade para shows em data e local determinado.
24. Dar ciência aos interessados do teor da decisão
25. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Tuafner. Vencido o conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou a
área técnica.

ACÓRDÃO TC-165/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 00239/2018-7
Classificação: Agravo
UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari

3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

Relator: Domingos Augusto Taufner

4. Especificação do quórum:

Interessado: Orly Gomes da Silva

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner (Relator).

Procuradores: Marlilson Machado Sueiro de Carvalho
(OAB: 9931-ES), Bruno Richa Menegatti (OAB: 19794-ES),
FTSC - Faria, Tristão & Sueiro de Carvalho Advogados Associados (CNPJ: 04.896.091/0001-46)

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
www.tce.es.gov.br

Recorrente: Edson Figueiredo Magalhães

EMENTA: AGRAVO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA TC-2012/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI – NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
VOTO
RELATÓRIO
Versam os autos acerca de Agravo interposto pelo Sr. Edson Figueiredo Magalhães em face da Decisão Monocrática TC 2012/2017- 2, constante nos autos do processo
TC nº 4909/2016-6, na qual considerou revel o Sr. Edson
Figueiredo Magalhães, ora agravante.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018

653

ATOS DA 2a CÂMARA

Ato contínuo, o Núcleo de Controle Externo de Recursos
e Consultas elaborou a Instrução Técnica de Recurso ITR
nº 00002/2018-3 (fls. 34-37), opinando pelo não conhecimento do agravo em comento, considerando não preenchido o pressuposto de cabimento enquanto recurso.
O Ministério Público de Contas, em parecer nº
0295/2018-5 (fl. 41), manifestou-se, por meio do Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, entendendo de forma consoante à área técnica, com sustento nos mesmos argumentos fáticos e jurídicos apresentados.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, importante se faz a análise dos requisitos
de admissibilidade do agravo em comento e nesse sentido, observo que o agravante possui interesse e legitimidade para a interposição do recurso, uma vez que foi
considerado revel na Decisão Monocrática TC 2012/2017
– 2, proferida nos autos da Prestação de Contas Bimestral, TC nº 4909/2016, relativa ao exercício 2015, sob a
responsabilidade do ora agravante.
No que tange a tempestividade, a decisão recorrida foi
publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE no dia 16
de dezembro de 2017, sendo protocolizado o agravo no
dia 11 de janeiro de 2018. Tendo em vista que este recurso deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias da
data da ciência da decisão, em conformidade com o artigo 169 da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o artigo
402, II da Resolução 261/2013 desta Corte de Contas, e
considerando que os prazos processuais encontravam-se
suspensos entre 21de dezembro 2017 e 21 de janeiro de
2018, o presente recurso encontra-se tempestivo.
Em relação a regularidade formal, o art. 419 do RegiDiário Oficial de Contas

mento Interno deste tribunal determina:

fo nosso)

Art. 419. A petição de agravo conterá obrigatoriamente:

Releva, portanto, colacionar dispositivos regimentais
afetos ao tema:

I -a fundamentação de fato e de direito;
II -as razões de reforma da decisão;
III -cópia da decisão agravada;
IV -a notificação ou comunicação respectiva;
V -a procuração outorgada pelo agravante, quando houver interveniência de procurador;
VI -cópia das peças essenciais à compreensão da controvérsia.
Conforme explicitado pela Instrução Técnica de Recurso
ITR 0002/2018-3, todos os documentos necessários foram juntados, exceto o instrumento de mandato, que seria juntado oportunamente. Todavia, já foi protocolizado
e juntado aos autos instrumento procuratório em nome
do agravante sob o nº 0599/2018-1, satisfazendo, portanto, os requisitos necessários para a interposição.
Em que pese o cabimento recursal, vejo que se trata de
recurso vejo que se trata de recurso contra decisão monocrática que considerou revel o responsável, sendo o
presente agravo utilizado para atacar a decisão supramencionada. Contudo, a SecexRecursos já se posicionou anteriormente acerca de cabimento de agravo em
face do ato que decreta a revelia, concluindo, no TC
6202/2012:
Impende destacar que com grande acerto o Regimento
Interno desta Corte estabeleceu que a revelia não só se
materializa como tem natureza jurídica de despacho,
não possuindo conteúdo decisório, mas meramente declaratório de um estado processual em que o recorrente se encontra por não ter apresentado sua defesa. (griwww.tce.es.gov.br

Art. 361. O responsável que não atender a citação determinada pelo Relator ou pelo Tribunal será considerado revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo por despacho do Relator.
Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que:
I – converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;
II – determinar a realização de citação, notificação, diligência, inspeção ou auditoria;
III – rejeitar as alegações de defesa na fase prévia.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente.
[...]
Os despachos de mero expediente por não possuírem
carga decisória qualquer, ou não exteriorizarem evento
de suma relevância na marcha processual prescindem
até mesmo de publicação.
Caso haja publicação dos meros despachos de declaração de revelia, deve se atribuir tal prática a um apego excessivo ao princípio da transparência.
Dessa forma, considerando a inexistência de carga decisória do despacho que outorga certeza jurídica à condição de revel daquele que não comparece aos autos
para apresentar defesa, em função de seu efeito material não induzir a presunção de veracidade dos fatos e
consequentemente inexistência de recurso cabível desse despacho, conclui-se que não houve prejuízo ao recorrente. (grifo nosso)
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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[...]
A área técnica esclarece na ITR 0002/2018-3 que:
A suposta justa causa do recorrente para almejar a reforma da “decisão” que lhe decretou a revelia é exógena, logo não imputável ao Tribunal de Contas, que diga-se de passagem outorgou prazo considerável ao recorrente para se desincumbir de suas dificuldades administrativas/contratuais.
As medidas que tomou em face da empresa contratada
dizem respeito e serão ponderadas por ocasião do julgamento do processo de omissão.
Destarte, conforme ressaltado pela área técnica na ITR
0002/2018-3, em processos que são regidos pelo princípio da verdade material, a revelia só produz seu efeito
processual, qual seja, a ausência de intimação da parte
sobre atos posteriores ao processo. Não há aqui, a presunção da veracidade dos atos que são imputados, inexistindo, assim, utilidade em fazer uso da via recursal.
Logo, conclui-se que o expediente não preenche o pressuposto de cabimento, enquanto recurso, ao contrário, é
vedado pelo Regimento Interno deste Tribunal (art. 361
c/c art. 398, Parágrafo único).
Nesse diapasão, entendo pelo NÃO CONHECIMENTO do
referido agravo, considerando a ausência do requisito de
admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento, sendo
assim impossível o prosseguimento e desenvolvimento
regular do processo.
Ademais, ressaltamos que através da Decisão Monocrática 00317/2018-8, proferida nos autos do processo TC 4909/2016, declarei a nulidade da Decisão TC
02012/2017-2, por não restar configurada a revelia do
Sr. Edson Figueiredo Magalhães, tendo em vista que não
Diário Oficial de Contas

se enquadra na hipótese descrita nos artigos 157, § 7º
e 361 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, de
forma que o presente recurso também perdeu o objeto.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. NÃO CONHECER o recurso de Agravo interposto pelo Sr. EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES, com alicerce no
artigo 398, Parágrafo Único do Regimento Interno desta
Corte de Contas;

ACÓRDÃO TC-166/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03485/2009-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2008
UG: PMP - Prefeitura Municipal de Pinheiros
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

1.2. Dar ciência ao Agravante;

Responsável: Gildevan Alves Fernandes

1.3. Após os trâmites legais, ARQUIVAR os presentes autos.

FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2008 – PLANO E PROGRAMA DE AUDITORIA ORDINÁRIA 220/2009
– RECONHECER A PRESCRIÇÃO – EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARQUIVAR.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner (Relator).
4.2. Conselheiro em substituição presente: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I - RELATÓRIO
Cuidam os autos de auditoria ordinária promovida na
Prefeitura Municipal de Pinheiros, referente ao exercício
de 2008, em observância ao Plano e Programa de Auditoria Ordinária 220/2009, sob a responsabilidade do Sr.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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Gildevan Alves Fernandes, então Prefeito Municipal.
Após a análise preliminar do processo pela unidade técnica competente, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 215/2010 (às fls. 1453/1493), que sugeriu a citação do responsável, ao que aderiu o Relator quando
da prolatação da Decisão Preliminar TC 116/2010 (às fls.
1502).
Devidamente citado, o responsável se manteve silente, tendo deixado transcorrer in albis o prazo concedido
para apresentar justificativas e documentos acerca dos
apontamentos suscitados.
De volta ao Relator, este se manifestou no sentido de determinar o prosseguimento do feito, com as devidas cautelas legais.
Em seguida, os autos foram submetidos à análise do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC,
que por meio da Manifestação Técnica 913/2016-1 (às
fls. 1519/1527), assim concluiu:
3 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Considerando, portanto, a análise acima procedida,
sugere-se:
3.1.1 Seja declarada extinta a punibilidade de Gildevan
Alves Fernandes, promovendo-se a extinção do processo com resolução de mérito, em razão da prescrição,
que provoca a ausência de justa causa, com base no art.
487,II, CPC , c/c art. 70, LC 621/2012, c/c art. 375, Res.
TCE-ES 261/2013;
3.1.2 No que tange às irregularidades que tratam de ressarcimento, sugere-se o envio dos autos ao Exmo. Conselheiro Relator, para que, na forma do disposto no art.
288 do RITCEES e considerando as questões processuais
noticiadas no item 2.2 desta Manifestação, decida pela
Diário Oficial de Contas

extinção do processo, sem julgamento de mérito, com
supedâneo em precedentes deste E. Tribunal (Acórdãos
232/2013; 304/13; 231/13; 161/13 e 1796/2015), ou determine a complementação de instrução do feito pela
Unidade Técnica competente, conforme disposto art. 56,
inciso I, da LC 621/2012.
Por fim, foram os autos ao Ministério Público de Contas, nos termos regimentais, que através de Parecer nº
1052/2017-5 (às fls. 1531), da lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva, acolheu integralmente com
o teor da Manifestação Técnica 913/2016-1.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, observa-se que a inconsistência
detectada nos presentes autos refere-se a fatos ocorridos em 2009. 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 jurisprudência vêm entendendo pela possibilidade de incidência em razão do direito à segurança jurídica prevista no art. 5º da Constituição Federal, vez que se encontra fortemente relacionada ao Estado Democrático de Direito. Merece relevo
registrar que esse direito está mais conectado aos direiwww.tce.es.gov.br

tos fundamentais, mais especificamente ao princípio do
devido processo legal, do direito adquirido e da razoável
duração do processo.
Nesse caminhar, este Tribunal de Contas, atento às mudanças e aplicador dos direitos fundamentais, zelando
para que as relações jurídicas não fiquem à mercê de
uma perene instabilidade, expressamente previu a prescrição no art. 71 da sua Lei Orgânica (Lei Complementar nº 621/2012), para a qual fixou o prazo de 05 anos,
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:
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 veriSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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ficação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a
adoção de medidas corretivas.

