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ACÓRDÃOS
COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
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Luciano Vieira - Procurador-Geral

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- 283/2018 – PLENÁRIO
Processo TC: 07862/2014-2
Interessado: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Assunto: Tomada de Contas Especial
Exercício: 2012
Responsáveis: Neucimar Ferreira Fraga, Marcos Antônio
Rodrigues, Evilásio de Ângelo, Saulo Rodrigues Meirelles,
Manoel Lopes Cançado Júnior, Aglimar Veloso Neto, Antônio Carlos Nascimento Valente
Advogados: Santos Ferreira de Souza – OAB/ES 3462, Vitor Rizzo Menechini – OAB/ES 10.918
Ementa: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE VILA VELHA – EXERCÍCIO DE 2012 – CONTAS IRREGULARES - MULTA – RESSARCIMENTO

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO: 1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial cujo objeto é a apuração de indícios de irregularidades relativos à remuneração, diárias e passagens aéreas de agentes políticos de Vila Velha e se baseia em documentos
www.tce.es.gov.br

apresentados junto à Prestação de Contas Anual do exercício de 2012 e em cópias de processos administrativos
da Prefeitura de Vila Velha, protocolizados neste Tribunal
e que constituem o Anexo II da Instrução Técnica Inicial
(fls. 60-212). A 5ª Secretaria de Controle Externo apurou
os indícios de irregularidades constantes da Instrução
Técnica Inicial ITI 1738/2014, individualizando as responsabilidades dos agentes indicados (fls. 28-43). Em seguida foi exarada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 13/2015 pela citação dos agentes responsáveis (fls.
213-2016). Regularmente citados, os senhores Neucimar
Ferreira Fraga, Marcos Antônio Rodrigues, Antônio Carlos Nascimento Valente, Aglimar Veloso Neto, Manoel
Lopes Cançado Júnior e Evilásio de Angelo apresentaram
justificativas às fls. 243 a 253 (docs. fls. 254 a 282), 296 a
306, 308 a 324, 330 a 339, 351 a 355. Há procuração outorgada pelo senhor Neucimar Ferreira Fraga ao advogado Santos Ferreira de Souza às fls. 325 e pelo senhor Manoel Lopes Cançado Junior ao advogado Vitor Rizzo Menechini às fls. 356. Às folhas 358 dos autos, encontra-se
despacho do Núcleo de Controle de Documentos onde
se afirma que não foi protocolizada documentação alguma em nome do senhor Saulo Rodrigues Meirelles, apesar de regularmente citado. Desta forma foi exarada Decisão Monocrática Preliminar DECM 211/2016 (fls. 360
– 362) pela Revelia do senhor Saulo Rodrigues Meirelles.
Ato seguinte, foram os autos enviados ao NEC – Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, que exarou
Manifestação Técnica Conclusiva ITC 1378/2016 às fls.
363 - 382, opinando pela manutenção de irregularidade
e julgamento pela irregularidade das contas quanto a alguns gestores. O Ministério Público de Contas, em Parecer de fls. 389 - 391, da lavra do Procurador Luciano VieiSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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ra, quanto ao mérito, opina em consonância com a Manifestação Técnica. Em seguida, proferi voto às fls. 395 –
422, opinando pela concessão de prazo para recolhimento dos valores a serem ressarcidos, nos termos dos arts.
87, § 2º da LC 621/2012 e 157, § 3º do Regimento Interno. Após pedido de vista, o conselheiro José Antônio Pimentel apresentou voto às fls. 426 a 432, divergindo em
parte, por considerar necessário o afastamento do item
2.1 da ITC (pagamento sem autorização legal de acréscimo à remuneração de férias ao Prefeito e Vice-Prefeito),
afastando o ressarcimento imposto quanto a este item.
Também pediu vista dos autos o conselheiro Marco Antônio da Silva, que encampou em parte do voto do Conselheiro José Antônio Pimentel, considerando ainda necessário afastar, além do item 2.1 (pagamento sem autorização legal de acréscimo à remuneração de férias ao
Prefeito e Vice-Prefeito), o item 2.2 (pagamento a maior
de substituição ao Vice-Prefeito) – fls. 438 a 451.
Por sua vez, o conselheiro Rodrigou Chamoun pediu vista e também votou pelo afastamento do item 2.1 da ITC
(pagamento sem autorização legal de acréscimo à remuneração de férias ao Prefeito e Vice-Prefeito) – fls. 455
a458.
Insta registrar que encampei em sessão o voto do conselheiro José Antônio Pimentel (fls. 463).
Desta forma, o Plenário, após votação, proferiu a Decisão 3589/2017, nos seguintes termos (fls. 459/465):
Acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs.
Neucimar Ferreira Fraga e Marcos Antônio Rodrigues
para afastara irregularidade e o ressarcimento referente ao pagamento de acréscimo à remuneração de férias
ao prefeito e ao vice-prefeito do município de Vila Velha,
Diário Oficial de Contas

no exercício de 2012, constante do item 2.1 da Instrução
Técnica Conclusiva 1378/2016-1.
1. Rejeitar as alegações de defesa apresentada pelo Sr.
Marcos Antônio Rodrigues, mantendo a irregularidade
referente ao recebimento a maior de substituição a vice-prefeito, constante do item 2.2 da Instrução Técnica
Conclusiva 1378/2016-1, infração que causou dano injustificado ao erário, e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo
com os arts. 87, § 2º, da Lei Complementar nº 621/2012
e 157, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal, dar ciência ao senhor Marcos Antônio Rodrigues para que,
em improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, recolha a importância devida no valor equivalente a 1.652,72 VRTE,
solidariamente com o Sr. Saulo Rodrigues Meirelles.
2. em razão da ausência de alegações de defesa do Sr.
Saulo Rodrigues Meirelles, Secretário Municipal de Administração, manter a irregularidade referente ao pagamento a maior de substituição a vice-prefeito, constante
do item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 1378/20161, infração que causou dano injustificado ao erário, e,
tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a
existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, da
Lei Complementar nº 621/2012 e 157, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal, dar ciência ao senhor Saulo
Rodrigues Meirelles para que, em improrrogável prazo
de 30 (trinta) dias, recolha a importância devida no valor equivalente a 1.652,72 VRTE, solidariamente com o
Sr. Marcos Antônio Rodrigues.
De acordo com os Despachos 67026/2017 e 67363/2017
(fls. 468/469), o prazo concedido pela retro mencionada decisão transcorreu in albis, em razão de não constar qualquer documentação protocolizada em nome dos
www.tce.es.gov.br

responsáveis.
Assim, encaminhados os autos ao Ministério Público de
Contas, o parquet exarou o Parecer de fls. 473/474, opinando pela irregularidade das contas dos senhores Marcos Antônio Rodrigues e Saulo Rodrigues Meirelles.
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.
A decisão preliminar 3589/2017 (fls. 459/465), com fundamento nos arts. 87, § 2º da LC 621/2012 e art. 157,
§ 3º do Regimento Interno deste Tribunal – Resolução
261/2013 – tem por objeto o saneamento do processo e é cabível sempre que, mesmo rejeitando as alegações de defesa, o Tribunal reconhecer a boa-fé do agente
responsável e a inexistência de irregularidade grave nas
contas, como se configurou no caso presente.
A liquidação do débito nessa oportunidade processual
enseja o julgamento pela regularidade com ressalva das
contas e quitação.
Trata-se de decisão preliminar, da qual não cabe recurso,
na forma do art. 398, III do Regimento Interno.
Não ocorrendo o recolhimento tempestivo da importância devida, o Tribunal julgará o mérito das contas, nos
termos de sua Lei Orgânica.
Nesse sentido, caberia aos agentes responsáveis, tomando ciência da rejeição de suas alegações de defesa, recolher a importância devida. Como não o fizeram, passa-se
ao julgamento de mérito, ratificando o posicionamento
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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exarado pelo Ministério Público de Contas, no parecer
de fls. 473/474:
“(...) Disciplina o § 4º do art. 157 do RITCEES que “reconhecida a boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará
o processo, se não houver sido observada irregularidade grave nas contas, hipótese em que o Tribunal julgará
as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável”.
Depreende-se deste preceptivo que são requisitos cumulativos para a obtenção do referido favor legal (a) boa-fé;
(b) liquidação tempestiva do débito e (c) inexistência de
irregularidade grave.
Na espécie, os responsáveis Marcos Antônio Rodrigues e
Saulo Rodrigues Meirelles não efetuaram o recolhimento do débito no prazo estipulado na Decisão 3589/20175, não fazendo jus, portanto, ao benefício legal acima citado.
Posto isso, o Ministério Público de Contas oficia:
1) sejam julgadas IRREGULARES as contas de Marcos Antônio Rodrigues e Saulo Rodrigues Meirelles, nos termos do art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, da LC n.
621/2012;
2) seja cominada aos responsáveis, individualmente,
multa pecuniária, com fulcro nos arts. 87, inciso IV, c/c
135, incisos II e III, da LC n. 621/2012 e art. 389 do RITCEES;
3) sejam condenados Marcos Antônio Rodrigues e Saulo
Rodrigues Meirelles, a ressarcir ao erário, em solidariedade, no valor equivalente a 1.652.72 VRTE, aplicando-lhes multa proporcional ao dano, nos termos dos arts.
87, inciso V e 134 da LC n. 621/2012 c/c art. 386 do RIDiário Oficial de Contas

TCEES;
Por fim, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993 e no parágrafo único do art. 53 da Lei Complementar nº 621/2012, reserva-se, ainda, este Parquet
ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento. (...)”
Importa ressaltar que encampei o voto do Conselheiro
José Antônio Pimentel (fls. 426 a 432), pelo afastamento do item 2.1 da ITC (pagamento sem autorização legal
de acréscimo à remuneração de férias ao Prefeito e Vice-Prefeito), afastando o ressarcimento imposto quanto
a este item, mantendo os demais fundamentos exarados
em meu voto 2670/2017 (fls. 396/422).
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em parte o entendimento
da área técnica exarado na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1378/2016 às fls. 363 - 382, e do Ministério Público no parecer de fls. 389/390, e integralmente o entendimento do Ministério Público de Contas no parecer de
fls. 473/474, 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.Manter a seguinte irregularidade, apontada no item
2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 1378/2016:
www.tce.es.gov.br

1.1.1 Pagamento a maior de substituição ao vice-prefeito
→ Infringência aos artigos 54, 55 e 60 da Lei Orgânica
Municipal e artigos 37 e 39, § 4º, da Constituição Federal.
Responsáveis: Marcos Antônio Rodrigues (Vice-Prefeito)
e Saulo Rodrigues Meirelles (Secretário Municipal de Administração)
Ressarcimento: R$ 2.708,30 (dois mil e setecentos e oito
reais e trinta centavos), equivalente a 1.198,9463;
1.2. Acolher as razões de justificativa e julgar regulares
as contas do senhor Neucimar Ferreira Fraga, com amparo no artigo 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012;
1.3. Acolher as razões de justificativa e julgar regulares
as contas do senhor Aglimar Veloso Neto, com amparo
no artigo 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012;
1.4. Acolher as razões de justificativa e julgar regulares
as contas do senhor Evilásio de Ângelo, com amparo no
artigo 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012;
1.5. Acolher as razões de justificativa e julgar regulares as contas do senhor Manoel Lopes Cançado Júnior,
com amparo no artigo 84, inciso I, da Lei Complementar
621/2012;
1.6. Acolher as razões de justificativa e julgar regulares
as contas do senhor Antônio Carlos Nascimento Valente, com amparo no artigo 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012;
1.7. Julgar irregulares as contas do senhor Marcos Antônio Rodrigues, condenando-o ao ressarcimento do valor
correspondente a 1.198,9463 VRTE, nos termos do artigo
84, inciso III, alínea “e”, da Lei Complementar 621/2012,
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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em solidariedade com Saulo Rodrigues Meirelles, aplicando-lhe multa individual no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), com amparo no artigo 135, inciso III, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012 e art. 389, inciso III
do Regimento Interno (Resolução TC nº 261/2013);
1.8. Julgar irregulares as contas de Saulo Rodrigues Meirelles, condenando-o ao ressarcimento no valor correspondente a 1.198,9463 VRTE, nos termos do artigo 84,
inciso III, alínea “e”, da Lei Complementar 621/2012, em
solidariedade com Marcos Antônio Rodrigues, aplicando-lhe multa individual no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), com amparo no artigo 135, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e art. 389, inciso III do
Regimento Interno (Resolução TC nº 261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2018 - 8ª Sessão Ordinária do
Plenário.

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

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (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.
Diário Oficial de Contas

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 221/2016 PRIMEIRA CÂMARA – NÃO CONHECER –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
RELATÓRIO
O objeto destes autos é o recurso de reconsideração
apresentado pelo Senhor Elias Kiefer, Prefeito Municipal de Marechal Floriano, em face do Acórdão 221/2016
– Primeira Câmara, prolatado nos autos do processo TC
6930/2008 de Tomada de Contas Especial, que rejeitou
as alegações do responsável, julgou irregulares as contas apresentadas e condenou o recorrente ao ressarcimento e multa.
Encaminhados os autos à área técnica esta deliberou a
Instrução Técnica de Recursos 5/2018 no seguinte sentido:
II. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

ACÓRDÃO TC- 286/2018 – PLENÁRIO
Processos: 07804/2017-4, 06930/2008-9
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Partes: Jakeliny Schneider dos Santos, Silvia Malheiros
Guedes Alcoforado, Elias Kiefer, Brunella Plazzi Zappi
Procuradores: Glauco Barbosa dos Reis (OAB: 13058ES), Renato Possatto Lyra (OAB: 7801), Karina Berçan
Pinto (OAB: 16967), Geomarts Lahass (OAB: 17369), Renato Medeiros Ricas (OAB: 14844), Priscila Kiefer (OAB:
16690)
www.tce.es.gov.br

Em sede de admissibilidade, verifica-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidadeprocessual, o que
torna o recurso CABÍVEL.
Verifica-se que a publicação da notificação do Acórdão
TC-221/2016 – Primeira Câmara, proferido nos autos do Pro. 6930/2008,foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 25/04/2016, considerando-se publicada no dia 26/04/2016, nos termos
dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c art. 5º da Resolução TC
nº262/2013.
Interposto o presente recursode reconsideraçãoem
29/08/2017, tem-se o mesmo como INTEMPESTIVO.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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III. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, sugere-se o NÃO CONHECIMENTO
do presente Recurso de Reconsideração,mantendo-se
integralmente os termos do Acórdão TC-221/2016 –Primeira Câmara, nos moldes regimentais.
Em 29 de janeiro de 2018.
[...]”
Por despacho deste Gabinete foram os autos encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, que se
manifestou por meio do Parecer 432/2018, da lavra do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, no sentido
do não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade.
Assim vieram os autos a este Gabinete, na forma regimental.
É o relatório.
1. FUNDAMENTAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no art. 161 da Lei Complementar 621/2012, passo ao exame de admissibilidade do
presente recurso.
Observa-se que o Recurso é cabível já que interposto em
face de processo de contas que examina o mérito (art.
405 do RITCEES). Além disso, o recorrente é parte capaz
e possui interesse e legitimidade processual.
O prazo para interposição do Recurso de Reconsideração
é de 30 (trinta) dias (§2º do art. 405 do RITCEES).
A Secretaria Geral das Sessões informou, no Despacho
56260/2017, que o Recurso de Reconsideração interposto por Elias Kiefer foi protocolizado em 29/08/2017,
e que a notificação do Acórdão TC 221/2016 – Primeira Câmara recorrido, foi disponibilizada no Diário OfiDiário Oficial de Contas

cial Eletrônico deste Tribunal no dia 25/04/2016, considerando-se publicada no dia 26/04/2016, nos termos dos
artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar
Estadual n° 621/2012 c/c art. 5º do RITCEES.

2. Unânime.

Desta feita, o prazo para interposição de recurso venceu na data de 25 de maio de 2016 e este só foi protocolado no dia 29 de agosto de 2017, sendo, portanto,
intempestivo.

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.

Assim sendo, com fundamento no art. 162, § 2º da Lei
Complementar 621/2012 deixo de conhecer do presente
recurso, em razão de sua intempestividade.
Festa feita, 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 005/2017 pelo
não conhecimento do recurso em razão de sua manifesta intempestividade.
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
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, na forma do no art. 162, § 2º da Lei
Complementar 621/2012, por.
1.1. Não conhecer o presente Recurso, em razão de sua
intempestividade, arquivando-se os autos após o trânsito em julgado.
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 27/03/2018 - 8ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 287/2018 – PLENÁRIO
Processos: 12909/2015-5, 07431/2012-1

Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Classificação: Recurso de Reconsideração

butos Municipais sem prévia aprovação em concurso e;

UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra

→ Ausência de apresentação da estimativa do impacto
financeiro, destes atos, conforme a LRF.

Relator: Domingos Augusto Taufner
Partes: Antonio Sergio Alves Vidigal, Audifax Charles Pimentel Barcelos, Partido Trabalhista Cristão
Procuradores: Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (OAB:
15786-ES), Felipe Osorio dos Santos (OAB: 6381-ES),
Gregorio Ribeiro da Silva (OAB: 16046-ES)
RECURSO     DE     RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACORDÃO TC 937/2015 – CONHECER - NEGAR PROVIMENTO
– MANTER INCÓLUME O ACORDÃO PROFERIDO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Sergio Alves Vidigal em face do Acordão TC 937/2015 – Processo em apenso TC 7431/2012 –
que considerou procedente a denuncia formulada pelo
Partido Trabalhista Cristão sobre a inobservância quanto
às regras de concurso publico e à Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à ausência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro sobre o município, sem, contudo,
aplicar pena de multa.
O recorrente interpôs o recurso de reconsideração às
fls. 01-11 requerendo a reforma do acordão objetivando
afastar as seguintes irregularidades:
→ Inobservância à regra do concurso público, que conferiram ao ocupante do cargo de Fiscal de Rendas Municipais o direito de obter a elevação de vencimentos por
meio de enquadramento o cargo de Auditor Fiscal de TriDiário Oficial de Contas

O presente recurso foi analisado pela Secex Recursos, por meio da Instrução Técnica de Recurso – ITR n°
75/2016, que opinou no sentido de conhecê-lo por estarem previstos os requisitos de admissibilidade, no entanto sugere a total improcedência, mantendo o Acordão 937/2015.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de
Contas, que em Parecer Ministerial às fls. 45, da lavra do
Excelentíssimo Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos apresentados na ITR nº75/2016.
Na sequência, o processo fora incluído em pauta de julgamento e na 44ª Sessão Ordinária do Plenário, o advogado do interessado realizou sustentação oral, conforme
juntada das notas taquigráficas às fls. 50-52, bem como
requereu a juntada de Memoriais Finais, fls. 57-64.
Por fim, os autos retornaram a este Gabinete para elaboração final do voto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Sergio Alves Vidigal, prefeito do município de Serra no exercício de 2012, em face do Acórdão TC nº 937/2015, assim proferido pelo Plenário desta Corte:

de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de julho de dois mil e quinze, à
unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Afastar a preliminar de não admissibilidade da Denúncia;
2. Considerar procedente a presente Denúncia, deixando, porém, de aplicar multa ao gestor por não haver
ocorrido qualquer enquadramento de servidores de forma irregular baseado no Decreto nº 8.144/2012, e, em
consequência, não haver gerado qualquer despesa ao
erário;
3. Determinar ao atual Prefeito Municipal de Serra que
não dê aplicabilidade ao Decreto nº 8.144/2012, expedido pelo Chefe do Executivo Municipal, suprimindo a parte que garantiu o enquadramento no nível 10 – Técnico
de Nível Superior – a todos os ocupantes de cargo efetivo de Fiscal Municipal;
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
O acórdão recorrido fora proferido em processo de Denúncia oferecida pelo Partido Trabalhista Cristão, na qual
se questionou a inobservância à regra do concurso público e a inobservância à Lei de Responsabilidade Fiscal, em
especial quanto à ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, dentre outras exigências.

ACÓRDÃO

Pois bem. Analisando as condições de admissibilidade do
recurso, observa-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual, o que torna cabível o presente recurso.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC7431/2012, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal

O acórdão recorrido decorreu de voto de relatoria do
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, corroborado

www.tce.es.gov.br
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pelo Plenário deste tribunal entendendo que, embora o
Decreto Regulamentar tenha extrapolado os limites jungidos pela Lei que pretendeu disciplinar, a saber, a Lei
Municipal nº 3920/2012, em razão da ausência do efetivo enquadramento funcional realizado com base no malfadado decreto, a expedição de determinação seria a solução jurídica adequada adotada por esta Corte apta a
solucionar o caso concreto, dispensado, inclusive, a aplicação de penalidade de multa.
Contudo, em síntese, o recorrente alega que a administração indeferiu os enquadramentos funcionais e a determinação objeto do acórdão esvaziam o pedido contido na denúncia, equiparando-se a perda superveniente
do objeto, pretendendo o recurso a reforma do acórdão
para julgar improcedente a denúncia.
Penso que, tais argumentos não devem prosperar, haja
vista que fora a própria determinação desta Corte que
tornou inequívoca que a concessão pleiteada pelos servidores municipais com base no Decreto editado pelo recorrente eram irregulares e caso deferidas, poderia, até
mesmo, ensejar a ocorrência de dano ao erário.
Nesse contexto, não há que se falar em esvaziamento
do pedido da denúncia, se fora exatamente a procedência da mesma, que culminara em expedição desta Corte
por DETERMINAR a supressão da parte do Decreto que
garantira o enquadramento no nível 10 – Técnico de Nível Superior – a todos os ocupantes de cargo efetivo de
Fiscal Municipal.
Sendo assim, ainda que os enquadramentos previstos
pelo Decreto possam, de fato, não ter ocorrido, a edição
do ato administrativo normativo por si só já deveria ter
guardado observância obrigatória ao que dispõe o art.
16, I c/c o art. 17, §1º, ambos da LRF, abaixo transcritos:
Diário Oficial de Contas

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa será
acompanhado de:

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

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;

1.1. CONHECER o presente recurso, interposto pelo Prefeito Municipal de Serra no exercício de 2012, Sr. Antônio
Sergio Alves Vidigal, como Pedido de Reexame, em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do
art. 399 do RITCEES;

(...)
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado
a despesa corrente derivada de lei, medida provisória
ou ato administrativo normativo que fixem para o ente
a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.
§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de
que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem
dos recursos para seu custeio.
Desta forma, por todas as razões acima expostas, corroboro ao posicionamento técnico, o qual adoto também como razão de decidir a fundamentação firmada na
Instrução Técnica de Recurso – ITR 00075/2016-6 como
parte integrante deste voto, motivo pelo qual entendo
que o Acórdão Recorrido não merece reparos, o que me
faz CONHECER do recurso, mas NEGAR provimento para
manter incólume o Acórdão TC nº 937/2015 .
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
técnico e ministerial, 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
www.tce.es.gov.br

1.2. Quanto ao mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Pedido de Reexame, mantendo-se incólume o Acórdão TC nº
937/2015 – Plenário;
1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos na
forma do art. 330, III, do RITCEES.
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 substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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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

ACÓRDÃO TC- 290/2018 – PLENÁRIO
Processo: 00245/2018-2
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: Alexandre Wernersbach Neves (Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo – PREVES)
Ementa:CONTROLE EXTERNO – DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – REPRESENTAÇÃO –
NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se representação encaminhada pelo Sr. Alexandre Alexandre Wernersbach Neves, Diretor-Presidente
da Fundação de Previdência Complementar do Estado
do Espírito Santo – PREVES, em que é suscitada possíDiário Oficial de Contas

vel irregularidade decorrente do não envio de servidores à PREVES para manifestação quanto à opção ou não
pelo regime de previdência complementar para os servidores públicos efetivos ingressantes nos quadros da
Defensoria Pública após a edição da Lei Complementar
711/2013, que, ao seu entender, implicaria em nulidade da posse.
Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo – Previdência, por meio da Manifestação Técnica
54/2018, ante à identificação de ausência de não atendimento aos requisitos de admissibilidade, apresenta a seguinte proposta de encaminhamento:

ausentes elementos indispensáveis a tanto, como clareza, elementos de convicção e indício de prova, que
constituem pressupostos processuais objetivos expressamente exigidos nos incisos I, II, e III do artigo 94 da Lei
em comento.
Pois, não há comprovação do alegado ato de posse e
exercício em descumprimento aos termos do aludido
Decreto 3395-R/2013, tampouco de manifestação da
vontade dos novos servidores quanto à opção ou não pelo regime previdenciário complementar.

II.1 NÃO RECEBER a presente denúncia, por ausente
pressuposto legal, com consequente arquivamento;

Tampouco há requerimento de qualquer providência por
parte desta Corte de Contas, visto que apenas noticiada uma possível situação irregular, contudo desacompanhada de qualquer elemento de prova.

II.2 NOTIFICAR, força da eventualidade, o representado
para, querendo, prestar esclarecimentos, e juntar documentos, no prazo de lei.

Assim sendo, não há elementos fático-jurídicos que subsidiem a atuação do Controle Externo, ou seja, é caso
de não conhecimento da representação e arquivamento.

II.3 DAR ciência ao representante.

Pelo exposto, acompanho o entendimento técnico e ministerial, nos termos do §2º do art. 94 da LOTCEES, NÃO
CONHEÇO esta representação, sem necessidade, pois,
de análise de mérito, VOTO no sentido que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Deliberação, que submeto
à sua consideração.

O Ministério Público junto a este Tribunal, por meio do
Parecer 471/2018, opina pelo não conhecimento da representação, conforme ressaltado pela Manifestação
Técnica 54/2018.
Por entender suficientes e plenamente motivadas as razões expostas na Manifestação Técnica 54/2018, adoto-as como fundamento do meu voto, in verbis:
A representação não atende aos requisitos de admissibilidade elencados nos artigos 50, II, “c”, 94, I a V, §§1º a
3º, 99, §1º, III, da Lei Complementar Estadual 621/126,
regulamentado na forma dos artigos 1º, XI e XXIV, 9º,
XXXVIII, 101, §§ 4 e 5º, 173, I e III, 176, caput, e 177,
V, I, da Subseção III, do Anexo Único da Resolução TC
261/20137, por isso não merece ser conhecida, já que
www.tce.es.gov.br

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 Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. NÃO CONHECER A REPRESENTAÇÃO e promover o
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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ARQUIVAMENTO do feito, conforme determina o inciso I
do §3º do art. 176 da Resolução TC 261/2013 (RITCEES).

Acórdão 00292/2018-1 - PLENÁRIO

1.2. Por fim, seja dada CIÊNCIA ao representante.

Processos: 05727/2017-9, 04034/2015-1

2. Unânime.

Classificação: Recurso de Reconsideração

3. Data da Sessão: 27/03/2018 - 8ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama

4. Especificação do quórum:

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

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

Partes: SAAE SOORETAMA , Membros do Ministério Público de Contas (HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA),
RAMON SULCIS MAGESKY, ADEMIR MORGAN DE OLIVEIRA

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

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – ATRASO
NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – DAR PROVIMENTO – REFORMAR O ACÓRDÃO TC
226/2017 – PRIMEIRA CÂMARA.

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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Diário Oficial de Contas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

ponsabilidade aos senhores Ramon Sulcis e Ademir Morgan de Oliveira, tendo em vista a baixa materialidade,
vez que configurada no presente caso a ocorrência de
inexigibilidade de conduta diversa;
2. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas
Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de
Sooretama, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade dos senhores Ramon Sulcis Magesk e Ademir
Morgan de Oliveira, nos termos do inciso II do art. 84, da
Lei Complementar 621/2012, dando-lhes a devida quitação, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
3. Determinar ao atual gestor:
3.1.4.1. O recolhimento dos valores devidos ao INSS, registrados na contabilidade em 2012, bem como a apuração dos responsáveis pelo não recolhimento do valor indicado no item 2.1 da ITC 3839/2016, com ressarcimento ao erário, dos valores pagos a título de encargos (juros, multa, etc.).

Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo representante do Ministério Público de Contas,
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, irresignado
com o teor do Acórdão TC 226/2017 – Primeira Câmara,
que concluiu pelos seguintes termos:

3.2.4.2. A identificação dos destinatários dos valores retidos, o RGPS e servidores dos quais fora retido a
maior o valor constante do Balanço de 2012, tratado no
item 2.2 da ITC 3839/2016, devendo esse valor ser repassado ao RGPS ou ao servidor, com observância da tabela de incidência da época da retenção.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4034/2015, ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito de março de dois mil
e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:

3.3.4.3. A comprovação junto a este Tribunal, na próxima prestação de contas, as medidas adotadas, em razão dos subitens constantes no voto do relator, bem como dos resultados de tais medidas, sob pena de se julgar
irregular as contas, com aplicação de sanção pecuniária,
na forma da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.

1. Manter a irregularidade relativa ao item 1, conforme
já fundamentada no voto do relator, sem imputar res-

4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

I - RELATÓRIO

www.tce.es.gov.br

Por meio de Instrução Técnica de Recurso n° 181/2017-2
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(doc. eletrônico 05), a SecexRecursos se manifestou pelo conhecimento do recurso em discussão, além da notificação dos recorridos para apresentação de contrarrazões ao recurso, o que se deu por ocasião da Decisão
Monocrática Preliminar 1442/2017-2 (doc. eletrônico
06). Devidamente notificados, os recorridos permaneceram inertes.

ma do art. 157 c/c art. 166, §3° e art. 164, caput da Lei
Complementar 621/2012, o Recurso de Reconsideração
interposto em 04/08/2017 observou o requisito da tempestividade.

Ato contínuo, retornaram os autos à unidade técnica
competente que, por meio da Instrução Técnica de Recurso n° 329/2017-2 (doc. eletrônico 15), reiterou seu
opinamento pelo conhecimento do recurso e, no mérito
por seu provimento, conforme segue:

Art. 405. Da decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, caberá recurso de reconsideração ao Plenário, podendo ser formulado uma só vez e
por escrito.

IV. CONCLUSÃO
Ante as razões expostas, opina-se quanto ao mérito recursal pelo seu TOTAL PROVIMENTO, nos termos propostos pelo recorrente.
É a nossa manifestação.
Os autos foram, nos termos regimentais, encaminhados
ao Ministério Público Especial de Contas, que se posicionou através de Parecer 6502/2017-1 (doc. eletrônico
19), da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, para endossar a proposição da área técnica exposta na ITR 329/2017-2.
É o relatório.
II - DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Na análise da admissibilidade do recurso, verifica-se que
o recorrente é capaz e possui interesse e legitimidade
processual, o que torna cabível o presente recurso.
Ademais, o Acórdão TC 226/2017 – Primeira Câmara foi
ao Ministério Público de Contas em 13/06/2017 e, considerando o prazo recursal contabilizado em dobro, na forDiário Oficial de Contas

Com efeito, o artigo 405, §2° do RITCEES assim dispõe
acerca do prazo do Recurso, conforme transcrito a seguir:

§ 2º O recurso de reconsideração poderá ser interposto
pelo responsável, pelo interessado, pelo sucessor ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, no prazo de trinta dias, contados na forma prevista na Lei Orgânica do
Tribunal.
Assim, no presente caso, considero tempestivo o recurso.
Ademais, observando os pressupostos recursais, averígua-se que a parte é capaz e possui legitimidade e interesse jurídico. Quanto ao cabimento, constata-se que
o instrumento recursal é adequado, nos termos do art.
164 da Lei Complementar nº 621/2012. Por fim, como
dito, verifica-se que sua interposição é tempestiva.
Diante do exposto, há que se conhecer do Recurso, eis
que presentes os requisitos de admissibilidade. Passe-se
ao exame de mérito.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Inconformado com a referida decisão, o representante
do Ministério Público de Contas, Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma do Acórdão objurgado para julgar irrewww.tce.es.gov.br

gulares as contas dos ora recorridos e lhes impor multa.
Numa análise detida dos autos, passa-se à análise dos argumentos recursais trazidos pelo Recorrente em rechaçamento ao v. acórdão, decorrente da Prestação de Contas Anual de Gestão/Ordenador de Despesa, relativa ao
exercício de 2014.
As razões recursais são no sentido de sustentar a necessidade de reforma do v. acórdão para julgar irregulares
as contas em questão, e pairam em torno dos seguintes
pontos: i) que embora a ilegalidade analisada não tenha
surgido na gestão em tela, o comportamento indiferente
do responsável diante de uma ilegalidade comprometia
o regular desenvolvimento das funções do SAAES, que
deveria ter sido saneada; ii) que a intempestividade no
recolhimento das verbas previdenciárias à autarquia federal traz prejuízos à Administração Pública em seu sentido macro, uma vez que o sistema previdenciário se ampara no equilíbrio financeiro e atuarial; iii) por fim, que
a ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias retidas de servidores gera despesas indevidas e
desnecessárias para o ente, tais como juros e multas, o
que demonstra a ocorrência de prejuízo ao erário.
Numa análise perfunctória dos fundamentos de recurso, é indissociável que se reconheça que assiste razão ao
recorrente, posto que, uma vez constatada a existência
de débitos previdenciários anteriores, deveriam os responsáveis ter empenhado esforços para adimplir as obrigações decorrentes da retenção de contribuições previdenciárias dos servidores, em linha com os princípios
contábeis da Entidade e da Continuidade.
Aliado a isso, não poderiam os responsáveis se escusar
da perpetuação do ilícito, sob o argumento de que este teria ocorrido na gestão anterior, já que a assunção da
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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função invoca sobre o gestor todas as obrigações pendentes, de modo que, uma vez investidos no cargo, recai
sobre esses o ônus de adimplir os compromissos.
Assim, ainda que a conduta delituosa de apropriação indevida tenha se dado na gestão anterior, a não regularização das contribuições previdenciárias, considerando que --- reforce-se --- os gestores assumiram a responsabilidade financeira da entidade, condiz com conduta
omissiva contrária ao que dispõe o art. 30, I, “b” da Lei
8212/91.
Nesse contexto, a conduta esperada dos gestores, pautada na boa prática de gestão e balizada na lei, era que estes agissem com cautela e responsabilidade, o que neste ponto significaria reduzir/impedir o aumento dos encargos financeiros advindos de juros de mora incidentes
sobre os valores não repassados, de forma que é indissociável a conclusão de que os gestores em questão atuaram de modo reprovável, na medida em que sua omissão causou dano ao erário.
Por essa razão, assiste razão ao recorrente, visto que as
contas devolvidas à discussão pelo recorrente não se
amoldam às hipóteses de julgamento pela regularidade
com ressalvas, previstas no art. 84, II da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista que o caso dos autos não
evidencia dano injustificado ao erário:
“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;”
(grifo nosso)
Dessa forma, resta evidenciado que a não regularização
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do recolhimento dos encargos previdenciários pelos responsáveis, num indissociável concurso para a ocorrência
de dano ao erário, se mostra suficiente para a caracterização da irregularidade, de modo a impor a pecha de irregulares sobre as contas em discussão.
Em linha com o exposto, encampo as conclusões alcançadas por meio da Instrução Técnica de Recurso 329/20172, cuja fundamentação integra esse voto independente de transcrição, para reformar o Acórdão TC 226/2017
– Primeira Câmara, no sentido de julgar irregulares as
contas sob a responsabilidade dos Srs. Ramon Sulsis Magesky e Ademir Morgan de Oliveira, gestores do SAAE de
Sooretama, no exercício de 2014; bem como, em consonância com a previsão contida no art. 88 c/c 135, I da Lei
Complementar 621/2012, impor-lhes multa individual
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada em patamares mínimos, condizentes com os reflexos danosos da
conduta dos agentes responsáveis, na forma do art. 388
c/c 389, II do RITCEES.
Ademais, em observância ao princípio da devolutividade da matéria, mantêm-se os demais termos do Acórdão TC 226/2017.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões exwww.tce.es.gov.br

postas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do presente recurso interposto em face do Acórdão TC 226/2017 – Primeira Câmara e, no mérito, DAR PROVIMENTO às razões recursais, no sentido
julgar irregulares as contas, sob a responsabilidade dos
Srs. Ramon Sulsis Magesky e Ademir Morgan de Oliveira, Diretores Presidentes do Serviço de Autônomo de
Água e Esgoto do Município de Sooretama; bem como,
em consonância com a previsão contida no art. 88 c/c
135, I da Lei Complementar 621/2012, impor-lhes multa
individual no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada em patamares mínimos, condizentes com os reflexos
danosos da conduta dos agentes responsáveis, na forma
do art. 388 c/c 389, II do RITCEES; mantendo-se, quanto
ao restante, todos os termos do Acórdão TC 226/2017.
Ademais, em observância ao princípio da devolutividade da matéria, mantêm-se os demais termos do Acórdão TC 226/2017;
1.2. DAR ciência aos interessados;
1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
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), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 293/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06013/2017-1, 04229/2014-8
Classificação: Pedido de Reexame
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Recorrentes: Larissa Deorce da Rocha, Maria da Penha
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Rosa Sodre

lator;

Interessados: BR Ambiental Serviços e Obras LTDA-ME,
Geraldo Luzia de Oliveira Junior

2. Considerar procedente a presente representação,
rejeitando-se as razões de justificativas das Sras. Maria da Penha Rosa Sodré e Larissa Deorce da Rocha Vaccari, aplicando-lhes multa pecuniária, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 135, II, da Lei
Complementar621/2012, em razão da irregularidade
disposta no item 2 do decisão do relator, em face das razões expendidas;

Procuradores: Alessandra Antunes Coelho (OAB: 18873ES), Neimar Zavarize (OAB: 11.117-ES), Fabiano Carvalho de Brito (OAB: 11.444-ES, OAB: 105.893-RJ), Rodrigo da Silva Oliveira (OAB: 17.096-ES), Bruno Oliveira Cardoso (OAB-ES 522A), Rafael Libardi Comarela (OAB-ES
11.323), Fernanda Monique Rodrigues dos Santos (OAB-ES 17.334), Leonardo Felipe Pimenta de Paoli (OAB-ES
22.582)
Ementa: PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – DAR PROVIMENTO – AFASTAR RESPONSABILIDADE – MODIFICAR
ACORDÃO TC 341/2017 – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I - RELATÓRIO
Trata o processo de Pedido de Reexame interposto pelas
Senhoras Maria da Penha Rosa Sodré e Larissa Deorce
da Rocha Vaccari, então presidentes da Comissão Permanente de Licitação – CPL - de Cariacica em 2012, em
face do Acórdão TC – 341/2017 – Plenário, que assim decidiu:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4229/2014, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de abril de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada pelo Sr. Geraldo Luzia de Oliveira Júnior,
conforme razões expendidas no item 1 da decisão do rewww.tce.es.gov.br

3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Por meio da Decisão TC nº 4318/2017 – fl. 42/46, o Plenário desta Corte de Contas atribuiu efeito suspensivo,
encaminhando a unidade técnica para manifestação.
Considerando a matéria recursal ser atinente à engenharia, os autos foram encaminhado a SecexEngenharia, que por meio de Manifestação Técnica nº 67/2018
de fls. 53/63, que entendeu pela manutenção da irregularidade.
Por meio da Instrução Técnica de Recurso 00018/2018,
fls. 65/67, a Secex Recursos manifestou-se, nos seguintes termos:
III. CONCLUSÃO
Com base nos elementos aqui expostos, opina-se, quanto aos requisitos de admissibilidade, pelo CONHECIMENTO do presente recurso, nos termos da ITR n. 201/2017,
fls. 32-34.
No que tange ao mérito, quanto aos aspectos de engenharia, opina-se pelo NÃO PROVIMENTO, nos termos da
Manifestação Técnica 067/2018-8, de fls. 53/63, exarada pela Secretaria de Controle Externo de Engenharia e
Meio Ambiente.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Por fim, convém ressaltar que o recorrente requer seja afastada ou atenuada a multa aplicada. Todavia, a imposição, bem como a dosimetria da multa é competência privativa das Câmaras e do Plenário deste Tribunal
de Contas, sendo que o Plenário poderá revê-la caso entenda desarrazoados os limites em que originariamente fixada.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público de Contas, que se manifestou por
intermédio de Parecer nº 683/2018 subscrito pelo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, que encampou
in totum o posicionamento do corpo técnico, opinando
pelo conhecimento do feito e no mérito, seja totalmente desprovido, mantendo-se a condenação.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
Inconformadas com a referida decisão, as Recorrentes
interpuseram o presente recurso, objetivando afastar a
única irregularidade mantida no Acórdão objurgado, para o fim de ver a reforma da decisão.
Observando os pressupostos recursais, averiguo que as
partes são capazes e possui legitimidade e interesse jurídico.
Quanto ao cabimento, constato que o instrumento recursal é adequado, nos termos do artigo 166 da Lei Complementar nº 621/2012. Por fim, verifica-se que sua interposição é tempestiva.
Nesse caminhar, analisando detidamente os autos, passo à análise da irregularidade rechaçada pelas Recorrentes.
Depreende-se dos autos que a unidade técnica ao elaborar a Manifestação Técnica Preliminar nº 364/2015
de fls. 1165/1173 nos autos de Representação (TC
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4229/2014) em apenso, analisando a Concorrência Pública nº 004/2013 que teve por objeto contratação de
empresa pra prestação de serviços de paisagismo, limpeza, plantio no Município de Cariacica, observou que a Comissão Permanente de Licitação determinou que a empresa vencedora adequasse os índices de encargos trabalhistas conforme edital, contrariando o inciso I do art.
129 e artigo 130 do Decreto-Lei nº 5452/43.
Observaram que constou equivocadamente na planilha
do Edital o índice de encargos trabalhistas localizado na
coluna de quantidade, quando por se tratar de composição de preço trata de item inalterável.
Acrescentou a unidade técnica que uma das possibilidades que podem ter contribuído para o equívoco foi à falta de definição do objeto sobre o que é planilha de orçamento e o que é composição de custo.
A Equipe de auditoria, analisando o caso concreto, entendeu que esta falha não foi passível de nenhuma impugnação ou menção no processo licitatório, não sendo
suficiente para condenar qualquer parte sendo necessária uma avaliação da repercussão do erro no julgamento.
Analisando os valores apresentados inicialmente pela licitante vencedora do certame e os valores retificados,
apurou a unidade técnica a diferença de R$ 167,52 (cento e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos),
fez ainda constar o valor apresentado pela segunda melhor proposta.
Ressaltou, ainda, que não se verificou alteração do resultado do vencedor da proposta concluindo que os erros
identificados não interferiram significativamente o julgamento da proposta.
Inobstante tais constatações, concluiu que a Administrawww.tce.es.gov.br