ção de recurso público, notadamente, está caracterizada
a perda da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas.

3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

A citação do responsável se consumou em 09/07/2011,
sendo juntado o comprovante de recebimento aos autos
em 12/07/2010 (às fls. 1511). Tal data tem relevância
diante do que dispõe o § 4º já citado, bem como a teor do
que dispõe o art. 362, VI, do RITCEES, in verbis:

Por todo o exposto, acompanhando o posicionamento
da unidade técnica, ao qual aderiu o representante do
Ministério Público Especial de Contas, adoto a manifestação do corpo técnico (MT 913/2016-1) em sua totalidade, tornando-a parte integrante deste independente
de transcrição, e VOTO no sentido de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte
de Contas em face do Sr. Gildevan Alves Fernandes, de
modo que se impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 174 do RITCEES c/c art.
487, II do CPC.

Conselheiro Relator

Art. 362. Os prazos referidos neste Regimento são peremptórios e contam-se, independente da ordem sequencial, a partir da data:
[...]
VI - da juntada aos autos do último aviso de recebimento
ou da certidão de cumprimento da citação, quando houver mais de um responsável. (g.n.).
Dessa forma, é claro identificar o decurso de mais de 7
anos desde o último marco interruptivo (art. 74, §4°, I da
LC 621/2012), de modo a se superar, no caso dos autos,
o período legal conferido ao Estado para o exercício de
seu direito punitivo.
Consoante informações contidas nos autos, verifico que
os indícios de irregularidades apontados na Instrução
Técnica Inicial ITI 215/2010 não consideram a possibilidade de imputação de ressarcimento ou apresentam relevância que se possa substituir em expedição de determinações.
Estabelece o art. 374 do RITCEES que o processo deverá
ser julgado ou apreciado pelo colegiado quando subsistir o dever de ressarcimento. Nesse contexto, tendo em
vista que não ocorreram quaisquer causas interruptivas
ou suspensivas da prescrição após 12/07/2011, e ainda,
não houve constatação de que o indício de irregularidade inicialmente apontado acarretasse qualquer devoluDiário Oficial de Contas

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
VOTO VISTA DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI:
Trata-se de Fiscalização realizada na Prefeitura Municipal
de Pinheiros de acordo com o Plano de Auditoria Ordinária nº 220/2009, consubstanciada no Relatório de Auditoria Ordinária nº 182/2009 (fls. 05/50 e anexos) acerca
de fatos ocorridos no exercício 2008.
Elaborada a Instrução Técnica Inicial 215/2010 foi citado Gildevan Alves Fernandes, Prefeito Municipal de Pinheiros para apresentar razões de justificativas combinada com alegações de defesa referente aos seguintes
achados de auditoria:

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 – REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO PINHEIRO
FUTEBOL CLUBE

1. Reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva desta Corte de Contas em face do Sr. Gildevan
Alves Fernandes, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 174 do RITCEES c/c
art. 487, II do CPC;

Infringência à cláusula segunda, inciso II, alínea “e”, do
Termo de Parceria 08/08.

2. No que tange às irregularidades que tratam de ressarcimento, na forma do disposto no art. 288 do RITCEES
e considerando as questões processuais, extinguindo-se
o processo sem resolução do mérito, na forma do item
2.2 da Manifestação Técnica 913/2016 e com supedâneo
em precedentes deste E. Tribunal (Acórdãos 232/2013;
304/13; 231/13; 161/13 e 1796/2015);
www.tce.es.gov.br

1.1 – MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO
EM CONTA NÃO EXCLUSIVA

1.2 - REALIZAÇÃO DE DESPESAS EXTEMPORÂNEAS À VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA
infringência à cláusula oitava do termo de parceria nº
08/08
2 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO E
SERVIÇOS ASSESSORIA PEDAGÓGICA
2.1 – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO
Infringência ao artigo 40, § 2º, inciso II, c/c artigo 43, inciso IV e §4º ambos da Lei Federal n 8.666/93.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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2.2 – RERALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO CUJO OBJETO INCLUI BENS E SERVIÇOS, SEM SIMILARIDADE – FAVORECIMENTO A FORNECEDOR EXCLUSIVO

9.1 - AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS POR INEXIGIBILIDADE

Infringência ao artigo 7º, § 5º da Lei Federal n 8.666/93 e
princípio da impessoalidade, art. 3º da Lei nº 8.666/1993.

Infringência ao art. 25, inciso III da Lei 8.666/93

3 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM INDICAÇÃO
DE MARCAS ESPECÍFICAS
Inobservância ao art. 15, §7º da Lei nº 8.666/93
4 – DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DO OBJETO
infringência ao inciso I do artigo 40 da Lei Federal
8.666/93
5 – PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS SEM ORÇAMENTO
PRÉVIO
infringência ao inciso II, § 2º do artigo 40 c/c inciso IV e §
4º da Lei Federal 8.666/93
6 – PRORROGAÇÃO INDEVIDA DE CONTRATO
Infringência ao art. 57, caput da Lei Federa nºl 8.666/93
7 – CONTRATOS EM DESACORDO COM OS TERMOS DA
LICITAÇÃO
Infringência ao artigo 54, § 1º c/c artigo 55, inciso XI da
Lei Federal nº 8.666/93
8 – PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 482/08
8.1 – AUSÊNCIA DE INTRUMENTO FORMALIZANDO O
AJUSTE ENTRE O MUNICÍPIO E ENTIDADE EDUCACIONAL NA CONCESSÃO DE BOLSA FACULDADE
infringência ao disposto no artigo 60, parágrafo único da
Lei Federal nº 8.666/93
8.2 - AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA
infringência aos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.
9 – PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Diário Oficial de Contas

9.2 – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DE PREÇO NA CONTRATAÇÃO POR INEXIGILIDADE
Infringência ao disposto no inciso III do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/1993.
10 - NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADA
Infringência ao disposto no art. 37 inciso IX da CF e art.
1º das Leis Municipais nº 892/07 e 911/08
Silente o responsável, o feito correu à sua revelia, perdendo-se a oportunidade processual pela exaustão do
prazo prescricional, conforme bem fundamentado na
Manifestação Técnica 913/2016, entretanto remanesce intacta a pretensão reparatória e corretiva, conforme previsto no § 5º do art. 71 da Lei Complementar nº
621/2012.
Nesse ponto, abre-se a divergência com à Área Técnica e
o Ministério Público de Contas diante da afirmativa destes da impossibilidade de responsabilizar-se o citado em
razão da ausência de sua individualização.
Segundo a doutrina os sentimentos básicos para a responsabilização pode ser entendida como: a) a responsabilidade como dever decorrente de um papel social;
b) responsabilidade como relação de causalidade; c) responsabilidade como punibilidade/sancionabilidade e
responsabilidade como capacidade.
Desse modo, o Prefeito Municipal, ao firmar o Termo de
Parceria nº 008/08 entre o Município de Pinheiros e o
www.tce.es.gov.br

Pinheiro Futebol Clube destinado a subsidiar a participação do clube no campeonato estadual de futebol, assumiu obrigações consignadas na Cláusula Segunda, do
qual destaco aquelas presentes nas alíneas:
b) Transferir os recursos financeiros para execução do objetivo, em conformidade com o Cronograma de Desembolso, constante do Plano de Aplicação, observando disponibilidade financeira e as normas legais pertinenetes;
c) Monitorar, orientar, fiscalizar e avaliar a execução do
objetivo pactuado diretamente ou através de outro órgão delegado de forma articulada, conforma preconizado na Lei Orgânica da assistência Social;
e) Analisar e aprovar as prestações de contas dos recursos transferido por força deste Termo de Parceria.
É evidente que o Prefeito, ao não adotar meios de fiscalização revela a conduta qualificada por deixar de praticar um ato quando havia um dever jurídico de fazê-lo e
de inobservar um dever de cuidado objetivo a que estava
obrigado e que poderia, em ambas as situações, alterar
o resultado, no caso, impedir as irregularidades, ficando,
por isso, sujeito à jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme expressa previsão no
art. 5º, inciso I da Lei Complementar nº 621/2012, que a
tem para qualquer pessoa física, órgão ou entidade que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou
os Municípios respondam.
Assim, remanesce intacta o exercício da competência
atribuída a este Tribunal de Contas no art. 1º, incisos I
e IV da Lei Complementar nº 621/2012, de exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial do Estado, dos Municípios e das entidades
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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da administração direta e indireta dos poderes constituídos, bem como da aplicação das subvenções e renúncias
de receitas e julgar as contas daqueles que derem causa
a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
dano ao erário.

cláusula oitava, que a vigência do instrumento em apreço se daria da data da assinatura até o término da participação da equipe no campeonato estadual de futebol,
conforme segue:

Note-se que torna irrelevante a adequação do instrumento de fiscalização aos conceitos jurídicos sobre o enquadramento classificatório sobre responsabilidade, eis
que o fundamento de exercício da atividade de controle
externo advém de norma constitucional, inscrita no art.
70 da Constituição Federal, replicado na Constituição Estadual e na Lei Orgância deste Tribunal de Contas.

O presente instrumento terá vigência a partir da data de
sua assinatura até o término da participação da equipe
no Campeonato Estadual de Futebol.