ção aprovou irregularmente a alteração de documentos,
sugerindo ao final pela aplicação de multa o que foi seguido pelo Relator originário acompanhado em Plenário.
As Recorrentes alegaram em defesa e em sede recursal
em síntese que a CPL ao requisitar o acerto da proposta vencedora, apenas deu cumprimento ao que previa o
edital fazendo especificamente no item 11.6.4 que assim
dispõe: “erro de lançamento de valor de planilha na qual
o mesmo se apresente superior serão reduzidos àquele da planilha na qual o mesmo se apresente superior,
serão reduzidos àquele da planilha base fornecida pelo
Município”.
Informam que o acerto da planilha no ponto em que tratava de percentuais relativos à mão de obra, visou garantir a manutenção da condição de igualdade das condições da disputa, ressaltando que estava tratando da planilha de composição dos custos da prestação dos serviços.
Não obstante, aduzem que embora não houve descumprimento do edital, em outras palavras, afirmam que os
possíveis vícios pré-existentes no edital, não se destina a
CPL que atua na fase posterior à confecção do certame.
Por fim, invocam a aplicação de multa não se encontra
dentro dos parâmetros da razoabilidade, pugnando pelo
provimento do presente recurso.
Pois bem,
O ponto nodal da presente irregularidade, como apontado pela unidade técnica na Instrução Inicial, devido a
constar equívoco no edital de Concorrência Pública nº
004/2013 como acima narrado.
Compulsando os autos, verifico que o Termo de Referência foi elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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– Gabinete do Secretário, consoante se vê dos documentos anexados às fls. 124/148, devidamente recebido pela CPL – fl. 163.
Às fls. 295/299 consta parecer jurídico favorável ao seguimento do edital conforme Termo de Referência parte
integrante do edital.
Consta às fls. 405/609, que após impugnação o Termo
de Referência sofreu alterações, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sendo promovida a errata do edital (fl.609).
Por meio de OF/SEMAD-GSU-PMC-Nº 007/2014 – fl.
1039, a COLIC analisando a proposta de preço apresentada pela empresa licitante que ofereceu o menor preço,
observou que os índices referentes a encargos trabalhistas divergiam do Edital, solicitando que fosse feito reajuste nos referidos itens da planilha de preço, ressaltando que o valor global não poderia ser alterado.
Conforme se verifica da Ata de Julgamento de Preço – fls.
1053/1054, constatou a CPL que não houve qualquer alteração do valor total apresentado pela empresa vencedora do certame.
Estabelece o artigo 6º, XVI da Lei 8.666/93 que a Comissão de Licitação possui como atribuição:

edital ou a expedição da carta convite.

dade imputada.

À Comissão de Licitação compete conduzir todas essas
etapas e decidir as questões que lhes são pertinentes,
como habilitação/inabilitação de licitantes e a classificação/desclassificação das propostas dos licitantes habilitados, reconsiderar, se for o caso, tais decisões, caso haja recursos à autoridade competente para julgá-los, realizar diligências.

Este tem sido o entendimento desta Corte de Contas ao
verificar que a elaboração do edital deve ser feito por
profissional capacitado, não sendo atribuição da Comissão de Licitação, afastando a responsabilidade, vejamos:

Lado outro, a Lei 8.666/93 estabelece a necessidade de
projeto básico ou termo de ser elaborados por profissionais que detenham conhecimento técnico específico relacionado ao objeto da licitação, não sendo tarefa da Comissão de Licitação, levando-se ainda em consideração
a segregação de funções, que além de influenciar na especialização de agentes e setores da Administração, delimita a competência administrativa e, por conseguinte,
a responsabilidade de cada um dos envolvidos na licitação.

Cuidam os autos de Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de João Neiva, em Obras e Serviços de
Engenharia, referente ao exercício de 2009, com base no
Plano e Programa de Auditoria nº 245/2010 (fls. 1-5).

Caso a Comissão de Licitação identificar ou suspeitar a
existência de algum vício no edital e/ou nos anexos, deve promover diligência destina a esclarecê-lo, nos moldes do artigo 43, §3º da Lei 8.666/93.

XVI – Comissão – Comissão, permanente ou especial,
criada pela Administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitações”.

Feitas estas considerações, tenho que sorte assiste às
Recorrentes ao afirmarem não serem as mesmas responsáveis pelo vício apontado no edital, o que, por si só,
afasta a responsabilidade, pois conforme documentos
constantes dos autos não foram responsáveis pela elaboração do referido edital.

Vê-se que nenhuma das atribuições cometidas à Comissão de Licitação localiza-se na fase interna do procedimento, atuando, tão somente, na fase externa do procedimento licitatório que tem início com a publicação do

Não obstante, é importante registrar que no caso concreto, o vício apontado não se revela perceptível a ponto a ensejar uma diligência por parte da Comissão de Licitação, o que também entendo afastada a responsabili-

“Art. 6º.
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[Licitação. Projeto básico. Comissão de licitação. Responsabilidade pela elaboração de projeto básico]

ACÓRDÃO TC-323/2016 - PRIMEIRA CÂMARA

(...) Com relação a mérito, a Instrução de Engenharia
Conclusiva 39/2015 exauriu a matéria, sugerindo a responsabilidade dos senhores (...) e (...) em relação a irregularidade disposta no RA-O 43/2012.
Entretanto, o Sr. (...) – Presidente da Comissão de Licitação - alega que determinadas atribuições, a exemplo
da elaboração de editais licitatórios e seus anexos, assim
como a aprovação de minutas de editais, dentre outras,
consequentemente, não se configuram como atribuições da Comissão de Licitação ou de qualquer de seus
membros, inclusive de seu presidente. [fls. 957/958]
Declara, ainda, que a forma de contratação não foi escolhida pela Comissão de Licitação, tampouco as necessidades técnicas, haja vista ser a sua função, única e exclusivamente, processar e julgar as licitações. [fl. 962]
(...) Assim, verifica-se que a responsabilidade pela elaboração de projeto básico é profissional habilitado na
área.
Considerando que a equipe de auditoria avaliou o projeto básico como deficiente, e não como ausente, e tendo
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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em vista que a aprovação do projeto básico deve ser realizada pela mesma autoridade que autoriza a contratação (ordenador de despesas), somos pelo afastamento
da responsabilização do Sr. (...) – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
Dados do processo
Inteiro teor Processo: 573/2011   
Data da sessão: 23/03/2016  
Relator: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO  
Natureza: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA
[Licitação. Objeto. Projeto básico. Detalhamento. Insuficiência]
ACÓRDÃO TC-1175/2017 – PLENÁRIO

ram os editais com os mesmos vícios outrora combatidos”.

Dados do processo

(...) II.5 Objeto Licitado Genérico e Projeto Básico Incompleto

Data da sessão:19/09/2017  

(...) Observaram os agentes de fiscalização a padronização das justificativas e dos projetos básicos em todos os
editais, sem qualquer distinção quanto as características geográficas e topográficas dos bairros componentes
de cada regional ou das características dos imóveis e logradouros objeto das intervenções e as condições sob as
quais os serviços serão executados.
Segundo os mesmos técnicos, a fragilidade nas justificativas das contratações e na elaboração fica evidente
quando se verifica a carência de informações e dados
históricos dos serviços assemelhados executados anteriormente, de demandas atuais registradas ou necessidades eventuais decorrentes de eventos climáticos, como chuvas fortes, de modo a justificar as previsões de
quantitativos especificadas.

Trata-se de Representação apresentada pelo Sr. (...), em
face da Secretaria Municipal de Obras de Vitória – SEMOB, diante de possíveis irregularidades nos Editais de
Concorrência Pública nº 18/2014, 21/2014, 23/2014,
26/2014, 24/2014, 25/2014, e 27/2014, publicados pelo Município de Vitória, tendo por objeto a contratação
de empresas para manutenção, pequenas reformas e
pequenas obras em logradouros e prédios públicos no
âmbito das Regionais 08, 01, 03, 06, 04, 05 e 07, respectivamente, mantidas idênticas àquelas tratadas em representação objeto do processo TC 9077/2013, daquela
mesma secretaria municipal.

(...) Sem as informações que orientaram o planejamento da contratação no projeto básico, os serviços especificados e respectivos quantitativos previstos se revestem de características especulativas, afrontando explicitamente os dispositivos da Lei de Licitações, com afronta a alínea “f” do art. 6º, inc. IX, da Lei 8666/93, também
se deixa de atender ao comando legal do § 4º do art. 7º,
da referida lei.

Em aditamento à representação, o Ministério Público de
Contas asseverou, à fl. 12640, que os responsáveis, qualificados na exordial: “(i) promoveram a anulação de editais reconhecidamente viciados; (ii) firmaram Termo de
Ajustamento de Conduta – TAC; contudo, (iii) republica-

Entretanto, a elaboração do projeto básico é antecedente lógico à sua submissão à comissão de licitação e nesse caso fica afastada a irregularidade quanto a Presidente da Comissão Permanente de Licitação da SEMOB Sra.
(...), mantida, no entanto, quanto ao secretário, Sr. (...) .
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Inteiro teor Processo: 945/2015   
Relator: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI  
Natureza: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
De outra banda, impende sinalizar que, mesmo que houvesse responsabilidade, o pequeno vício apontado não
teria o condão de aplicação de multa, levando em consideração que o valor da diferença do índice trabalhista resultou em R$ 167,52 (cento e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) sem qualquer alteração no valor da proposta inicial, o que diante do princípio da razoabilidade identifico a presença de circunstâncias objetivas atenuantes da conduta por considerar a ausência de
conduta lesiva para a Administração Pública ou para a satisfação do interesse público.
Ante o exposto, divergindo do 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. ACORDÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. CONHECER do recurso interposto por restarem presentes os requisitos do artigo 166 da Lei Complementar
nº 621/2012, como também sua tempestividade;
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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1.2. DAR PROVIMENTO quanto ao mérito, no sentido de
afastar a responsabilidade e, consequentemente, a multa aplicada as senhoras Maria da Penha Rosa Sodré e
Larissa Deorce da Rocha Vaccari, reformando o Acordão
TC 341/2017;
1.3. NOTIFICAR as Recorrentes, na forma do artigo 358,
inciso III da Resolução TC n° 261/2013 da decisão que venha ser prolatada;
1.4. REMETER os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, posteriormente à confecção
do acórdão deste julgamento, nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
1.5. ARQUIVAR os autos, após certificado o trânsito em
julgado.
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), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
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 DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
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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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 294/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO TC: 07809/2017-7 (APENSO: 06541/2012-4)
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Vila Velha
CLASSIFICAÇÃO: Pedido de Reexame
RECORRENTE: Zacarias Carraretto
ADVOGADO: Zacarias Carraretto Filho – OAB/ES 11.878
INTERESSADOS: Neucimar Ferreira Fraga; Alberto Jorge
de Matos; Maria do Carmo Camenote Mendes; Estrutural Construtora e Incorporadora LTDA; Jorge Luis Rodrigues Costa; Carlos Roberto Braga Carneiro Junior; Sheila
Batista dos Santos; Leonardo José Cunha Barreto
EMENTA: PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – NEGAR
PROVIMENTO – MANTER ACÓRDÃO TC 819/2017 – PLENÁRIO - DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
1 – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Pedido de Reexame interposto pewww.tce.es.gov.br

lo senhor Zacarias Carraretto, Ex-secretário Municipal de
Infraestrutura, Projetos e Obras Especiais, em face do
Acórdão TC 819/2017 - Plenário, prolatado nos autos do
Processo TC-6541/2012 referentes a Fiscalização Ordinária de Engenharia realizada na Prefeitura Municipal de
Vila Velha, nos termos abaixo transcritos:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC6541/2012, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Reconhecer a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica de direito privado Estrutural Construtora e Incorporadora Ltda., conforme fundamentado no item 2.1 da decisão do relator;
2. Afastar a seguinte irregularidade, referente ao item:
Participar indevidamente da licitação e da execução da
obra. Critério: Artigos 9°, inciso I da Lei 8.666/1993. Responsável: Estrutural Construtora e Incorporadora Ltda;
3. Manter a seguinte irregularidade, referente ao item:
Contratação de empresa impedida de participar da licitação e executar a obra. Base legal: Artigos 3º; 9°, inciso I;
41 e; 48; inciso I, da Lei 8.666/1993. Responsáveis: Neucimar Ferreira Fraga, Zacarias Carraretto, Alberto Jorge
Matos, Sheila Batista dos Santos, Leonardo José Cunha
Barreto, Carlos Roberto Braga Carneiro Junior, Jorge Luiz
Rodrigues.
4. Rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos
senhores Neucimar Ferreira Fraga, Zacarias Carraretto,
Alberto Jorge Matos, Sheila Batista dos Santos, Leonardo
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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José Cunha Barreto, Carlos Roberto Braga Carneiro Junior e Jorge Luiz Rodrigues, em razão das irregularidades
dispostas no item 2.2.1 da decisão do relator;

nando pelo conhecimento do Pedido de Reexame para,
no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se todos os
termos do Acórdão recorrido.

5. Acolher as razões de justificativa apresentadas pela
senhora Maria do Carmo Camenote Mendes, pelos fundamentos expostos no item 2.2.1 da decisão do relator;

Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas
manifestou-se em parecer da lavra do Senhor Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva e acolheu a argumentação proferida pela área técnica, pugnando pelo não provimento do Pedido de Reexame (Parecer 00635/2018-4
– fl. 28).

6. Considerar irregulares os atos de gestão da Prefeitura
de Vila Velha, sob responsabilidade do senhor Neucimar
Ferreira Fraga, no exercício de 2011;
7. Aplicar multa pecuniária individual aos responsáveis Neucimar Ferreira Fraga, Zacarias Carraretto, Alberto Jorge Matos, Sheila Batista dos Santos, Leonardo José
Cunha Barreto, Carlos Roberto Braga Carneiro Junior e
Jorge Luiz Rodrigues, no valor de 1.000,00 VRTE’s, devido
a violação do artigo 9º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93;
artigo 96, II, da Lei Complementar 32/1993 (correspondente, atualmente, ao art. 135, II, da LC 621/2012 e ao
art. 382 da Resolução TC 261/2013) e art. 166, I, da Resolução TC 182/2002 (correspondente, atualmente, ao art.
389, II do Regimento Interno);
8. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis obrigados a comprovarem perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I,
do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição se encontram previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
Seguindo a sua tramitação normal nesta Corte, os autos
foram submetidos ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas que, após análise, elaborou a Instrução Técnica de Recurso 00023/2018-5 (fls. 14-24), opiDiário Oficial de Contas

2 – 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 sobre o recurso apresentado (ITR 00023/2018-5 - fls. 1424), e a manifestação do Ministério Público de Contas
(Parecer 00635/2018-4, fl. 28).
Em relação ao juízo de admissibilidade como condição
para o processamento do presente feito, verifico que a
parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual, o que torna o presente recurso Cabível.
Verifico ainda que a publicação da notificação do Acórdão TC-819/2017–Plenário, proferido nos autos do Processo 6541/2012, 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 Estadual nº 621/2012 c/c art. 5º da Resolução TC nº
262/2013 (informação devidamente certificada na ITR nº
00023/2018-5).
Interposto o presente Pedido de Reexame em
04/10/2017, tem-se o mesmo como Tempestivo, razão
www.tce.es.gov.br

pela qual pugno pelo seu Conhecimento.
Segundo a instrução processual, o recorrente requer o
afastamento da sua responsabilidade quanto à irregularidade mantida pelo Acórdão TC 819/2017 – “Contratação de empresa impedida de participar da licitação e
executar a obra.” Base legal: Artigos 3º; 9°, inciso I; 41 e;
48; inciso I, da Lei 8.666/1993. Para tanto, alega que não
resta comprovada em nenhum momento a sua má-fé ou
a intenção de burlar os princípios previstos na Lei de licitações e as regras estabelecidas pelo respectivo edital.
Compulsando os autos, verifico que o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas analisou as alegações recursais entendendo que as mesmas não devem
prosperar. Isso porque resta claro na instrução processual que a empresa Estrutural Construtora e Incorporadora Ltda. foi contratada para a realização do Projeto Executivo do Complexo Educacional e Esportivo de Ponta da
Fruta (Contrato nº 79/2007), conforme consta do RA-O
nº 14/2013 e executou a obra.
Por tal motivo, constata o referido Núcleo que a alegação de boa-fé do recorrente para a contratação da mesma empresa visando a execução da obra (Contrato nº
49/2010) não pode ser acolhida, à luz das disposições
contidas na Lei Federal nº 8.666/1993, senão vejamos o
que disse a área técnica:
Dos argumentos acima expostos, verifica-se que o recorrente entende que as adequações realizadas por servidores da Prefeitura Municipal Vila Velha no Projeto Executivo criado pela empresa Estrutural Construtora e Incorporadora Ltda. desconfiguraria a referida empresa
como autora do projeto, tornando-a apta a participar de
processo licitatório para a realização da obra. Assim, com
base nestes argumentos, declara que agiu de boa-fé e
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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requer a revisão do Acórdão em relação à aplicação de
multa.
Sobre a matéria, dispõe o artigo 9º, inciso I, da Lei de Licitações, que não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e
do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor
do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
Assim, considerando que a Estrutural Construtora e Incorporadora Ltda. foi a empresa contratada para a realização do Projeto Executivo do Complexo Educacional e
Esportivo de Ponta da Fruta (Contrato nº 79/2007), conforme consta do RA-O nº 14/2013, a alegação de boa-fé do recorrente para a contratação da mesma empresa
para a execução da obra (Contrato nº 49/2010) não pode ser acolhida, tendo em vista os termos claros da lei.
Lado outro, denota-se que em suas razões recursais, o
Sr. Zacarias Carrareto requer, alternativamente, a revisão
do quantum aplicado à multa argumentando que face à
ausência de motivação do ato, deve ser anulada a aplicação da penalidade de multa. Segundo o mesmo, “no caso não foi mencionada qualquer tipo de reincidência do
Recorrente, má-fé, ou qualquer outra atitude que tivesse o intuito de burlar a lei de licitações e as regras estabelecidas pelo edital.”
Contudo, reportando-se ao princípio da eventualidade,
o gestor assevera que se outro for o entendimento deste Tribunal, “a multa aplicada deve ser reduzida, pois a
mesma é desproporcional.”
Diante disso, observo que a análise técnica foi enfática
ao visualizar o seguinte:
Dos argumentos acima transcritos, extrai-se que o recorrente considerou desmotivada (sem dose) a aplicação de
Diário Oficial de Contas

multa no valor de 1.000 VRTE, requerendo sua anulação
ou sua redução. Entretanto, nos termos do Acórdão TC
819/2017, a fundamentação para a aplicação da multa
foi a seguinte:
Aplicar multa pecuniária individual aos responsáveis
Neucimar Ferreira Fraga, Zacarias Carraretto, Alberto
Jorge Matos, Sheila Batista dos Santos, Leonardo José
Cunha Barreto, Carlos Roberto Braga Carneiro Junior e
Jorge Luiz Rodrigues, no valor de 1.000,00 VRTE’s, devido
a violação do artigo 9º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93;
artigo 96, II, da Lei Complementar 32/1993 (correspondente, atualmente, ao art. 135, II, da LC 621/2012 e ao
art. 382 da Resolução TC 261/2013) e art. 166, I, da Resolução TC 182/2002 (correspondente, atualmente, ao art.
389, II do Regimento Interno);
O artigo 166, inciso I, da Resolução TC 182/2002, assim
determina:
Art. 166. O Tribunal, em caso de ilegalidade de atos ou
irregularidade em contas, poderá, de conformidade com
a lei e com este Regimento, aplicar aos responsáveis as
seguintes sanções:
I - multa pecuniária aos responsáveis pelas irregularidades relacionadas no art. 96, da Lei Complementar nº
32/93, em valor correspondente a, no mínimo, quinhentas vezes o Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE e a, no máximo, treze mil e novecentas e vinte e uma
vezes o VRTE;
Logo, houve a adequada fundamentação para a aplicação da multa.
Em suas considerações, ressalta o NRC que a imposição
e a dosimetria da multa são competências privativas das
Câmaras e do Plenário deste Tribunal de Contas, sendo
www.tce.es.gov.br

que o Plenário poderá revê-la caso entenda desarrazoados os limites em que fora originariamente fixada. Em
decorrência disso, conclui pelo conhecimento do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se todos os termos do Acórdão recorrido.
Nesse passo, verifico que o procedimento adotado pela
na Prefeitura Municipal de Vila Velha no desenrolar do
processo que resultou na contratação da empresa Estrutural Construtora e Incorporadora Ltda. para a realização
do Projeto Executivo do Complexo Educacional e Esportivo de Ponta da Fruta (Contrato nº 79/2007), conforme
consta do RA-O nº 14/2013, não se pautou pela compatibilidade com os fins a serem alcançados pela boa e eficiente administração pública na busca do interesse público, em respeito aos princípios e regras estabelecidos
na legislação pertinente e na própria CRFB/1988, no contexto em que se realizou.
Posto isto, levando-se em conta a análise técnica proferida nestes autos, em especial a constatação de que as razões apresentadas não afastam a irregularidade indicada
nestes autos, acompanho integralmente o entendimento da área técnica deste Tribunal e do Ministério Público
de Contas no sentido de manter a irregularidade apontada, bem como, a multa individual aplicada, no valor de
1.000,00 VRTE’s, devido a violação do artigo 9º, inciso I,
da Lei Federal 8.666/93; artigo 96, II, da Lei Complementar 32/1993 (correspondente, atualmente, ao art. 135, II,
da LC 621/2012 e ao art. 382 da Resolução TC 261/2013)
e art. 166, I, da Resolução TC 182/2002 (correspondente,
atualmente, ao art. 389, II do Regimento Interno).
3 - DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos da proposição técnica,
subscrita na Instrução Técnica de Recurso 00023/2018Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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5, encampada pelo Ministério Público de Contas (Parecer 00635/2018-4), 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. CONHECER do presente recurso para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Pedido de Reexame interposto,
mantendo-se todos os termos do Acórdão TC 819/2017
- Plenário.
1.2. Dar CIÊNCIA ao Recorrente do teor da decisão tomada por este Tribunal de Contas.
1.3. ARQUIVAR, após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2018 - 8ª Sessão Ordinária do
Plenário.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 295/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06771/2016-3
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: CASA CIVIL - Secretaria da Casa Civil
Relator: Marco Antônio da Silva

Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
00392/2017-6 (fls. 43 - 53) e na Instrução Técnica Inicial – ITI 00600/2017-2, através da Decisão Monocrática
00954/2017-7 (fls. 57- 58), 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 01059/2017-7 (fls. 59),
o gestor apresentou a esta Corte de Contas documentação que fora acostada às folhas 65-66 dos autos.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00142/2018-1 (fls. 70 - 77),
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 de folhas 81- 82, 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 261/2013.

4. Especificação do quórum:

Partes: Paulo Roberto Ferreira

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2015
– REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.

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

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 da Casa Civil, relativa ao exercício de 2015,
sob a responsabilidade do Sr. Paulo Roberto Ferreira,
Ordenador de Despesas.

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da
Secretaria da Casa Civil, relativa ao exercício de 2015, em
comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
Diário Oficial de Contas
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VOTO
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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 determinações.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
00142/2018-1, verbis:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Secretaria da Casa Civil, exercício de 2015, sob a responsabilidade do Senhor Paulo Roberto Ferreira, sendo
mantida a irregularidade constante do item 3.3.1 do RT
00392/2017-6, tratada no item 2.1 desta Instrução Conclusiva:
2.1 AUSÊNCIA DO PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
Base legal: art. 82, § 2º, da Lei 621/2012; anexo 12 da IN
TC 28/2013 alterada pela IN TC 33/2014.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA as contas do Senhor Paulo Roberto Ferreira, no
exercício de funções de ordenador de despesas Secretaria da Casa Civil, 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 à Secretaria da Casa Civil, na pessoa de seu
atual gestor, que:
Diário Oficial de Contas

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 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.).
Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica mostrawww.tce.es.gov.br

-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, 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 00392/2017-6 (Ausência do 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 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.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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 Anuais da Secretaria da Casa Civil, relativas ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Roberto Ferreira, Ordenador de Despesas, em razão da mantença da irregularidade formal contida no item 3.3.1 do
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Relatório Técnico – RT 00392/2016-6, dando-lhe a devida quitação;
1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÕES ao atual gestor da Secretaria da Casa Civil, 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 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. DAR ciência ao interessado e ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em julgado.

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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

lidade do Sr. Marcos Marinho Delmaestro e da Sra. Clarice Machado Imperial Calil, Ordenadores de Despesas.

ACÓRDÃO TC- 296/2018 – PLENÁRIO

A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00413/2018-2 (fls. 73-81),
opinou no sentido de que seja julgada regular com ressalva a prestação de contas em apreço, expedindo-se determinação.

2. Unânime.

Processo: 06864/2016-6

3. Data da Sessão: 27/03/2018 - 8ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

4. Especificação do quórum:

UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(relator - em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
Diário Oficial de Contas

Exercício: 2015

Relator: Marco Antônio da Silva
Partes: Marcos Marinho Delmaestro, Clarice Machado
Imperial Girelli, Delio Jose Prates do Amaral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2015
– REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória FMASV, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabiwww.tce.es.gov.br

Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
00276/2017-4 (fls. 8-20) e na Instrução Técnica Inicial
– ITI 00439/2017-9, através da Decisão Monocrática
00981/2017-4 (fls. 25-26), determinei a citação dos responsáveis, no sentido de que apresentassem, no prazo
de 30 (trinta) dias, suas razões de defesa em face dos indicativos de irregularidades constantes dos itens 3.2.2.1
e 3.3.1, do referido Relatório Técnico.
Em resposta aos Termos de Citação 01119/2017-5 (fls.
27) e 01120/2017-8, os gestores apresentaram a esta
Corte de Contas documentação que fora acostada a folha 37- 69 dos autos.

O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luciano Vieira, mediante Parecer 00809/20187 (fl. 85-86), 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 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 AnuSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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al do Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória FMASV, 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, além de 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
00413/2018-2, verbis:
[...]
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade dos Srs. CLARICE MACHADO IMPERIAL
CALIL E MARCOS MARINHO DELMAESTRO.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento a seguinte irregularidade:
2.2 AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE
VIABILIZASSEM A EMISSÃO DO PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
(item 3.3.1 do RTC)
Base legal art. 82, § 2º da Lei complementar 621/2012
c/c art 54 e 59 da Lei Complementar 101/2000, art.
135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES
227/2011 e IN TCEES 34/2015.
Diário Oficial de Contas

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR C/ RESSALVAS da prestação de Contas da Sra.
CLARICE MACHADO IMPERIAL CALIL e do Sr. MARCOS
MARINHO DELMAESTRO, no exercício de 2015, conforme dispõe o art. 84, inciso II, da Lei Complementar
621/2012 c/c art.162, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno
do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013.

terminará, 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.).

Considerando os fatos narrados nos itens 2.2 desta instrução conclusiva, sugere-se DETERMINAR ao atual gestor, adote as medidas necessárias para o encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e
Parecer Conclusivo do Controle Interno, previsto no artigo 82, § 2° c/c artigo 135, § 4° do RITCEES e artigo 4°
da Res. TCEES 227/2011, na forma indicada na IN TC n°
43/2017. – (g.n).

Ocorre que a Lei Complementar Estadual 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 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 00276/2017-4 (Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a
emissão do Parecer do Controle Interno sobre a Prestação de Contas Anual), havendo necessidade de expedição de determinação, de acordo com os ditames estabelecidos nos artigos 84, inciso II e 86, ambos da Lei Complementar Estadual 621/2012.

[...]

2. DISPOSITIVO:

Art. 84. As contas serão julgadas:

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.

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

(...)
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;

Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.

MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

(...)