O substrato lógido do sistema de controle externo está
relacionado ao dever de prestar contas, em última análise, que alacança a todos aqueles que detém, de alguma
forma, a obrigação sobre o patrimônio público, adotando-se técnicas específicas de auditoria governamental,
evidenciando a cadeia de comando, numa visão vertical
da estrutura funcional e das relações horizontais entre
agentes responsáveis pelos atos cometidos e pelos seus
achados.
Assim, identificou-se que apesar o Termo de Parceria nº
08/08 estabelecer sua vigência a partir da data de assinatura, findando-se quando do término da participação
da equipe no campeonato estadual, tal não ocorreu conforme o seguinte achado de auditoria:

Cláusula oitava – Da vigência

Consoante a tabela do campeonato estadual capixaba
“Série A”, constante do processo de prestação de contas
dos recursos repassados, o Pinheiro Futebol Clube iniciou sua participação no dia 12 de janeiro de 2008, encerrando sua participação em 06 de abril do mesmo ano,
não sendo classificado para a próxima fase que se iniciou
em 18/04/08.
Dessa forma, a vigência do termo de parceria foi até a
data de 06 de abril de 2008, coincidindo com a eliminação do time no campeonato. Portanto, as despesas realizadas pelo clube após essa data, que serão demonstradas na tabela a seguir, não encontram respaldo no termo de parceria.
Demonstrativo dos gastos extemporâneos
NOTAS FISCAIS
Nº
1.522

DATA
24/04/08

CREDOR
VALOR
Canal e Fávero Lt- 3.106.76

43

25/04/08

da ME/MEE
Adivaldo
Rodri- 3.000,00

1.2 - REALIZAÇÃO DE DESPESAS EXTEMPORÂNEAS À VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA

374

12/07/08

gues de Souza ME
Jomaks Comércio 460,00

· infringência à cláusula oitava do termo de parceria nº
08/08

2.347

O Termo de Parceria nº 08/08, firmado entre a municipalidade e o Pinheiro Futebol Clube estabelecia em sua
Diário Oficial de Contas

de Peças Serviço

1.692

18/07/08

Ltda ME
Bayer Peças e Ser- 192,40

07/05/08

viços Ltda ME
Supermercado O 15.000,00
Baratão Ltda MEE

RECIBOS

www.tce.es.gov.br

S/Nº

08/07/08

Regina Breda da 170,00
Silva

TOTAL

21.929,16

Fonte: Processo de prestação de contas
Assim, cabem esclarecimentos por parte do ordenador
quanto as despesas anteriormente discriminadas no
montante de R$ 21.929,16 (vinte e um mil novecentos
e vinte e nove reais e dezesseis centavos) equivalentes a
12.106,8625 VRTE’s, que são passíveis de devolução ao
erário por terem sido realizadas extemporaneamente à
vigência do termo de parceria nº 08/08, definido em sua
cláusula oitava.
Comprovada a lesão ao patrimônio público e o seu nexo
na conduta omissiva de Gildevan Alves Fernandes, impõe-se a sua obrigação de ressarcimento ao erário do valor do dano.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas neste voto, no sentido de:
1. CONVERTER A FISCALIZAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL diante da seguinte irregularidade:
REALIZAÇÃO DE DESPESAS EXTEMPORÂNEAS À VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA. infringência à cláusula oitava do termo de parceria nº 08/08. Ressarcimento de
R$ 21.929,16 (vinte e um mil novecentos e vinte e nove
reais e dezesseis centavos) equivalentes a 12.106,8625
VRTE’s.
1. DECRETAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
com fulcro no art. 71, §2º, II da Lei Complementar nº
621/2012.
1. JULGAR IRREGULARES AS CONTAS DE GILDEVAN ALVES
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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FERNANDES com fulcro no art. 84, III, “e” da Lei Complementar nº 621/2012, CONDENANDO-O à obrigação
de ressarcimento do valor de R$ 21.929,16 (vinte e um
mil novecentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos)
equivalentes a 12.106,8625 VRTE’s, devidamente atualizado, fundamentado no art. 87, V da Lei Complementar
nº 621/2012.
1. Ciência ao Ministério Público de Contas.
1. Transitado em julgado, arquivar.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO TC-166/2018
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. Reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas em face do Sr. Gildevan Alves Fernandes, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 174 do RITCEES
c/c art. 487, II do CPC;
1.2. No que tange às irregularidades que tratam de ressarcimento, na forma do disposto no art. 288 do RITCEES
e considerando as questões processuais, extinguindo-se
o processo sem resolução do mérito, na forma do item
2.2 da Manifestação Técnica 913/2016 e com supedâneo
em precedentes deste E. Tribunal (Acórdãos 232/2013;
304/13; 231/13; 161/13 e 1796/2015);

ro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou a área técnica por converter em Tomada de Contas
Especial e julgar as contas irregulares.

REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAR – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

I. RELATÓRIO

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Relator) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição presente: João Luiz Cotta Lovatti.
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
Lido na sessão do dia: 16/05/20185
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-0167/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 4654/2015-5
UNIDADE GESTORA: Superintendência Regional de Saúde de Colatina
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

EXERCÍCIO: 2014

2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido o conselhei-

RESPONSÁVEL: Cybeli Pandini Giurizatto Almeida

Diário Oficial de Contas

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 –
www.tce.es.gov.br

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Superintendência Regional de Saúde de Colatina,
referente ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade da senhora Cybeli Pandini Giurizatto Almeida.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela 4ª Secretaria de Controle Externo, que
expediu Relatório Técnico- RT 37/2016 (fls. 13/25) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela
citação da agente responsável para apresentação de justificativas quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
3.5.1- Divergência entre o saldo do inventário de bens em
almoxarifado e aquele registrado na contabilidade SIGEFES
2014 – especificamente quanto ao item patrimonial 2464.02
– Medicamentos destinados à assistência social.
Base Legal: Artigos 94, 95 e 96 da Lei Federal 4.320/64.
3.5.2- Ausência de informações necessárias e suficientes para sua caracterização, nos registros analíticos de bens de caráter permanente.
Base Legal: Artigo 94 da Lei 4.320/64.

Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 151/2016 (fls. 26),
propiciaram a citação da responsável para apresentação
de suas justificativas, determinada monocraticamente
(Decisão Monocrática 516-2016-2) às folhas 28-29.
Regularmente convocada (termo de citação 571/2016-1)
a responsável exercitou seu direito de defesa, apresentando suas justificativas e documentos comprobatórios
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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às folhas 34-386.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, a então Secretaria de Controle Externo de Contas
– SecexContas, através da Instrução Técnica Conclusiva
4332/2017 (fls. 394-409), opinou no sentido de que as
contas do exercício de 2014 da Superintendência Regional de Saúde de Colatina sejam julgadas Regulares com
Ressalvas, com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012.
A área técnica sugere a expedição de RECOMENDAÇÃO
ao ordenador de despesas atual da Superintendência
Regional de Saúde de Colatina – SRSC que nas Prestações de Contas Anuais seguintes sejam apresentadas
junto com o inventário de bens patrimoniais de almoxarifado a relação dos itens que a Secretaria de Estado
da Saúde do Espírito Santo (SESA) propõe ajustar com a
SRSC, visto que ambos discutem processos de estudos
para regularizações das inconsistências patrimoniais levantadas em 2014, de modo que os saldos patrimoniais,
em especial o de almoxarifado, fiquem compatíveis com
os registros contábeis.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em
consonância com a área técnica (fls. 413), opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas anual da Superintendência Regional de Saúde de Colatina, referente ao exercício financeiro de 2014, sob responsabilidade da Senhora Cybeli Pandini Giurizatto Almeida.
Após, vieram-me os autos para análise.
I. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
Diário Oficial de Contas

sobre a Prestação de Contas Anual da Superintendência
Regional de Saúde de Colatina, ora em discussão, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da senhora Cybeli Pandini Giurizatto Almeida, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 37/2016 resultando na citação da responsável, com relação aos seguintes itens:

à compra, ao recebimento, à distribuição e ao controle
dos estoques de material. Ou seja, a norma versa sobre
um conjunto de procedimentos visando a administração
do estoque e distribuição do almoxarifado.

· 3.5.1- Divergência entre o saldo do inventário de bens
em almoxarifado e aquele registrado na contabilidade
SIGEFES 2014 – especificamente quanto ao item patrimonial 2464.02 – Medicamentos destinados à assistência social.

De acordo com o art. 12 do referido decreto, todo o material do almoxarifado será registrado individualmente e
os lançamentos de entrada, saída e saldo de estoque deverão estar sempre atualizados. Adiante, é mais específico quando o objetivo for o de comparar os registros com
o estoque físico. Em suma, existem vários procedimentos e regras que a norma dispõe como forma de controlar o estoque de almoxarifado.

Base Legal: Artigos 94, 95 e 96 da Lei Federal 4.320/64.

Decreto 4.258-N/98.

· 3.5.2- Ausência de informações necessárias e suficientes para sua caracterização, nos registros analíticos de
bens de caráter permanente.

Art. 17. O inventário de materiais pode ser geral e/ou físico. O inventário geral é o levantamento físico/contábil/
técnico com o objetivo de comparar os registros com o
estoque físico. O inventário é rotineiro e deve ser feito entre períodos certos.

Base Legal: Artigo 94 da Lei 4.320/64.
Quanto ao achado 3.5.1, referente à divergência entre
o saldo do inventário de bens em almoxarifado e o registrado na contabilidade SIGEFES 2014, especificamente quanto ao item patrimonial 2464.02- medicamentos
destinados à assistência social, a área técnica, ao analisar as justificativas apresentadas opinou no sentido de
que seja julgado REGULAR COM RESSALVA:
Das análises das justificativas.
O decreto estadual 4.258-N, de 14 de Abril de 1998,
aprovou normas que disciplinam procedimentos do sistema de administração de material nos órgãos da administração direta, e objetivou propiciar o estabelecimento de uma política de padronização de procedimentos
na administração de material com a finalidade de planejar, controlar e coordenar todas as atividades ligadas
www.tce.es.gov.br

Fazendo a análise dos fatos, percebe-se pela Tabela 02
do RTC que as divergências no almoxarifado eram múltiplas, mas a responsável foi questionada apenas quanto à divergência no item patrimonial 2464.02 – Medicamentos destinados à assistência social onde restavam
explicações de um saldo de R$ 5.564,51 proveniente
do montante de R$ 17.602,26 no almoxarifado ao passo que a contabilidade no SIGEFES 2014 havia registrado R$ 12.037,75.
A responsável concluiu sua defesa alegando, preliminarmente, não mais responder pela SRSC, conforme Portaria 216-S de 15/05/2015, e que, para elaborar sua resposta, afirmou que todas as informações necessárias e
cópia de documentação foram obtidas diretamente com
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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o setor de Contabilidade e Financeiro da Superintendência Regional de Saúde de Colatina - SRSC com autorização da atual Superintendente Regional de Saúde. Portanto, quanto à ausência de justificativas que esclarecessem a divergência de montante R$ 5.564,51, a conclusão
sobre este fato foi alegado o seguinte:

tábil entre a SRSC e a Secretaria de Estado da Saúde tratando sobre itens patrimoniais destinados às demandas
judiciais. Importa registrar que o item “Material Destinado à Assistência Social” (fls. 107/8), parte controversa
nesta peça por apresentar divergência de R$ 5.564,51,
fez parte da discussão.

bém não controla a dispensação das vacinas da Rede de
Frios. Além disso, somente a Coordenação de Almoxarifado possui um software, o SISMAT.

[...] não é possível apresentar justificativas para o valor de R$ 5.564,51 de forma efetiva, uma vez que muito
mais que diferenças pontuais, a SRSC está com problemas de controle, software e fluxos de trabalho. E conforme autos do processo 68930798, está no aguardo do posicionamento da SESA.

De acordo com as mensagens mutuamente trocadas entre a SRSC e a Secretaria de Estado da Saúde- SESA confirma-se que o controle patrimonial de almoxarifado entre ambas Unidades Gestoras é bastante precário, conforme trecho extraído dos autos (fls. 118):

As divergências patrimoniais entre o almoxarifado e a
contabilidade, de acordo com a nossa análise, é algo explícito porque não há rotinas de controle interno como
suporte do sistema de informação contábil no sentido
de minimizar riscos e dar efetividade às informações da
contabilidade visando contribuir para o alcance dos objetivos da entidade do setor público, conforme dispõe
a Resolução CFC 1.135/08 que aprovou a NBC T 16.8 –
Controle Interno.

Analisando a documentação de defesa carreada aos autos vimos que a Comissão para Inventários Físicos e Financeiros de Material de Consumo do Almoxarifado Geral da SRSC apontou que “existem fortes evidências de
inconsistências controles físicos e contábeis dos itens de
almoxarifado” (fls. 44). Embora tais afirmações fossem
materializadas formalmente em janeiro de 2015, as inconsistências advêm de outros exercícios porque podemos constatá-las por meio do seguinte comunicado da
Contabilidade Geral do Estado às fls. 94:
Em virtude de alguns problemas que tivemos em 2014
relativos à transferência/doação de materiais de consumo entre UG’s, a partir de 2015 as operações de saída
não farão mais o lançamento de entrada na UG2. A entrada será registrada posteriormente pela UG Recebedora. Para controlar os valores pendentes de entrada, foi
criada a conta de controle797910202- TRANSFERÊNCIAS
DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE UG’s, assim como já
ocorre com as transferências de bens móveis entre UGs.
É importante destacar que vimos pelos documentos
apensados aos autos existir um grupo de discussão conDiário Oficial de Contas

Hoje, na SRSC, temos uma deficiência no que se refere a
softwares de controle de almoxarifado, ainda pois utilizamos o SISMAT, que é software muito antigo, não integrado, e que não fornece o devido suporte ao setor de almoxarifado diante da quantidade de movimentações que
este produz. Além disso, existem pontos que deveriam
estar fazendo um controle e ainda não o fazem, mas para estes Já providenciamos a abertura de processo para
efetuar os devidos ajustes contábeis, mas de nada adianta se continuarmos sem um software de controle.
[...] informaram-me que estavam preparando o Siga Sistema Integrado de Gestão Administrativa, para dar o
suporte necessário para o controle do almoxarifado, mas
que pelas peculiaridades da Sesa, ainda não foi implantado; confesso que não sei se a informação procede [...].
Constam dos autos que existiram também discussões sobre controle de almoxarifado (fls. 135) onde há a seguinte declaração:
Para ser mais claro, hoje, na SRSC temos uma Coordenação responsável pelo almoxarifado, mas que não controla os medicamentos dos programas da Vigilância e tamwww.tce.es.gov.br

Nossa Prestação de Contas do Exercício de 2014 ao Tribunal de Contas do Estado apresentou diferença e a tendência é que esse ano também continue.

Vimos às fls. 119/130/131 dos autos trocas de informações entre a SRSC e a Secretaria de Estado da Saúde SESA que ratifica nosso entendimento sobre a precariedade de controle, pois o assunto se tratava de uma discussão sobre software de almoxarifado onde não houve anexação documental sobre movimentações de determinados itens, conforme segue:
Eis o problema, eles emitiram o documento para encaminhar a mercadoria, mas não efetivaram os registros contábeis de transferência através de nota patrimonial - NP
na minha UG. Por esse motivo solicitei a liberação abaixo, pois o nosso setor de almoxarifado fez o registro de
entrada, e eu na contabilidade não consegui, pois estava dependendo que a UG1 emita NP na conta 797910202
para após isso efetivar a entrada na conta 115610100.
... ainda estamos com problemas com relação às movimentações entre os setores de almoxarifado e respectiSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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vos registros contábeis; hoje, por exemplo, tomei ciência
de 03 (três) dessas movimentações da competência de
julho de 2015 que ainda não foram registradas na conta
contábil 797910202- TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS DE
CONSUMO ENTRE UG’s. Isto é, mal conseguimos ajustar
alguns valores, e já existem outros para serem ajustados.
... Tendo em vista que as diferenças entre os saldos físicos e contábeis dos itens de almoxarifado estão cada vez
maiores. Tal situação poderá incorrer em intervenções
do Tribunal de Contas do Estado quando da avaliação da
prestação de contadas (Sic).
Extraímos dos autos às fls. 165 sugestões apresentadas
como documento que visasse resolver as questões do almoxarifado a serem transferidas para o SIGA:
Controle de bens nas contas de almoxarifado I Ativo Circulante
A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), no intuito de prover todas as ações a níveis gerenciais, bem como dar total transparência de suas atividades e contribuir com o controle social; vem através desta
nota, informar o
resultado da discussão sobre os controle dos controle
(Sic) dos valores nas contas de almoxarifado.
No 2° semestre de 2014 observamos a existência de divergências nas contas de almoxarifado, isto é, o saldo
dos controles efetuados pelo setor de almoxarifado não
conferiam com as contas de contábeis de almoxarifado,
apesar dessa constatação, não houve tempo hábil para
efetuar os devidos ajustes, considerando que seria um
impacto a nível de Estado (Sic) e qualquer movimentação sem planejamento poderia trazer mais prejuízos.
No exercício de 2015, iniciou-se os trabalhos (Sic) com a
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intenção de efetivamente instituir o controle dessas contas, tanto que no dia 14 de outubro de 2015 aconteceu a
primeira reunião junto a Secretaria de Estado de Gestão
e Recursos Humanos (Seger) para discutir a possibilidade de utilização do software Sistema Integrado de Gestão Administrativa - Siga no módulo Siga/Almoxarifado
de bens de consumo pelas unidades da Sesa.
Assim sendo, nos dias 26 e 27 de outubro de 2015, no
laboratório de informática da Seger reuniu-se um grupo
de trabalho com integrantes da Sesa no intuito de avaliar uma possível utilização módulo Siga/Almoxarifado
de bens de consumo. Registrou-se uma série de ajustes/
melhorias necessárias para atender às necessidades desta Secretaria.
Considerando que o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo (Prodest) está elaborando termo de referência para contratação de empresa para implantação de melhorias no Siga, o que irá
torna-lo mais dinâmico ante os ajustes/melhorias.
Após todas essas ponderações e tendo em vista todas as
peculiaridades desta Sesa, concluímos que apesar de estarmos passando por problemas nos controles de almoxarifado, não seria prudente a migração imediata para
o Siga, uma vez que o custo (financeiro e intelectual) será maior que o benefício proporcionado, pois o Sistema
ainda é incipiente às nossas necessidades. Assim sendo,
após a contratação da empresa para implementar as
melhorias procederemos à convocação da equipe de trabalho da Sesa, que irá reavaliar o avanço e após sugerir
a migração.
Finalizando esta análise, de acordo com as argumentações trazidas nesta peça, as divergências patrimoniais
entre o almoxarifado e a contabilidade, de fato, existem.
www.tce.es.gov.br

Muito embora houvesse questionamentos específicos
de R$ 5.564,51 sobre determinado item de almoxarifado, o montante divergente somava R$ 15.805,26 (Tabela 02). As movimentações entre os setores de almoxarifado e respectivos registros contábeis eram feitas entre a
SRSC e a Secretaria de Estado da Saúde – SESA, mas, por
força de um sistema de controle de almoxarifado muito
antigo e falho (utilização do sistema SISMAT), os resultados distorcidos mostraram-se evidentes.
A ordenadora de despesas, Sra. Cybeli Pandini Giurizatto Almeida, foi objetiva ao afirmar que não seria possível apresentar justificativas para o valor de R$ 5.564,51
de forma efetiva. Se levarmos em conta que a Secretaria de Estado da Saúde – SESA mantém com a SRSC estreita relação de controle/distribuição de certos produtos que transitam pelo almoxarifado, entendemos que
falhas eventuais poderiam afetar um deles ou ambos. Vimos pelas documentações trazidas aos autos que tanto
um quanto o outro tem interesse de efetivamente instituir o controle. Vimos, portanto, que não seria razoável condenar a ordenadora de despesas por um fato que
não depende, exclusivamente, de suas ações. Diante disso, OPINAMOS, quanto a este item, que seja julgado REGULAR COM RESSALVA.
Ainda, sugere que nas Prestações de Contas Anuais seguintes seja apresentada junto com o inventário a relação dos itens ajustados de modo que os saldos fiquem
compatíveis com os registros contábeis.
No que tange o item 3.5.2 referente à ausência de informações necessárias e suficientes para sua caracterização, nos registros analíticos de bens de caráter permanente, justificou a responsável que quanto aos questionamentos acerca dos envios dos processos administratiSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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vos de nº 67720641 e 65015789, tem-se que o primeiro
está apensado às fls. 185 e o segundo, as fls. 295 dos autos, sugerindo a área técnica pela REGULARIDADE quanto a este item:
Da análise das justificativas.
De acordo com o que foi suscitado pelo Relatório Técnico Contábil – RTC 00037/2016-6 vimos que os dois processos foram trazidos aos autos. Com relação ao questionamento sobre o “levantamento” realizado pela empresa CPCON e o novo “levantamento” feito pela Comissão
de Inventário, não vimos fato novo que pudessem modificar as justificativas apresentadas quando da Prestação de Contas, visto que já haviam sido prestadas na nota explicativa. Por tais razões, SUGERIMOS pela REGULARIDADE.
Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer
da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva,
que endossou a proposição da área técnica, exposta na
ITC 4332/2017-1.
A despeito da conclusão expendida na manifestação técnica de qualificar as contas como regular com ressalva,
entendo que a sugestão de recomendação também exposta na peça técnica é contraditória com essa afirmação, cabendo, certamente, qualifica-la simplesmente como regular com recomendação.
III. DISPOSITIVO
No compulsar dos autos, vejo que a presente Prestação
de Contas considero regular as presentes contas com recomendação conforme descrita na manifestação técnica.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
Diário Oficial de Contas

aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.