1. ACÓRDÃO:

Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe de-

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Es-

www.tce.es.gov.br
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pírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória - FMAS, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Marcos Marinho Delmaestro e da Sra.
Clarice Machado Imperial Calil, Ordenadores de Despesas, em razão da mantença da irregularidade formal contida no item 3.3.1 do Relatório Técnico – RT 00276/20174, dando-lhes a devida quitação;
1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÃO ao atual gestor do Fundo
Municipal de Assistência Social de Vitória - FMASV, nos
seguintes termos:
1.2.1 Adote as medidas necessárias para o encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório
e Parecer Conclusivo do Controle Interno, previsto no
artigo 82, § 2° c/c artigo 135, § 4° do RITCEES e artigo
4° da Res. TCEES 227/2011, na forma indicada na IN TC
43/2017;
1.3. DAR ciência aos interessados e ARQUIVAR os presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.

substituição).
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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 297/2018 – PLENÁRIO

2. Unânime.

Processo: 05021/2017-2

3. Data da Sessão: 27/03/2018 - 8ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(relator - em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em
Diário Oficial de Contas

Exercício: 2016
UG: SECTI - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovação, Educação Profissional
Relator: Marco Antônio da Silva
Partes: João Guerino Balestrassi, Camila Dalla Brandao
Ementa:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2016 – REGULAR - QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, relativa ao exercício de
2016, sob a responsabilidade do Sr. João Guerino Balestrassi e da Sra. Camila Dalla Brandão, gestores.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo
de Contas – SecexContas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 6074/2017-1, anuindo com os argumentos fáticos e jurídicos descritos no Relatório Técnico - RT 001125/2017-1, sugeriu o julgamento pela regularidade das contas em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer nº 07352/2017-4, 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 nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e
Educação Profissional, relativa ao exercício de 2016, 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, verifico que a área técnica e o MiSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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nistério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº
6074/2017-1, verbis:

mentar Estadual 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:

Considerando a completude apresentada na análise de
mérito contida no Relatório Técnico RT 001125/20171, que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos
no artigo 319 do RITCEES, nos manifestamos pelo julgamento do presente feito nos moldes ali sugeridos,
anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos
na referida peça técnica, que nestes termos se pronunciou:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;

5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, refletiu a
gestão dos seguintes responsáveis: Sr. João Guerino Balestrassi e Sra. Camila Dalla Brandão, no exercício de
funções como ordenadores de despesas da Secretaria
de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação
Profissional, 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: Sr. João Guerino Balestrassi e Sra. Camila Dalla Brandão, na forma do artigo 84 da Lei CompleDiário Oficial de Contas

[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. (g.n.).
Assim sendo, verifico da documentação, constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do Representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas.
2. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, em consonância com 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:
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 do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e
Educação Profissional, relativa ao exercício de 2016, sob
a responsabilidade do Sr. João Guerino Balestrassi e da
Sra. Camila Dalla Brandão, gestores, dando-lhes a devida quitação;
1.2. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
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), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Marco Antonio da Silva (relator) e João Luiz Cotta Lovatti.
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
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico
nº 075/2017, cujo objeto era a “contratação de empresa
especializada para prestação dos serviços de engenharia
consultiva para execução do monitoramento/recadastramento imobiliário georreferenciado e atualização da
planta genérica de valores georreferenciada, e demais
atividades necessárias à execução das atividades que se
encontram descritas no Termo de Referência”.

ACÓRDÃO TC- 298/2018 – PLENÁRIO

Autuado como representação, cumprida a diligência determinada na Decisão Monocrática 1181/2017, que demandou a notificação dos responsáveis, os quais trouxeram aos autos suas justificativas, estas foram analisadas pela área técnica resultando na Manifestação Técnica 1164/2017.

Processo: 05366/2017-8
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra
Relator: Marco Antônio da Silva
Representante: Geo Pixel Geotecnologias Consultoria e
Servico LTDA
Partes: Alexandre Camilo Fernandes Viana, Giovanna
Demarchi Rosa, Audifax Charles Pimentel Barcelos
Procurador: Marcus Filipe Armond da Costa Nunes
(OAB: 21282-ES)
Ementa:REPRESENTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO - RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO com pedido de cocnessão de medida cautelar, formulada pela
empresa GEO PIXEL Geotecnologias Consultoria e Serviço Ltda., em face da Prefeitura Municipal de Anchieta,
Diário Oficial de Contas

A Decisão Monocrática TC 1364/2017, ratificada pela Decisão TC 3575/2017, concedeu a medida cautelar pleiteada, suspendendo o Pregão Eletrônico nº 75/2017.
Na sequência, área técnica, através da Manifestação Técnica 1596/2017, sugeriu a extinção do processo, com resolução de mérito e o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, através da Instrução Técnica Conclusiva
05599/2017-2, sugeriu a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, com o arquivamento dos autos, a expedição de determinações e recomendações, bem como a ciência do representante.
O douto representante do Parquet de Contas, nos termos
do Parecer 6264/2017-2, anuindo com posicionamento
exarado na Instrução Técnica Conclusiva 05599/2017-2,
pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
www.tce.es.gov.br

do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma
do art. 29, da Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido autuada a presente representação, noticiando supostas irregularidades no Pregão Eletrônico nº
075/2017, 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. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise do feito, verifico que a área técnica opinou
pela extinção do processo sem resolução de mérito por
ausência de interesse processual, arquivamento dos autos, expedição de determinações e ciência ao representante, tendo, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva
05599/2017-2, assim se manifestado, verbis:
[...]
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Por todo o exposto e com base no art. 70, da Lei
Complementar 621/2012, c/c art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil, sugere-se a extinção do processo
sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, com o consequente arquivamento dos autos.
3.2. Sugere-se determinar à Prefeitura da Serra de inclusão das informações e documentos pertinentes do
pregão 75/2017 no GEOOBRAS, nos termos da Resolução TCEES nº 245/2012.
3.3. Sugere-se recomendar à Prefeitura da Serra e aos
respectivos gestores competentes, que em futuras licitações com mesmo objeto ou objetos similares, que
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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tratem de serviços e/ou obras de engenharia, deverão
ser observados os seguintes aspectos:

com base no art. 70, da Lei Complementar 621/2012,
c/c art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil – CPC.

· Escolha da modalidade de licitação adequada ao objeto;

Assim sendo, acompanhando o posicionamento da área
técnica e do douto representante do Parquet de Contas, entendendo que o processo deve ser extinto sem
resolução de mérito, conforme antes já esposado, em
face da ausência de interesse de agir, na forma da jurisprudência pátria, verbis:

· Termo de referência completo, obedecendo aos artigos
6º, incisos IX e IX ‘f’, Art. 7º §2º II e §4º, art. 40 XIV ‘b’’ e
art. 43 IV, bem como a OT ‑ IBR 001/2006.
· Critérios de habilitação e qualificação técnica nos moldes da Lei 8.666/1993 e/ou outra aplicável.
3.4 Por derradeiro, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao
Representante do teor da decisão final a ser proferida
conforme art. 307, §7º, da Res. TC 261/2013 (Reg. Interno). – g.n.
Por seu turno, verifico que o douto representante do
Parquet de Contas, nos termos do Parecer 6264/2017-2,
acompanhou in totum o opinamento técnico.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Denota-se que a presente representação já fora conhecida, conforme decisão anterior, 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:
Da análise dos autos, verifico que foi concedida a medida
cautelar, através da Decisão Monocrática TC 1364/2017,
ratificada pela Decisão TC 3575/2017.
Pelas razões expendidas e, em razão de ter sido concedido provimento cautelar, com seu acatamento e posterior revogação do certame, entendo que a presente representação deve ser extinta sem resolução de mérito,
conforme entendimento firmado pelo corpo técnico,
Diário Oficial de Contas

[...]
Agravo de instrumento. Gratuidade processual. Declaração que não basta por si só, mas outros elementos apresentados são indicativos da existência da alegada hipossuficiência. Cautelar de exibição de documentos. Presente ação que busca a exibição de contrato firmado entre as partes. Ação que, no entanto, comporta extinção
sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual. Exibição de documentos que tem pressupostos próprios. Pedido administrativo formulado inadequadamente, com indicação de endereço para resposta
diverso e sem a assinatura da interessada, o que justifica a ausência de atendimento pela Requerida. Precedente jurisprudencial do E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.349.453 – MS). Falta de interesse processual caracterizada. Processo que é extinto de ofício, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI,
e § 3º, do CPC. (Processo: AI 22283774120158260000
SP 2228377-41.2015.8.26.0000, Orgão Julgador; 37ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 31/03/2016, Julgamento: 15 de Março de 2016, Relator: João Pazine Neto - (g.n.).
Esta é a situação dos autos, visto que não mais há interesse processual, em razão da ausência das condições da
ação, decorrente da ausência do interesse de agir.
www.tce.es.gov.br

4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando in totum o posicionamento da área técnica e do douto representante do Parquet 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. EXTINGUIR o processo sem resolução de mérito,
por ausência de interesse processual, na forma do art.
70, da Lei Complementar 621/2012, c/c art. 485, VI e
§3º, do Código de Processo Civil;
1.2. DETERMINAR ao Executivo Municipal de Serra a inclusão das informações e documentos pertinentes do
pregão 75/2017 no GEOOBRAS, nos termos da Resolução TCEES nº 245/2012;
1.3. RECOMENDAR Executivo Municipal de Serra e aos
respectivos gestores competentes, que em futuras licitações com mesmo objeto ou objetos similares, que tratem de serviços e/ou obras de engenharia, sejam observados os seguintes aspectos:
1.3.1. - Escolha da modalidade de licitação adequada ao
objeto;
1.3.2. Termo de referência completo, obedecendo aos
artigos 6º, incisos IX e IX ‘f’, Art. 7º §2º II e § 4º, art. 40
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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XIV ‘b’’ e art. 43 IV, bem como a OT ‑ IBR 001/2006;
1.3.3. Critérios de habilitação e qualificação técnica nos
moldes da Lei 8.666/1993 e/ou outra aplicável.
1.4. DAR CIÊNCIA ao Representante e ARQUIVAR os presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
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), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Marco Antonio da Silva (relator) e João Luiz Cotta Lovatti.
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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
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ACÓRDÃO TC- 316/2018 – PLENÁRIO
Processo TC: 10429/2016-3 (apenso: TC-02965/2014-1)
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Brejetuba
Assunto: Pedido de Reexame
Recorrente: Ministério Público de Contas
Interessados: João do Carmo Dias, Wagner de Freitas
Hott, Adaugiza Badaró
Cremasco, Alessandro Jose Coco, Siolek Zambom
PEDIDO DE REEXAME – CONTROLE DE COMBUSTIVEIS
– É DEVER DO GESTOR PÚBLICO VELAR PELA REGULAR
REALIZAÇÃO DAS DESPESAS – DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO E DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DO COMBUSTÍVEL - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - ART. 25, III,
DA LEI Nº 8.666/93 – OBRIGATORIEDADE DE SE DAR DIRETAMENTE COM O ARTISTA OU POR SEU EMPRESÁRIO EXCLUSIVO – PRECEDENTE DO PARECER CONSULTA
15/2016 DESTE TRIBUNAL DE CONTAS – IRREGULARIDADES DEVEM SER MANTIDAS – CONHECER DO RECURSO – PROVIMENTO INTEGRAL – MULTA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo
Ministério Público de Contas, em face do Acórdão TC676/2016 – Primeira Câmara, proferido nos autos do
processo TC nº 2965/2014 em apenso, referente à fiscalização ordinária realizada no município de Brejetuba com a finalidade de averiguar a regularidade e legalidade dos atos praticados durante o exercício de 2013,
sob a responsabilidade de Adaugiza Badaró Cremasco,
www.tce.es.gov.br

Alessandro José Goco, João do Carmo Dias, Siolek Zambom e Wagner de Freitas Hott, que no mérito acolheu
as razões de justificativas dos agentes responsáveis e afastou as irregularidades apontadas, expedindo determinações à atual gestão.
O recorrente busca a reforma do acórdão mencionado, a
fim de que sejam mantidas as irregularidades afastadas,
referentes aos itens 3.1, 3.2, 3.5, 3.8, 3.10 e 3.11 da Instrução Técnica Conclusiva 3693/2015:
Realização de despesas com abastecimento de combustível da frota municipal sem efetivo controle (sem
anotação da quilometragem) – Item 3.1 desta ITC Base
legal: infração ao art. 37, caput, da CF – princípios basilares da Administração Pública Responsável: João do
Carmo Dias (Prefeito Municipal)
Omissão na designação de fiscal para contrato de fornecimento de combustível – Item 3.2 desta ITC Base legal: infração ao art. 67, caput, c/c art. 73, I, “a”, ambos da
Lei nº 8.666/93 Responsável: João do Carmo Dias (Prefeito Municipal)
Omissão na designação de fiscal para acompanhamento da execução de fornecimento de pneus e câmaras de
ar e reforma de pneus para veículos – Item 3.5 desta ITC
Base legal: infração ao art. 67, caput, da Lei nº 8.666/93
Responsáveis: João do Carmo Dias (Prefeito Municipal)
Alessandro José Coco (Secretário Municipal de Administração)
Omissão na designação de fiscal para acompanhamento da execução de aquisição de peças para veículos
decorrentes de ata de registro de preços – Item 3.8 desta ITC Base legal: infração ao art. 67, caput, da Lei nº
8.666/93 Responsáveis: João do Carmo Dias (Prefeito
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Municipal) Alessandro José Coco (Secretário Municipal
de Administração)

04892/2017 (fl.49) anui à proposta de julgamento da Intrução Técnica de Recurso 227/2017.

Omissão na designação de fiscal para acompanhamento da execução de aquisição de peças para veículos
decorrentes de ata de registro de preços – Item 3.10 desta ITC Base legal: infração ao art. 67, caput, da Lei nº
8.666/93 Responsáveis: João do Carmo Dias (Prefeito
Municipal) Alessandro José Coco (Secretário Municipal
de Administração)

É o relatório.

Contratação de profissionais do setor artístico por meio
de representante não exclusivo, referente ao evento
“18ª Festa de Emancipação Política” – Item 3.11 desta
ITC Base legal: infração ao art. 25, III, da Lei nº 8.666/93
Responsáveis: João do Carmo Dias – Prefeito Municipal
Adaugiza Badaró Cremasco – Secretária Municipal de
Turismo Wagner de Freitas Hott – Consultor Jurídico Municipal
O processo foi encaminhado à Secex Recurso que, por
meio da ITR 5/2017, às fls. 21-25, opinou pelo conhecimento do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, bem como pela notificação dos
responsáveis, para apresentarem suas contrarrazões
recursais, o que foi acolhido pela Decisão Monocrática
196/2017, tendo sido notificados os interessados.
Decorrido o prazo concedido, os recorridos não apresentaram suas contrarrazões ao recurso, tendo os autos retornado à Secex Recursos para manifestação quanto ao
mérito, tendo então sido proferida a Instrução Técnica
de Recurso 227/2017 (fls. 35-45), que analisou cada uma
das irregularidades apontadas e opinou pelo provimento
integral do recurso.
O Ministério Público de Contas por meio do Parecer
Diário Oficial de Contas

2 FUNDAMENTAÇÃO
A Instrução Técnica de Recurso 227/2017, constitui uma
análise comparativa entre as irregularidades apontadas,
as razões de voto que conduziram o Acórdão, bem como
as razões recursais.
Acolho a argumentação e conclusão como motivação
deste voto e passo a transcrevê-las:
1. Item 3.1 da ITC – Realização de despesas com abastecimento de combustível da frota municipal sem efetivo controle (sem anotação de quilometragem). Responsável: João do Carmo Dias – Prefeito Municipal.
Consta nos autos em apenso que as liquidações e os
pagamentos referentes aos Pregões nºs 025/2009 e
039/2009 e às Dispensas de Licitação nºs 022/2009 e
135/2009 foram realizados mediante apenas apresentação das notas fiscais, não tendo sido encontrado nos
respectivos processos nenhum documento comprobatório da efetiva utilização do combustível na frota municipal, tais como controle de abastecimento, data do
abastecimento, placa do veículo, tipo e quantidade em
litros de combustível.
Não obstante, o voto condutor do acórdão recorrido afastou a irregularidade ao argumento de que inexistem
provas documentais que apoiam este indicativo de irregularidade, seja pela não delimitação da culpabilidade do
Prefeito, pois não estaria demonstrado o nexo de causalidade entre qualquer conduta por ele praticada e o indício de irregularidade, que, segundo o voto, não restou
demonstrado.
www.tce.es.gov.br

Em suas razões recursais, o Ministério Público de Contas ressalta que a comprovação de despesas com combustível não se cinge à comprovação do recebimento do
produto, porquanto é imperioso demonstrar ainda que o
combustível é utilizado para fins legítimos.
Destaca que a legislação estabelece o modo pelo qual
deve ser viabilizado o controle a partir do recebimento
do bem e ilustra sua argumentação com jurisprudência
do TCU e com posicionamentos doutrinários.
O recorrente aduz que a ausência de controle efetivo torna a despesa ilegítima e, por consequência, no seu ressarcimento integral, sendo que o ônus da prova, a par do
posicionamento adotado pelo TCU, recai sobre o gestor.
O recorrente relembra que esta Corte de Contas já
se manifestou neste sentido na ocasião do julgamento do processo TC nº 971/2008, quando foi proferido o
Acórdão TC-366/2010, no qual o Plenário reconhece a irregularidade consubstanciada na ausência de liquidação
das despesas de consumo de combustível, condena o
gestor ao ressarcimento e ao pagamento de multa.
O parquet de contas cita ainda o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, que vai ao
encontro das suas razões recursais.
Por fim, requer seja mantida a irregularidade passível de
ressarcimento equivalente a 536.597,09 VRTE.
Contrapondo as razões recursais apresentadas com a realidade processual contida nos autos do processo TC nº
2965/2014, em apenso, é possível verificar a ausência de
efetivo controle da despesa com abastecimento da frota municipal.
É dever do gestor público velar pela regular aplicação
dos recursos públicos, bem como pela regular liquidação
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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das despesas, pelo que lhe cabe evitar que pagamentos
sejam efetuados sem a devida comprovação da finalidade pública, da entrega de material ou da execução dos
serviços contratados.
No que tange a liquidação de despesas, a Lei nº 4.320/64,
em seu artigo 63, caput, preconiza:
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.
Ainda de acordo com o mesmo dispositivo legal, em seu
§ 2º, inciso III, “a liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados, terá por base os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço”.
Resta evidenciado nos autos que a Prefeitura Municipal de Brejetuba adquiriu combustível durante o exercício de 2013, sem, contudo, fazer constar nos respectivos autos do processo de despesa as notas de controle
que devem ser preenchidas no ato do abastecimento, informando a marca do veículo, placa, quilometragem, data, quantidade de litro e tipo de combustível, nos termos
da exigência legal contida nos artigos 62 e 63, §2º, da Lei
nº 4.320/64.
Também não foi demonstrado a finalidade da utilização
da frota, para fins de averiguação de atendimento ao interesse público, bem como aos princípios insculpidos no
artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Fica patente, nestes termos, a vinculação do ordenador
de despesa na esfera pública de agir em consonância
com os princípios constitucionais da Legalidade, Impessoalidade e Moralidade, dentre outros.
No caso concreto, não se trata de o gestor usar ou não
Diário Oficial de Contas

o poder discricionário, decidindo pela conveniência ou
oportunidade de confrontar o gasto com combustível
utilizado pela municipalidade com o interesse público.
A prática dos atos discricionários não é livre e incondicional, pelo contrário, é condição sine qua non de validade
do ato discricionário atender, prioritariamente, os requisitos de legalidade e legitimidade.
Não obstante, revela-se insuficiente que o agente permaneça adstrito tão somente ao princípio da legalidade.
É indispensável que ele obedeça ainda à ética administrativa, estabelecendo sempre uma relação de adequação entre seu obrar e a consecução do interesse público.
Ocorre que inexiste nos autos qualquer elemento hábil
a comprovar que os deslocamentos efetuados pela frota
do município tenham sido para atender às demandas legítimas do Executivo Municipal. Entretanto, a prevalência do interesse público sobre os interesses particulares
de quem utilizou veículos durante o período auditado
deve ser demonstrada de forma irrefutável.
O uso de dinheiro público de maneira informal, sem motivação ou prestação de contas, não guarda a mínima relação com o interesse público, tornando incontestável a
ocorrência da irregularidade apontada nos autos.
Desse modo, por ser dever do gestor público velar pela
regular realização das despesas, pelo que lhe cabe evitar
que pagamentos sejam efetuados sem a devida demonstração de interesse público, sem a devida comprovação
de utilização do combustível e sem a devida prestação
de contas, opina-se pela reforma do acórdão recorrido
para que seja incluída a irregularidade constatada.
2. Itens 3.2, 3.5, 3.8 e 3.10 da ITC – Omissão na designação de fiscal para contrato de fornecimento de combuswww.tce.es.gov.br

tível. Responsável: João do Carmo Dias – Prefeito Municipal.
Apurou-se que o gestor responsável não designou fiscal
para acompanhar a prestação e/ou execução dos seguintes produtos adquiridos e serviços contratados pelo Executivo Municipal:
- Contrato nº 004/2013, Pregão Presencial 03/2013 – fornecimento de combustível (item 3.2 da ITC);
- Processo nº 710/2013 – fornecimento de pneus e câmaras de ar e reforma de pneus para veículos (item 3.5
da ITC);
- Processo nº 2177/2013, Pregão Presencial 51/2013 –
aquisição de peças para veículos (item 3.8 da ITC);
- Processo nº 1770/2013, Pregão Presencial 63/2013 –
aquisição de peças para veículos (item 3.10 da ITC).
Não obstante, o Plenário decidiu por tão somente emitir
determinação ao gestor do município para que em futuras contratações seja designado fiscal de contrato.
O recorrente se insurge quanto ao fato de não ter sido
imputada ao gestor responsabilidade pela omissão na
designação de fiscal dos contratos acima elencados, tendo em vista a afronta ao que está expressamente estabelecido no artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93.
Invoca a lição de Marçal Justen Filho, pela qual a designação de um representante da Administração para o acompanhamento das contratações “não é mera faculdade”,
mas sim um dever do gestor público que deve “ser exercitado para melhor realizar os interesses fundamentais”.
Consigna ainda a jurisprudência do TCU neste sentido
para, por fim, requerer seja mantida a irregularidade rechaçada pela decisão recorrida, sem prejuízo da aplicaSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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ção de multa.
Com efeito, a designação de um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do
contrato decorre do disposto no artigo 67 e parágrafos
da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, senão
veja-se:
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.
A fiscalização dos contratos afigura-se como um dever da
Administração Pública, tendo em vista o caráter cogente da norma acima transcrita, sendo incorreto presumir
tratar-se de mero poder discricionário do gestor público.
No caso em comento, resta demonstrado nos autos que
o Executivo Municipal de Brejetuba não adotou quaisquer medidas para que fossem devidamente acompanhados e fiscalizados os contratos em epígrafe, tanto
que, no que diz respeito especificamente ao contrato de
fornecimento de combustível restou ainda demonstrado
a irregularidade analisada no item anterior, referente à
ausência de controle quanto ao abastecimento da frota municipal.
Diário Oficial de Contas

A designação do representante da Administração para
fiscalização do contrato deveria ter sido formalmente realizada por ato próprio ou por termo nos autos dos respectivos processos das contratações, o que não ocorreu.
Por todo o exposto, bem como considerando o entendimento jurisprudencial e o posicionamento doutrinário,
ambos apresentados pelo Ministério Público de Contas
nas suas razões recursais, opina-se pela reforma do acórdão recorrido para que seja incluída a referida irregularidade.
3. Item 3.11 da ITC – Contratação de profissionais do
setor artístico por meio de representante não exclusivo,
referente ao evento “18ª Festa de Emancipação Política”. Responsáveis: João do Carmo Dias – Prefeito Municipal; Adaugiza Badaró Cremasco – Secretária Municipal de Turismo; Wagner de Freitas Hott – Consultor
Jurídico Municipal.
Apurou-se que o Município de Brejetuba efetuou a contratação direta de shows de artistas e bandas por ocasião da 18ª Festa de Emancipação Política.
Não obstante, restou demonstrado o não atendimento
do artigo 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista que as empresas contratadas não eram representantes exclusivos dos artistas, na acepção do termo conforme jurisprudência e doutrina.
O recorrente ressalta haver diferença entre empresário
exclusivo e mero intermediário, sendo que, no caso dos
autos, aduz ter havido tão somente mera intermediação
de terceiros.
Argumenta que para configurar as hipóteses de inexigibilidade de licitação, previstas no art. 25, III, da Lei nº
8.666/93, a contratação deve se dar diretamente com o
www.tce.es.gov.br

artista ou por seu empresário exclusivo, ou seja, aquele que gerencia o artista de forma permanente, e não
aquele que agencia eventos em datas específicas.
De início, convém destacar que o Plenário deste Tribunal de Contas já pacificou o seu entendimento quanto à
matéria por meio do Parecer Consulta TC-15/2016, cuja
ementa se segue:
“CARTAS DE EXCLUSIVIDADE” NÃO ATENDEM AO DISPOSTO NO ART. 25, III, DA LEI Nº 8.666/93 PARA AS CONTRATAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICOS POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO OBEDECE AOS
DITAMES DO ART. 26 DA LEI Nº 8.666/93 – O AJUSTE DEVE SER EFETIVADO DIRETAMENTE COM O ARTISTA OU
ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO.
Quanto ao mérito, a referida Consulta foi respondida nos
termos do Voto-Vista do Conselheiro Domingos Augusto
Taufner, que encampou a OTC nº 18/2012, com base no
art. 237, inciso I, do RITCEES, nos seguintes termos:
[...]
Assim, entendemos que 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.
Destarte, o procedimento para a contratação de shows
artísticos por inexigibilidade de licitação obedece aos ditames do art. 26 da Lei n. 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. (grifo nosso)
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Por todo o exposto, bem como considerando o entendimento normativo desta Corte consignado no Parecer
Consulta TC-15/2016, opina-se pela reforma do acórdão
recorrido para que seja incluída a referida irregularidade.
CONCLUSÃO
Ante as razões expostas, opina-se quanto ao mérito recursal pelo seu TOTAL PROVIMENTO, nos termos propostos pelo recorrente.

de Contas e 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:

Antes da conclusão deste voto, cabe observar que a peça
recursal, em sua fundamentação, ao final da argumentação relativa ao item 3.1 faz menção a um ressarcimento de R$ 1.034.022,60 equivalente a 536.597,09 VRTE, o
que não repete no pedido.

1.1. Conhecer do recurso para no mérito lhe dar provimento integral, reformando o Acórdão recorrido a fim
de que sejam julgados irregulares os itens 3.1, 3.2, 3.5,
3.8, 3.10, 3.11;

Examinei cada uma das instruções técnicas do processo 2965/2014, em que foi prolatado o acórdão objeto do
presente pedido de reexame e constatei que não há indicação de ressarcimento, nem mesmo apuração ou quantificação; não se pode sequer compreender a origem do
valor informado pelo Ministério Público recorrente.

1.2. Aplicar multa ao Senhor João do Carmo Dias no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e aos Senhores Wagner Freitas Hott e Adaugiza Badaró Cremasco, individualmente, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com base no artigo 389, inciso II do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.

É relevante destacar também que a Instrução Técnica
Inicial 937/2014 não apontou dano ao erário, de modo
que a citação aos responsáveis não tratou disso, de modo que não seria juridicamente possível que o novo acórdão reformasse o anterior para agravar a situação dos
agentes responsáveis, o que violaria o princípio do contraditório e a vedação à reformatio in pejus.

2. Unânime.

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 Instrução Técnica de Recurso
227/2017 e no Parecer 4892/2017 do Ministério Público
Diário Oficial de Contas

3. Data da Sessão: 03/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.

o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 317/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO: TC 05005/2016-5
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador

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

UNIDADE GESTORA: Secretaria de Estado de Segurança
Pública e Defesa Civil SESP

5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante

EXERCÍCIO: 2015

www.tce.es.gov.br
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RESPONSÁVEL: André de Albuquerque Garcia
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL – EXERCÍCIO DE 2015 – REGULAR
COM RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.