3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

4. Especificação do quórum:

Conselheiro em Substituição

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

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. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Superintendência Regional de Saúde de Colatina, sob
responsabilidade da senhora Cybeli Pandini Giurizatto
Almeida, relativa ao exercício financeiro de 2014, sob o
aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso
I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo art. 86 da
mesma lei.
1.2. RECOMENDAR ao ordenador de despesas atual da
Superintendência Regional de Saúde de Colatina – SRSC
que nas Prestações de Contas Anuais seguintes sejam
apresentadas junto com o inventário de bens patrimoniais de almoxarifado a relação dos itens que a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA) propõe
ajustar com a SRSC, visto que ambos discutem processos
de estudos para regularizações das inconsistências patrimoniais levantadas em 2014, de modo que os saldos patrimoniais, em especial o de almoxarifado, fiquem compatíveis com os registros contábeis.
1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
2. Unânime.
www.tce.es.gov.br

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

ACÓRDÃO TC-0168/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 4941/2015-6
UNIDADE GESTORA: CREFES - Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEL: Rozangela Pereira Marins
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo, referente ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade da senhora Rozângela Pereira Marins, diretora geral no exercício em análise.
As peças contábeis, encaminhadas a esta Corte de Contas, foram analisadas pela então, Secretaria de Controle Externo de Contas, que expediu Relatório Técnico
00004/2017-4 (fls. 142-152) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação da agente responsável para apresentação de justificativas quanto ao
seguinte achado:
Descrição do achado
Realização de baixa de bens móveis na conta de Diversos responsáveis em Apuração, no valor de R$ 343.757,46 sem inscrição na conta de Diversos Responsáveis Apurados, conforme
item 3.5.1.1 (Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96; Portaria
Conjunta SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 001-R/2014).

trução Técnica Conclusiva 4102/2017-5 (fls. 187/194),
acata as justificativas submetidas ao exame e opina pelo afastamento dos indicativos de irregularidades apontados, sugerindo julgar REGULARES as contas em apreço nos termos do art. 84 da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012.

343.757,46 (trezentos e quarenta e três mil setecentos
e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos) que
por equívoco ficou um saldo de R$ 64.073,62 (sessenta
e quatro mil setenta e três reais e sessenta e dois centavos) onde foi providenciado a baixa através do Processo
N067861857 - CREFES autuado em 23/09/2014.

Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, que se posicionou através de
Parecer da lavra do Procurador Luciano Vieira, que endossou a proposição da área técnica, exposta na ITC
4102/2017-5.

Considerando que o Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo CREFES até o momento não localizou o processo para anexar cópias das autorizações e
justificativas para serem encaminhadas, informo que será encaminhado posteriormente assim que for encontrado o processo.

II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo, ora em discussão, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da senhora Rozangela Pereira Marins, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no
Relatório Técnico RT 00004/2017-4, resultando na citação da responsável, com relação ao seguinte item:

O indício de irregularidade apontado, e também assinalado na Instrução Técnica Inicial 00170/2017-4 (fls. 154155), propiciou a citação da responsável para apresentação de suas justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 00222/2017-8) às folhas
157-158.

· 3.5.1.1 Realização de baixa de bens móveis na conta
de Diversos responsáveis em Apuração, no valor de R$
343.757,46 sem inscrição na conta de Diversos Responsáveis Apurados.

Regularmente convocada (termo de citação 00305/20177), a responsável exercitou seu direito de defesa, apresentando suas justificativas e documentos comprobatórios às folhas 165-168.

No que diz respeito ao achado, a diretora responsável
enviou às seguintes justificativas: Considerando a inconsistências de saldo patrimonial - bens móveis na conta
797130102, o crédito no valor de R$ 407.831,08 (quatrocentos e sete mil oitocentos e trinta e um reais e oito centavos), foi providenciado a baixa no valor de R$

Ao proceder à análise das justificativas apresentadas, a
então Secretaria de Controle Externo de Contas, em InsDiário Oficial de Contas

(Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96; Portaria Conjunta SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 001-R/2014).

www.tce.es.gov.br

A proposição da área técnica, ao analisar a justificativa,
foi no sentido de julgar regular a prestação de contas sob
o aspecto técnico-contábil:
Das análises das justificativas.
De acordo com a nossa análise, questionou-se eventos
ocorridos nas contas de compensação (natureza de informação de controle) onde teria havido baixa de montante R$ 343.757,46 na conta contábil “797130102” (de
controle) sem que, imotivadamente, não teria sido também inscrito na conta contábil “113410120” (patrimonial).
Pois bem, de acordo com a Resolução CFC 1.133/2008,
que aprovou a NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis
– as contas de compensação compreendem os atos que
possam vir a afetar o patrimônio. O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP é mais descritivo sobre esse assunto, visto que as Contas de Compensação compreendem as contas representativas dos
atos potenciais ativos e passivos (destacamos). De acordo com o MCASP, atos potenciais seriam os atos a exeSegunda-feira, 21 de maio de 2018

665

ATOS DA 2a CÂMARA

cutar que pudessem vir afetar o patrimônio, imediata ou
indiretamente. Se os atos fossem afetar o patrimônio positivamente, seriam Atos Potenciais Ativos. Caso contrário, se os atos a executar pudessem vir afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente, então,
seriam Atos Potenciais Passivos.
De acordo com o MCASP, os valores dos atos potenciais
já executados não devem ser considerados no quadro
das Contas de Compensação que são representadas pelas classes 7 e 8 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, conforme segue:
Classe 7.1.0.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS: Compreende
contas relacionadas às situações não compreendidas no
patrimônio, mas que, direta ou indiretamente, possam
vir à afeta-lo, exclusive as que dizem respeito a atos e
fatos ligados a execução orçamentária e financeira e as
contas com função precípua de controle.
Classe 8.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS: Compreende contas relacionadas à execução de
situações não compreendidas no patrimônio, mas que,
direta ou indiretamente, possam vir à afeta-lo, exclusive
as que dizem respeito a atos e fatos ligados a execução
orçamentária e financeira e as contas com função precípua de controle.
De acordo com a nossa análise, a referida Portaria SECONT/SEGER/SEFAZ 001-R, de 24 de fevereiro de 2014,
referenciada no RTC alterou outra Portaria com o fito de
estabelecer normas e procedimentos operacionais para
análise, verificação e regularização das inconsistências
dos saldos dos inventários físicos dos bens patrimoniais
permanentes e dos registros contábeis correspondentes
no âmbito da Administração Pública Estadual do Poder
Executivo (sublinhamos).
Diário Oficial de Contas

Do ponto de vista técnico, de acordo com o MCASP a metodologia utilizada para a estruturação do PCASP foi a
segregação das contas contábeis em grandes grupos de
acordo com as características dos atos e fatos nelas registrados. Essa metodologia permite o registro dos dados contábeis de forma organizada e facilita a análise
das informações de acordo com sua natureza. O registro
contábil deve ser feito pelo método das partidas dobradas e os lançamentos devem debitar e creditar contas
que apresentem a mesma natureza de informação (grifamos). Assim, os lançamentos estarão fechados dentro
das classes 1 a 4 ou das classes 5 e 6 ou das classes 7 e 8:

Analisando as demonstrações contábeis vimos que no
Ativo Imobilizado houve decréscimos patrimoniais de
saldo R$ 54.863,30, pois no início havia R$ 1.575.846,30
quando passou para R$ 1.520.983,00 (conta contábil
123100000 - BENS MÓVEIS). A movimentação de R$
54.863,30 é bastante inferior aos que foram movimentados pelos lançamentos de natureza de controle (R$
343.757,46) tidos como suspeitos para registros na conta contábil 113410120 – DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS – INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS –
BENS MÓVEIS e não tiveram nenhuma relação entre ambos.

a. Lançamentos de natureza patrimonial: apenas debitam e creditam contas das classes 1, 2, 3 e 4.

Enfim, não houve questionamentos acerca de possíveis
divergências, ou não, entre os saldos físicos e contábeis
referentes aos bens permanentes móveis e imóveis e os
de consumo na Unidade Gestora de modos que fossem
arguidas responsabilidades a quem de direito para serem apurados na conta Diversos Responsáveis em Apuração do SIGEFES. Os questionamentos recaíram sobre
movimentações de bens móveis que não estavam registrados contabilmente no patrimônio do CREFES, mas
que foram observados via Sistema de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo (SIGEFES) numa conta de
controle. Diante dessas argumentações, OPINAMOS pela REGULARIDADE.

b. Lançamentos de natureza orçamentária: apenas debitam e creditam contas das classes 5 e 6.
c. Lançamentos de natureza de controle: apenas debitam e creditam contas das classes 7 e 8.
No Relatório Técnico Contábil – RTC 00004/2017-4 questionou-se a não inscrição de R$ 343.757,46 em contas
patrimoniais de registros contábeis que foram realizados em contas de controle. Conforme descrevemos, isto não seria possível porque os lançamentos débito/crédito têm que ser de mesma natureza de informação. Por
outro lado, se levarmos em conta que o analista do RTC
quisesse arguir hipotética situação em que, pelo fato de
haver baixa patrimonial, não importando a natureza da
informação contábil (Orçamentária, Patrimonial ou de
Controle) por serem bens móveis, estes deveriam ser registrados patrimonialmente no Ativo para cumprimento da Lei 4.320/64 e da Portaria Conjunta SECONT/SEGER/SEFAZ 001-R/2014, ainda assim, divergiríamos deste ponto de vista.
www.tce.es.gov.br

Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer
da lavra do Procurador Luciano Vieira, que endossou a
proposição da área técnica, exposta na ITC 4102/2017-5.
III. DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 4102/2017-5,
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo, sob responsabilidade da senhora Rozangela Pereira
Marins, relativas ao exercício financeiro de 2014, sob o
aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso
I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO à responsável, conforme artigo art. 85 da
mesma lei.

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

sabilidade das Sras. Gisele Aparecida de Lima Oliveira e
Oliveira e Katia Ieda Cossetti.
As peças contábeis, tempestivamente encaminhadas a
esta Corte, foram analisadas pela então Secretaria de
Controle Externo de Contas – SecexContas, que por meio
do Relatório Técnico- RT 428/2017-1 (fls. 23/32) e da Instrução Técnica Inicial – ITI 770/2017 (fls.33/34), constatou inconsistências em relação aos achados detectados
nos itens 3.3.1 (ausência do parecer conclusivo no relatório de controle interno) do referido Relatório Técnico
e, consequentemente, opinou pela Citação das responsáveis para a apresentação de justificativas.

PROCESSO TC: 4961/2016-1

Em razão disso, determinei a Citação das responsáveis
conforme Decisão Monocrática nº 1094/2017-9 (fls.
36/37).

UNIDADE GESTORA: Hospital Geral e Infantil Dr. Alzir
Bernadino Alves

Regularmente citadas, as responsáveis trouxeram aos
autos a documentação colacionada às fls. 47/60.

CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador

ACÓRDÃO TC-0169/2018 – SEGUNDA CÂMARA

1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

RESPONSÁVEL: Gisele Aparecida de Lima Oliveira e Oliveira e Katia Ieda Cossetti

2. Unânime.

EMENTA:

3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAR
– ARQUIVAR.

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

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

Ao proceder à análise dos documentos apresentados,
o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, através da Instrução Técnica Conclusiva
090/2018-7 - fls. 64/70, opinou no sentido de que as
contas do exercício de 2015 do Hospital Geral e Infantil Doutor Alzir Bernadino Alves, sob o aspecto técnico-contábil, sejam julgados Regulares com Ressalvas, com
fulcro no artigo 84, II, da LC nº 621/2012, visto que foi
mantida a irregularidade constante do item 3.3.1 do RT
00428/2017-1, tratado no item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 0090/2018-7, ou seja, ausência de parecer
conclusivo no relatório de controle interno.

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Hospital Geral e Infantil Doutor Alzir Bernadino Alves,
referente ao exercício financeiro de 2015, sob a respon-

Diante disso, a área técnica sugere a expedição de Determinação ao atual gestor do Hospital Geral e Infantil Doutor Alzir Bernadino para que adote as medidas adminis-

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Diário Oficial de Contas

EXERCÍCIO: 2015

www.tce.es.gov.br
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trativas necessárias à implantação da Unidade Executora
de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º
do Decreto Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017 e encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) do Hospital Geral e Infantil Doutor Alzir Bernadino (HIMABA), em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luciano Vieira, manifestou-se em consonância com a
área técnica (fls. 74/75), opinando pela REGULARIDADE
COM RESSALVA da prestação de contas anual do Hospital Geral e Infantil Doutor Alzir Bernadino, referente ao
exercício financeiro de 2015, sob responsabilidade das
Sras. Gisele Aparecida de Lima Oliveira e Oliveira e Katia Ieda Cossetti.
Após, vieram-me os autos para análise.
É o relatório.
No compulsar dos autos, vejo que a presente Prestação
de Contas foi considerada regular com ressalva pelos
técnicos deste sodalício, bem como pelo digno Representante do Ministério Publico de Contas, assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas por ambos,
que me permito acolhê-las, passando a fazer parte integrante deste voto.

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. JULGAR REGULAR COM RESSALVA, a Prestação de
Contas Anual do Hospital Geral e Infantil Doutor Alzir
Bernadino, sob responsabilidade das senhoras Gisele
Aparecida de Lima Oliveira e Oliveira e Katia Ieda Cossetti, relativas ao exercício financeiro de 2015, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso II,
da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida
QUITAÇÃO às responsáveis, conforme artigo art. 86 da
mesma lei.

a. Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017,
no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R,
de 18 de julho de 2017;
b. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) do Hospital Geral e Infantil Doutor Alzir Bernadino (HIMABA), em
atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

4. Especificação do quórum:

Conselheiro em Substituição

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

Diário Oficial de Contas

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.2. DETERMINAR ao atual gestor do Hospital Geral e Infantil Doutor Alzir Bernadino, que:

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

1. ACÓRDÃO

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).

3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-170/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 4978/2016-8
UNIDADE GESTORA: Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEIS: Letícia Rangel Serrão Chieppe e Paulo
Vieira Pinto
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR - REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAR – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I. RELATÓRIO.
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade da Senhora Letícia Rangel Serrão Chieppe e do Senhor
Paulo Vieira Pinto.

e Regulares quanto ao Senhor Paulo Vieira Pinto, com
fulcro no artigo 84, I da Lei Complementar nº 621/2012.

As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo
de Contas, que expediu Relatório Técnico- RT 431/20172 (fls. 18-27) evidenciando procedimentos irregulares,
e opinando pela citação da agente responsável, Letícia
Rangel Serrão Chieppe, para apresentação de justificativas quanto ao seguinte achado:

a. Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017,
e compatível com sua estrutura organizacional e com o
volume de atividades a serem controladas.

Descrição do achado
3.3.1 Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos no Anexo 12 da Instrução Normativa TC nº 28/2013
alterada pela Instrução Normativa TC nº 33/2014.

O indício de irregularidade apontado, e também assinalado na Instrução Técnica Inicial 686/2017-9 (fls. 29/30),
propiciou a citação da responsável para apresentação de
justificativas, determinada monocraticamente (Decisão
Monocrática 1136/2017-9) às folhas 32-33.
Regularmente convocada (termo de citação 1239/20175) a responsável exercitou o direito de defesa, apresentando justificativas e documentos comprobatórios às folhas 39-44 e folhas 56-57.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 124/20182- (fls. 61-68), opinou no sentido de que as contas do
exercício de 2015 da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sejam julgadas Regulares com Ressalvas,
quanto a Senhora Letícia Rangel Serrão Chieppe, com
fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012
Diário Oficial de Contas

Ainda, sugere determinar à Junta Comercial do Estado
do Espírito Santo na pessoa de seu atual gestor, que:

a. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade
gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em
consonância com a área técnica (fls. 72), opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA e REGULARIDADE da
prestação de contas anual da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo referente ao exercício financeiro de
2015, sob responsabilidade da senhora Letícia Rangel
Serrão Chieppe e Senhor Paulo Vieira Pinto.
Após, vieram-me os autos para análise.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Junta Comercial
do Estado do Espírito Santo, ora em discussão, referente
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da Senhora Letícia Rangel Serrão Chieppe e do Senhor Paulo Vieira Pinto, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 431/2017 resultando na citação da responsável Letícia Rangel Serrão Chieppe, com relação ao seguinte item:
www.tce.es.gov.br

· 3.3.1 Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos
mínimos estabelecidos no Anexo 12 da Instrução Normativa TC nº 28/2013 alterada pela Instrução Normativa TC
nº 33/2014.
Fundamentação legal: art. 82, §2°, da Lei Complementar
Estadual 621/2016, art. 105, §4°, do Regimento Interno,
Anexo 12 da Instrução Normativa TC 28/2013.
Relata a área técnica:
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido no Anexo 03 da Instrução Normativa
nº 28/2013, encaminhado pelo gestor na presente Prestação de Contas, verificou-se a existência do Relatório de
Controle Interno – RELUCI de nº 5/2015, emitido pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência, com a
seguinte conclusão:
Tendo como parâmetro as análises procedidas, concluímos que as informações relativas as atividades da unidade central de controle interno referente as contas do
ano-exercício 2015 encontram-se consolidadas neste Relatório de Controle Interno.
Vê-se que o relatório encaminhado é inconcluso acerca
das contas da unidade gestora, emitindo apenas informação sobre a consolidação das atividades da unidade
central de controle interno realizadas no âmbito da unidade gestora que encaminha estas contas.
Os responsáveis sustentam que:
Das justificativas (Protocolo 12620/2017-4 – doc.16)
O responsável traz as seguintes justificativas acerca da
ausência de Parecer Conclusivo no Relatório de Controle Interno:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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O §2.º do art. 82 da Lei Complementar n.º 621/2012 estabelece que as contas dos administradores e responsáveis pela gestão de recursos públicos estaduais devem
ser acompanhadas de Relatório e de Parecer Conclusivo da Unidade Executora de Controle Interno, in verbis:
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do
Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação
de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e
em ato s normativos do Tribunal de Contas. [...]
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno , os quais deverão conter os elementos indicados em
atos normativos do Tribunal de Contas. (Grifamos)
Inicialmente, cumpre notar que, até a edição da Lei Complementar de n.º 856/2017, publicada em 17/05/2017,
não existia na estrutura de cada um dos órgãos estatais
a denominada “Unidade Executora de Controle Interno”.
Tal aspecto, por si só, impede o atendimento da exigência fixada no item em epígrafe, no sentido de que as contas desta Secretaria sejam acompanhadas “... do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno”.
Além disso, a partir da leitura da última coluna da s tabelas constantes dos itens “1.1”, “1.2” e “1.3” do “Anexo 12” da Instrução Normativa n.º 028/2013, denominada “Visto” e das respectivas Notas de Rodapé de n.º ́s 03,
04 e 05, respectivamente, é possível constatar que nem
todos os pontos que congregam a prestação de contas
precisam ser auditados pelo controle interno. Nos moldes expressamente fixados no mencionado “Anexo 12”
Diário Oficial de Contas

da “Instrução Normativa TC de n.º 028/2013”, deve ser
informado “... ‘sim’ para o ponto de controle avaliado e
‘não’ para o ponto de controle que não foi objeto de avaliação.”
No que se refere à exigência de parecer conclusivo conforme modelo apresentado no “Anexo 12” da referida
Instrução Normativa, cabe registrar que a mesma prevê
como possibilidade de conclusão a opinião de que as demonstrações representam “adequadamente”, “adequadamente com ressalvas” ou “inadequadamente” . Entretanto, as normas de auditoria, inclusive às relativas a
auditorias governamentais, estabelecem a possibilidade de relatório com abstenção ou negativa de opinião,
no qual o profissional de auditoria deixa de emitir uma
opinião por não ter obtido comprovação suficiente para
fundamentá-la.
Portanto, considerando que as normas de auditoria em
vigor permitem a emissão de relatório com abstenção
ou negativa de opinião pelo profissional de auditoria, requer-se a esse Egrégio TCEES, que seja aceita a emissão
de relatório e de parecer com abstenção de opinião.
Por fim, vale registrar que, a despeito dos esclarecimentos acima apresentados e das dificuldades atualmente existentes para implementar o modelo estipulado no
“Anexo 12” da Instrução Normativa de n.º 028/2013, o
Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da SECONT, vem empreendendo esforços para a melhoria de
sua atuação, de modo a atender as exigências efetuadas por esse E. TCEE no item em referência. A recente publicação da Lei Complementar n.º 856/2017 (em
17/05/2017) e a edição do novo modelo para emissão
do “Relatório e do Parecer da Unidade Executora de Controle Interno referente as Contas de 2016” — instituído
www.tce.es.gov.br

pela Portaria SECONT n.º 009-R, de 22 de dezembro de
2016 e pela Portaria SECONT n.º 002-R, de 17 de janeiro de 2017 — são demonstrações cabais do esforço voltado para o contínuo aprimoramento do controle interno estadual.
Diante disso, requer-se que seja reconsiderada a sugestão efetuada por essa Egrégia Corte de Contas no presente item.
Da análise das justificativas apresentadas, opina a área
técnica em manifestação conclusiva:
Antes da análise das justificativas prestadas pelo responsável, faz-se necessário uma explanação acerca da exigência, forma e conteúdo do Relatório e Parecer conclusivo do Controle Interno.
A Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica
do TCE-ES) no seu artigo 82 estabelece o seguinte:
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do Tribunal de Contas.
§ 1º No julgamento das contas anuais a que se refere o
caput deste artigo serão considerados os resultados dos
procedimentos de fiscalização realizados, bem como os
de outros processos que possam repercutir no exame da
legalidade, legitimidade, economicidade, efetividade e
razoabilidade dos atos de gestão.
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno, os quais deverão conter os elementos indicados em
atos normativos do Tribunal de Contas.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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§ 3º Serão consideradas não prestadas as contas que, embora encaminhadas, não reúnam as informações e os documentos exigidos na legislação em vigor, bem como nos
atos normativos próprios do Tribunal de Contas. (g.n.)
Já a Instrução Normativa nº 28/2013 e alterações, dispõe
sobre a composição e a forma de envio das prestações
de contas anuais, além de dispor sobre a obrigatoriedade,
forma e conteúdo do relatório e do parecer conclusivo da
unidade executora do controle interno.
[...]
Art. 4º O conteúdo das contas a serem prestadas pelos ordenadores de despesas da administração direta e indireta dos Poderes Executivos Municipais e Estadual, exceto
aqueles relacionados nos artigos 5º a 10 desta instrução
normativa, para fins de julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, compreenderá o rol de
documentos integrantes do ANEXO 03, acompanhados do
relatório e do parecer conclusivo emitido pelo controle interno, sobre as contas do ordenador de despesas do respectivo órgão ou unidade, contendo os elementos indicados no ANEXO 12. (grifo nosso)
§ 2º Os gestores dos Fundos Especiais, quando constituídos como órgãos de gestão independentes das Secretarias Estaduais ou Municipais, deverão apresentar suas
prestações de contas anuais independentes dos ordenadores de despesas das Secretarias a que se encontram vinculados, observando o que dispõe o “caput” deste artigo.

a responsabilidade do Sr. [gestor responsável], relativa ao
exercício de [exercício a que se refere a prestação de contas], com objetivo de:

nhecimento do teor do parecer, conforme pronunciamento encaminhado no arquivo digital PROEXE e o encaminhou em desconformidade com a legislação citada.

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto
à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

As alegações apresentadas, indicando a possibilidade de
o Controle Interno se abster de emitir opinião acerca das
contas, com fundamento nas disposições da Resolução
CFC 820/1997 (Norma de Auditoria das Demonstrações
Contábeis NBC T 11) não merecem prosperar, visto que
tal norma foi revogada pela Resolução CFC 1203/2009, e,
atualmente, após convergência para as normas internacionais, a Resolução CFC Nº. 1.232/09, que aprovou a NBC
TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente, vigente em 2016, em seu item 25 estabeleceu que,

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam [adequadamente, adequadamente com
ressalvas ou inadequadamente] a prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos
públicos, no exercício de referência da prestação de contas. (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que esta Corte regulamentou,
com base na lei, sobre o Relatório e Parecer Conclusivo
do Controle Interno.
Não obstante, o gestor responsável encaminhou, no arquivo RELUCI, Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão
de Controle Interno, emitido pela Secretaria de Estado de
Transparência e Controle Interno – SECONT, com a seguinte conclusão:

5. Parecer conclusivo

Tendo como parâmetro as análises procedidas, concluímos que as informações relativas as atividades da unidade central de controle interno referente as contas do ano-exercício 2015 encontram-se consolidadas neste Relatório de Controle Interno

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob

O responsável pelas contas da unidade gestora tomou co-

ANEXO 12 RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO RELATÓRIO
[...]
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25. Quando o auditor se abstém de expressar uma opinião
devido à impossibilidade de obter evidência de auditoria
apropriada e suficiente, ele deve especificar no parágrafo
da opinião que:
(a) devido à relevância do(s) assunto(s) descrito(s) no parágrafo sobre a base para abstenção de opinião, o auditor
não conseguiu obter evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar sua opinião de auditoria; e,
consequentemente,
(b) o auditor não expressa opinião sobre as demonstrações contábeis. (g.n.)
Pode-se verificar que as normas de auditoria independente, trazidas pelo defendente, exigem uma manifestação expressa do auditor quanto à abstenção de opinião, o
que não se vê na conclusão do parecer de controle interno apresentado para os fins desta PCA, estando o mesmo,
portanto, sem conclusão acerca das contas e
demonstrativos contábeis apresentados, o que contraria
o Art. 82 da Lei Complementar 621/2012, e os requisitos
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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da Instrução Normativa TC nº 34/2015 acerca do parecer
conclusivo da unidade de controle interno.
Por outro lado, observa-se que o Estado do Espírito Santo,
por meio da Lei Complementar nº 856/2017 (artigos 3º,
IX e 6º, XVII), regulamentada pelo Decreto Nº 4131-R, de
18 de julho de 2017, (reorganiza a estrutura da SECONT –
Órgão Central do Sistema de Controle Interno) indicando
a necessidade de implantação das Unidades Executoras
de Controle Interno em cada Órgão estadual com o objetivo de atender o disposto no artigo 82 da Lei Complementar nº 621/2012. É o que se extrai do artigo 1º do referido
decreto, transcrito a seguir:
Art. 1°. Os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, exceto Empresas Públicas e Sociedades de Economia
Mista, deverão instituir a Unidade Executora de Controle
Interno - UECI, definida no inciso IX do art. 3º da Lei Complementar nº 856/2017, no prazo de 60 dias a contar da
data de publicação deste Decreto. (g.n)
Verifica-se, também, que o exercício de 2015 foi o primeiro em que se exigiu (regulamentou), na PCA, a apresentação do parecer conclusivo do controle interno, embora o
dispositivo legal que fundamenta tal exigência fosse mais
antigo. A falta de conclusão no parecer, por si, não indica
necessariamente a existência de mácula grave nas contas.
Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade, e expedir determinação ao atual gestor da
unidade gestora em análise para que adote as medidas
administrativas necessárias e suficientes para a implantação da Unidade Executora de Controle Interno, nos moldes previstos Lei Complementar nº 856/2017 (artigo 3º,
IX), e compatível com sua estrutura organizacional e com
o volume de atividades a serem controladas, de forma a
Diário Oficial de Contas

possibilitar o encaminhamento de parecer com opinião
conclusiva do controle interno nas futuras prestações de
contas do órgão.

to Santo, sendo suficiente a expedição das determinações
suscitadas pela área técnica.

Ratificando manifestação técnica conclusiva pela manutenção da irregularidade em exame, encampa o Ministério Público de Contas a fundamentação constante da ITC
124/2018-2

Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que
tem os administradores públicos o dever de observar o
disposto nas regras legais e regulamentares, perfilho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.

O parecer conclusivo emitido pela unidade executora do
controle interno sobre as prestações de contas anuais dos
responsáveis pela gestão de recursos públicos municipais
e estaduais submetidas ao julgamento desta Corte de
Contas tem por objetivo, além de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, comprovar a
legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração
estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos
públicos por entidades de direito privado, como se
depreende dos incisos I e II do item 5 do Anexo 12 da Instrução Normativa 28/2013.
Trata-se de ato vinculado, nos termos do art. 82, §2º, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, sendo regrado por
atos normativos do TCEES, em especial a Instrução Normativa 28/2013 que dispõe sobre a obrigatoriedade, forma e conteúdo do referido parecer conclusivo.
Dessa forma, corroborando entendimento técnico e parecer ministerial, deve ser rejeitada a justificativa apresentada, entretanto, por se tratar de irregularidade sem gravidade suficiente para comprometer a gestão dos responsáveis arrolados nas presentes Contas, tendo em vista a
criação da Lei Complementar 856/2017 que dispõe sobre
a reorganização do controle interno no Estado do Espíriwww.tce.es.gov.br

III. CONCLUSÃO.

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a presente Prestação de Contas Anual da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Senhor Paulo Vieira Pinto, nos termos do art. 84,
inciso I da Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO ao responsável nos termos do art. 85 do
dispositivo legal retro mencionado.
1.2. Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, referente ao exercício financeiro de 2015,
sob a responsabilidade da Senhora Letícia Rangel Serrão
Chieppe, nos termos do art. 84, inciso II da Lei CompleSegunda-feira, 21 de maio de 2018
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mentar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO à responsável nos termos do art. 86 do dispositivo legal retro
mencionado, tendo em vista o reconhecimento da impropriedade descrita abaixo:
1.2.1. Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos no anexo 12 da instrução normativa tc nº 28/2013 alterada pela instrução normativa tc nº
33/2014.
1.3. DETERMINAR ao atual gestor da Junta Comercial do
Estado do Espírito Santo para que adote as medidas administrativas necessárias e suficientes para a implantação da Unidade Executora de Controle Interno, nos moldes previstos Lei Complementar nº 856/2017 (artigo 3º,
IX) e no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R, de 18 de julho de
2017, de forma a possibilitar o encaminhamento de parecer com opinião conclusiva do controle interno nas futuras prestações de contas do órgão, em atendimento ao artigo 82 da Lei Complementar nº 621/2012.

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

FUNDAMENTAÇÃO

ACÓRDÃO TC-071/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 09324/2017-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMSJC - Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Relator: Domingos Augusto Taufner
Parte: ROMILDO BARROSO ALVES

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

4. Especificação do quórum:

RELATÓRIO

4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges
(Presidente) e Domingos Augusto Taufner.

Versam os presentes autos acerca de Denúncia em face
da Prefeitura Municipal de São José do Calçado, noticiando suposta ilegalidade nas contratações emergenciais realizadas com alicerce no Decreto Municipal nº 5.517/2017,
publicado em 13/12/2017 que declarou a situação de
emergência administrativa no âmbito municipal.

4.2. Conselheiros em substituição presentes: João Luiz
Cotta Lovatti (Relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
Diário Oficial de Contas

Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Ministério
Público de Contas que emitiu parecer nº 67/2018-8 (doc.
25) de lavra do Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, entendendo de forma consoante à área técnica.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

DENÚNCIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
CALÇADO – DECRETO Nº 5.517/2017 – SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVA – SUPOSTA ILEGALIDADE NAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.

1.4. DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.

sentações – Secex Denúncias elaborou a Manifestação
Técnica nº 1687/2017-5 (doc. 20), na qual propôs o não
conhecimento da denúncia em comento, considerando a
ausência de um dos requisitos de admissibilidade.

A Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Reprewww.tce.es.gov.br

Embora a Lei Complementar 621/2012 determine em seu
artigo 1º, inciso XXIII ser da competência desta Corte decidir sobre as Denúncias que lhe sejam encaminhadas, antes do recebimento desta e conseqüente análise do mérito, se faz necessário um exame mais detido, a fim de que
se verifique se a documentação enviada preenche os requisitos de admissibilidade.
O artigo 94 da Lei Complementar nº 621/2012 estabelece
os requisitos de admissibilidade da Denúncia que transcrevo in verbis:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
A partir deste dispositivo, observo que a denúncia em
comento não apresenta provas que sejam suficientemente capazes de questionar a legalidade das contratações, pois, apresenta tão somente cópia do Decreto nº
5.517/2017, na qual menciona a previsão das contratações emergenciais, considerando a decretação da situação de “emergência administrativa”, atacando apenas o
seu fundamento.
A existência do Decreto de situação de emergência administrativa, a princípio respalda no aspecto da legalidade
de eventuais procedimentos.
Contudo, entendo que a mera existência daquele decreto
municipal não seria suficiente para justificar a dispensa de
processo licitatório nas referidas contratações nesse período emergencial, com esteio no artigo 24, inciso IV da Lei
8.666/93, uma vez que necessária se faz a análise dos fatos relacionados à contratação para conclusão de enquadramento na hipótese de dispensa prevista em lei.
Haveria ainda a possibilidade de ocorrer a contratação direta na hipótese de emergência decorrente da falta de
planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão
de recursos públicos, bem como, é possível a aplicação da
situação de emergência também em caso de inércia administrativa, devendo, neste caso, ser apurada a responsabilidade do gestor que a tenha dado causa.
Diário Oficial de Contas

Para corroborar esse entendimento, transcrevo os Informativos de Licitações e Contratos nº 305/2016 e
324/2017, produzidos pelo Tribunal de Contas da União
– TCU:
Informativo de Licitações e Contratos 305/2016
Colegiado – Plenário – Enunciado
A mera existência de decreto municipal declarando a situação do município como emergencial não é suficiente para justificar a contratação por dispensa de licitação com
fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993, devendo-se verificar se os fatos relacionados à contratação
amoldam-se à hipótese de dispensa prevista na lei.

nistração, em razão de ser mero ato político e de conteúdo abstrato e levando em consideração que o denunciante não juntou aos autos qualquer contrato para ser questionada a aplicabilidade do decreto, inexistem medidas a
serem tomadas por esta Corte de Contas.
Desta forma considerando a ausência de indício de provas, não merece ser conhecida.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Texto

Relator

(...)

1. ACÓRDÃO

Informativo de Licitações e Contratos 324/2017

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:

Colegiado – Plenário – Enunciado
A contratação direta também se mostra possível quando a situação de emergência decorre da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos púbicos. O art.24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 não
distingue a emergência resultante do imprevisível daquela resultante da incúria ou da inércia administrativa, sendo cabível, em ambas as hipóteses, a contratação direta,
desde que devidamente caracterizada a urgência de atendimento a situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares.

1.1. NÃO CONHECER da presente Denúncia, nos termos
do art. 94, inciso III da Lei Complementar 621/2012;
1.2. Dar CIÊNCIA ao denunciante.
1.3. ARQUIVAR os presentes autos, nos termos do artigo
176, §3º, inciso I do Regimento Interno.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/02/2018 - 2ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Texto

4. Especificação do quórum:

(...)

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

No que tange ao decreto municipal, este por si só, não
possui potencial ofensivo para acarretar prejuízos à admiwww.tce.es.gov.br

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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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-074/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 08260/2017-3
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PML - Prefeitura Municipal de Linhares
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Denunciante: Paula Cristina Calmon Jovita
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES – IRREGULARIDADE NA CESSÃO DE SERVIDORES
E PROFESSORES – NECESSIDADE DE REGRESSO DOS SERVIDORES CEDIDOS CUSTEADOS PELO FUNDEB ÀS UNIDADES DE ENSINO DE ORIGEM – NÃO CONHECIMENTO
– AUSÊNCIA DE REQUISITOS – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos de Denúncia relacionada à PreDiário Oficial de Contas

feitura Municipal de Linhares, em razão da alegada ocupação indevida por servidores cedidos de cargos/funções
sem relação com o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na rede de ensino.
O denunciante aduz, em síntese, a existência de servidores professores e auxiliares de Atendimento Educacional
Especializado (AEE) cedidos, custeados com recursos do
FUNDEB, que devem retornar as respectivas unidades de
origem, uma vez que atualmente o AEE deve ser realizado
por meio das escolas regulares da rede pública municipal.
Diante disso, os autos foram alvo de análise pela Secex/
Denúncias, tendo resultado na Instrução Técnica Conclusiva 1613/2017-1 (doc. eletrônico 07), que concluiu pelas
seguintes propostas de encaminhamento:
II. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do acima exposto, nos termos dos artigos 55, I,
56, II, da Lei Complementar 621/2012, regulamentados
na forma dos artigos 152, caput, da Resolução TC 261/13
(RITCEES), bem como na legislação vigente, sugerimos ao
e. Conselheiro Relator a seguinte proposta de encaminhamento:
II.1 NÃO RECEBER a presente representação, por ausente
pressuposto legal, com consequente arquivamento;
II.2 DAR ciência ao representante.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público Especial de Contas, que através do
Parecer 6482/2017-6 (doc. eletrônico 11), da lavra do Ilmo. Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, anuiu
com as proposições da Unidade Técnica explicitadas na invocada ITC 1613/2017-1.
Numa análise perfunctória dos autos, em que pese estarem identificados alguns dos requisitos exigidos regiwww.tce.es.gov.br

mentalmente, extrai-se que os fatos narrados sequer foram submetidos à Secretaria de Educação para que esta
se manifestasse sobre o pretendido regresso dos cedidos,
de modo a incumbir a esta Corte de Contas assuntos que
inicialmente são afetos à Administração Pública Municipal
– lotação e/ou cessão de servidores.
Ademais, ainda que tenha o denunciante suscitado possível ofensa a princípios administrativos, estas se limitaram
a alegações abstratas e sem comprovação da caracterização da irregularidade levantada.
Nessa linha, entendo que, de fato, não se encontram devidamente delineados nos autos os elementos informativos
e comprovatórios exigidos nos artigos 94 da LC 621/2012
ao conhecimento da denúncia, especialmente no tocante às exigências previstas nos incisos II e V do referido dispositivo.
Por todo o exposto, perfilho do mesmo entendimento
exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela
área técnica, endossados pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto, e VOTO pelo não
conhecimento da presente denúncia, nos termos da ITC
1613/2017-1.
Assim, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
Segunda-feira, 21 de maio de 2018
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1.1. Não conhecer a presente Denúncia, em razão do não
atendimento aos requisitos de admissibilidade dispostos
no artigo 94, II e V da LC 621/2012;
1.2. Cientificar o denunciante da presente decisão;

ALERTA

1.3. Arquivar os autos, na forma do art. 176, §3°, I do RI-

PERSONALIZADO

TCEES.
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 (Relator) e
Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

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

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

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Seu cadastro em 8 passos

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

Clique em Log Off

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
Diário Oficial de Contas
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ATOS DOS RELATORES

RELATORES

Atos dos Relatores
DECISÃO MONOCRÁTICA 00731/2018-9

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.

71, caput, da Constituição Estadual, e por entender

PROCESSO: 04058/2018-1

que antes de ser adotada a medida cautelar devem

CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO

os responsáveis serem ouvidos, conforme disposto no

- REPRESENTAÇÃO

§ 3º, do art. 125, da Lei Complementar nº 621/2012,

UG: PMVV - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
REPRESENTANTE: PEDRO ERNESTO RANGEL ALVES JUNIOR, LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN-

DETERMINO a NOTIFICAÇÃO dos responsáveis, Sr. Rafael Gumiero de Oliveira, Secretário Municipal de Administração e Sra. Karla Martins de Oliveira, Pregoei-

TOS DE ESCRITORIO LTDA - ME

ra Municipal, concedendo-lhes o prazo de até 3 (três)

RESPONSÁVEL: RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA, KARLA

dias, para que prestem informações e encaminhem a

MARTINS DE OLIVEIRA

este Tribunal cópia integral do processo pertinente a

Tratam os presentes autos de Representação com pe-

referida contratação.

dido de adoção de medida cautelar, proposta pela
empresa LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPA-

Ressalto que o não cumprimento à notificação no pra-

MENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. ME em face do Muni-

zo fixado poderá implicar em cominação de multa, nos

cípio de Vila Velha, em razão de supostas irregularida-

termos do art. 135 da Lei Complementar 621/2012.

des identificadas no Pregão Eletrônico nº 075/2018,
destinado à Registro de Preços visando a contratação

Acompanha essa decisão, integrando-a, cópia da Re-

de empresa especializada em serviços a serem a se-

presentação (encaminhar apenas as 10 primeiras lau-

rem executados de forma continuada de impressão

das).

corporativa para atender às necessidades de impressão, cópia, digitalização e recebimento/transmissão,

Após manifestação dos responsáveis sejam os autos

por fax, de documentos com manutenção preventiva e

remetidos à unidade técnica para instrução, na forma

corretiva, fornecimento de consumíveis e fornecimento de soluções para impressoras e multifuncionais em
regime de comodato, para atender às necessidades da
Prefeitura Municipal de Vila Velha.
Diante disso, no exercício da competência de controle
Diário Oficial de Contas

externo atribuído a este Tribunal de Contas pelo art.

www.tce.es.gov.br

regimental.
Vitória, 18 de maio de 2018.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição
Segunda-feira, 21 de maio de 2018

677