· Divergências entre inventário de bens em almoxarifado
e registros contábeis;
· Ausência do parecer conclusivo no relatório da unidade
de controle interno.

to 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.

RELATÓRIO

Diante do exposto, proferi a Decisão Monocrática nº
790/2017-8, no sentido de acolhimento do entendimento técnico pela citação do referido gestor, sendo posteriormente, apresentadas as justificativas às fls. 54/59.

Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2015, da Secretaria
de Estado de Segurança Pública e Defesa Civil - SESP,
sob a responsabilidade do Sr. André de Albuquerque
Garcia.

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
nº 643/2018-9 (fls. 104/118) opinando pelo julgamento
REGULAR COM RESSALVA das contas do SESP, 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.

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.

O referido entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, de acordo com o parecer nº
808/2018-2 exarado pelo Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, situado às fls. 125/126.

No entanto, foram constatadas pela equipe técnica as
seguintes irregularidades que serão apreciadas nesse
momento.

A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, por meio da Análise Inicial de Conformidade – AIC
nº 80/2016-7 (fl. 11/23), 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.

FUNDAMENTAÇÃO

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

Ato contínuo foi elaborado pela SecexContas o Relatório
Técnico RT nº 382/2017-2 (fls. 31/42), e a Instrução Técnica Inicial ITI nº 639/2017-4 (fl. 43/44), opinando pela citação do responsável para que apresentasse em 30
dias, improrrogáveis, as justificativas acerca dos achados
infra mencionados, quais sejam:
· Divergência valor disponível em extrato bancário e registro contábil;
Diário Oficial de Contas

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
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 feiwww.tce.es.gov.br

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.

1. Divergência valor disponível em extrato bancário e
registro contábil (item 3.2.1.1 do RT 00381/2017-8);
Nesse indício de irregularidade fora constatada pela área
técnica o destoar dos valores constantes na conta corrente nº 54143 do Banco do Brasil, eis que em 31/12/2016
inexistia saldo financeiro, contudo, permanecia o registro de R$ 16.435,27 na referida conta.
Desta feita, em sede de defesa o gestor alegou que o
saldo em comento teve a sua gênese em um cancelamento equivocado, bem como em um lançamento efetuado em duplicidade naquela conta bancária, sendo
posteriormente corrigida a inconsistência por meio da
2017NP00313, razão pelo qual acompanho o entendimento técnico e ministerial e afasto a inconsistência.
2. Divergências entre inventário de bens em almoxarifado e registros contábeis (item 3.2.2.1 do RT 00381/2017Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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8);

dade gestora que encaminha estas contas.

No que tange a presente irregularidade, vejo que foi detectado valor incompatível entre os constantes no inventário de bens em almoxarifado, qual seja o montante
de R$ 226.767,24, ao passo que na contabilidade se faz
constar o valor de R$746.621,06, restando flagrante a diferença de R$ 519, 853,82.

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 1.203/09 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.

Em contrapartida, o responsável aduziu que a divergência em comento se deu em virtude de falha na classificação de bens e serviços e do não registro no Sistema de
Controle de Almoxarifado SIGA dos recebidos em doação
do Ministério da Justiça.
Após compulsar os valores das diferenças constantes no
Resumo do Inventário do Almoxarifado – Material de
Consumo, percebo que se faz presente as respectivas
doações daquele Ministério, totalizando o montante de
R$ 515.861,00, bem como consta os respectivos valores
de R$ 2.810,18 e R$ 1.234,10 baixados por meio da nota
e lançamento 2016NP00063, restando assim a diferença
de R$ 51,46 que corresponde a 0,001% do valor total de
bens em almoxarifado, o que não causa impacto no resultado patrimonial, motivo pelo qual entendo por afastar a inconsistência, acompanhando Área Técnica e Ministério Público de Contas.
3. Ausência do parecer conclusivo no relatório da unidade de controle interno (item 3.3.1 do RT 00381/20178);
Ao analisar o Relatório Técnico RT nº 00381/2017-8, observo que o parecer 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 uniDiário Oficial de Contas

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. No mesmo sentido a manifestação
técnica constante do processo TC 4840/2016.
O entendimento da área técnica mais coerente, a meu
sentir, é regular com recomendação, isto porque conforme informado pela própria área técnica, o exercício de
2015 foi o primeiro em que se exigiu na PCA a apresentação do parecer conclusivo.
A outra razão é que o Estado por meio da Lei Complementar nº 856/2017 que estabelece que as contas devem estar acompanhadas do relatório e parecer conclusivo da unidade técnica contendo os elementos indicados nos atos normativos deste Tribunal, e o Decreto
4131-R de 18/07/2017, que a regulamentou, determina
que os órgãos e entidades da administração do Estado
devem instituir as unidades de controle interno no prazo
de 60 (sessenta) dias, que é justamente a RECOMENDAÇÃO que proponho seja expedida neste voto, pois ainda
não há comprovação de que já foi instituída, mas há um
comando normativo que indica que o Estado tem adotawww.tce.es.gov.br

do as medidas para sua efetivação.
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 recomendações 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 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.
[...]
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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(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 outras 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:
Diário Oficial de Contas

1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP, relativas
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. André de Albuquerque Garcia, nos termos do inciso II, 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 do SESP, ou a quem
lhe suceder:
a. 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;
b. 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;
c. Observe o princípio da Segregação de Função quando
da designação de servidores para compor a unidade executora de controle interno;
1.3. Dar ciência ao interessado;

Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: 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 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: 05/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
2. Por maioria, vencido o conselheiro em substituição
João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou a área técnica
pela regularidade c/ ressalva e determinação.

Processo: TC 09208/2017-1

3. Data da Sessão: 03/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 318/2018 – PLENÁRIO
Classificação: Agravo
Agravante: Lúcia Maria Roriz Verissimo Portela
EMENTA: AGRAVO EM FACE DE DECISÃO EM PROTOCOLO – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI – NÃO
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CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
VOTO
RELATÓRIO
Versam os autos acerca de Agravo interposto pela Srª.
Lúcia Maria Roriz Veríssimo Portela, em face da Decisão
em Protocolo nº 00661/2017-9, que indeferiu a dilação
do prazo de 120 dias concedido pela Decisão Plenária TC
10/2017, para envio das prestações de contas bimestrais
dos anos de 2013, 2015 e 2017, para a data de 31 de dezembro de 2017, requerido no protocolo 15604/2017-1.
Ato contínuo, o Núcleo de Controle Externo de Recursos
e Consultas elaborou a Instrução Técnica de Recurso ITR
nº 00007/2018-6 (fls. 443-445), 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
00514/2018-1 (fl. 448) de lavra do Dr. Luciano Vieira, 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, verifica-se que o objetivo deste foi impugnar decisão
que indeferiu o requerimento de prorrogação de prazo
de diligência fixado por esta Corte de Contas, qual seja,
o envio das prestações de contas bimestrais dos anos de
Diário Oficial de Contas

2013, 2015 e 2017 no prazo de 120 dias, conforme Decisão Plenária 10/2017.
Entretanto, deve ser observado que o Regimento Interno do Tribunal de Contas, dispõe no inciso II do art. 398,
acerca do não cabimento de recurso de decisão preliminar que determina a realização de diligência, conforme
transcrevo abaixo:
Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que:
II. Determina a realização de citação, notificação, diligência,
inspeção ou auditoria.
Neste sentido, corroborando com o entendimento técnico, entendo que, da mesma maneira que não é cabível recurso de decisão preliminar que determina diligências, não se pode admitir recurso da decisão que indefere pleito relacionado à prorrogação de prazo destas mesmas diligências.
Ademais, ressalta-se que em razão do princípio da taxatividade recursal, são admissíveis apenas os recursos que
estão expressamente previstos no rol dos recursos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas. Ressalvo ainda, que no presente caso, a legislação deste Tribunal proíbe de forma expressa a via recursal, assim sendo, não há que se falar em cabimento.
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
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 Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. NÃO CONHECER o recurso de Agravo interposto pela Sra. Lúcia Maria Roriz Veríssimo Portela, com alicerce no artigo 398, II do Regimento Interno desta Corte de
Contas;
1.2. Dar ciência à Agravante;
1.3. Após os trâmites legais, ARQUIVAR os presentes autos.
2. Sem divergência. Absteve-se de votar o conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges, por suspeição.
3. Data da Sessão: 03/04/2018 - 9ª 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: 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 RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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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- 319/2018 – PLENÁRIO
Processo: 00982/2018-2
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: PMS - Prefeitura Municipal de Serra, SEAD - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
de Serra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Parte: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Procurador: EPAMINONDAS ALVES FERREIRA JUNIOR
(OAB: 387560-SP),
Ementa:CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA – CONHECER – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MERITO -–
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Trata o presente processo de representação com pedido
de concessão de medida cautelar, protocolado pela emDiário Oficial de Contas

presa LINK CARD ADMINISTRADOR DE BENEFÍCIOS EIRELI, em face da Prefeitura Municipal de Serra, alegando a ocorrência de supostas irregularidades no Edital de
Pregão Eletrônico nº 376/2017, referente à “contratação
de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, por
meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de
rede credenciada de postos de combustível, compreendendo a distribuição de: álcool, gasolina comum, diesel
comum e diese S10 para a frota de veículos automotores
da Prefeitura Municipal da Serra/ES”.
Após análise preliminar dos argumentos e da documentação constante nos autos, a área técnica confeccionou a
Instrução Técnica Conclusiva ITC 428/2018, sugerindo o
conhecimento da representação e extinção do processo
sem julgamento de mérito, dada a perda superveniente do objeto.
Remetido ao Ministério Público de Contas, este manifestou-se alinhando aos termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC 428/2018, qual seja: pela extinção do feito
sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, inciso
IV, do CPC c/c art. 70 da Lei Complementar nº 621/2012.
Neste caso observo que ao analisar a documentação
acostada aos autos pela parte representada e ao analisar o site eletrônico da Prefeitura Municipal da Serra,
observa-se que a empresa LINK CARD ADMINISTRADOR
DE BENEFÍCIOS EIRELI, apresentou junto a Municipalidade impugnação ao edital por conter clausula restritiva,
comprometendo a competitividade, qual seja credenciar
postos em todas as cidades do Espirito Santo, bem como em todo território nacional. Em resposta a impugwww.tce.es.gov.br

nação ofertada pela empresa a Municipalidade entendeu assistir razão, dando-lhe provimento. Sendo republicado o edital, realizando alterações nos pontos suscitados (conforme novas disposições contidas no item 2.5 e
5 do Anexo IV –TERMO DE REFERÊNCIA do edital retificado contido no sítio eletrônico do município da Serra).
Razão pelo qual entendo que houve a perda superveniente do objeto impugnado, nos termos do art. 307,
§6º, do RITCEES, vejamos:
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.
(...)
§ 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. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de
27.8.2013).(negrito e grifo nosso)
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.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Colegiado, ante as
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Conhecer a presente Representação e pela extinção
do presente processo, sem resolução de mérito, nos
termos dos arts. 307, § 6º e 330, IV do RITCEES, em face
de não haver mais irregularidade a ser objeto de fiscalização por parte desta Corte de Contas;
1.2. Cientificar o representante do teor da decisão final
a ser proferida, conforme art. 307, § 7º, da Resolução TC
261/2013;
1.3. Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante
do Ministério Público de Contas nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012;
1.4. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
4.2. Conselheiros 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 DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
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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- 322/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO TC: 08136/2017-7 (APENSO: 04904/2014-7)
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Bananal
CLASSIFICAÇÃO: Pedido de Reexame
RECORRENTES: Edimilson Santos Eliziário, Scheila Cassia
Garcia Rodrigues, Edigar Casagrande
EMENTA:PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – MANTER ACÓRDÃO TC 954/2017
– SEGUNDA CÂMARA - DAR CIÊNCIA- ARQUIVAR.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
1 – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Pedido de Reexame interposto pelos
senhores Edimilson Santos Eliziário e Edigar Casagrande e pela senhora Scheila Cassia Garcia Rodrigues, em
face do Acórdão TC 954/2017 - Segunda Câmara, proferido nos autos do Processo TC-4904/2014, que julgou
procedente Representação formulada em face da Prefeiwww.tce.es.gov.br

tura Municipal de Rio Bananal sobre supostas irregularidades ocorridas no edital da Concorrência Pública nº
002/2014, cujo objeto era a construção da Escola Municipal de Educação Infantil Tia Amélia, conforme abaixo transcrito:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4904/2014, ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e seis de julho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Considerar procedente a presente representação, na
forma dos arts. 95, inciso II c/c 99, §2º, da Lei Complementar nº621/2012, tendo em vista o reconhecimento
das seguintes irregularidades:
3.1.1 VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA (item 3.1.1 da MT
423/2016-1). Base legal: Art. 37, inc. XXI da Constituição Federal e arts. 3º, § 1º, I e 30, III, ambos da Lei
n.8.666/93. Responsáveis: Edimilson Santo Elizário, Edigar Casagrande e Scheila Cássia Garcia Rodrigues.
3.1.2 EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICO DE SERVIÇOS DE BAIXA RELEVÂNCIA TÉCNICA (Item
3.1.3 da MT 423/2016-1). Base legal: Art. 37, inc. XXI da
Constituição Federal e arts. 3º, § 1º, I e 30, § 1º, I, ambos
da Lei n.8.666/93. Responsáveis: Edimilson Santo Elizário, Edigar Casagrande e Scheila Cássia Garcia Rodrigues.
3.1.3 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO QUE DIFICULTAM
A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SEDIADAS FORA DO MUNICÍPIO (Item 3.1.4 da MT 423/2016-1). Base legal: art.
3º, § 1º, I da Lei n.8.666/93. Responsáveis: Edimilson
Santo Elizário, Edigar Casagrande e Scheila Cássia GarSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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cia Rodrigues.
2. Rejeitar razões de justificativas apresentadas pelos senhores Edimilson Santos Elizário, Edigar Casagrande e Scheila Cássia Garcia Rodrigues, em razão do cometimento das irregularidades presentificadas nos subitens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 da Instrução Técnica Conclusiva
1684/2016, condenando-os, com fulcro no artigo 131,
132 e 135, I Lei Complementar 621/2012, ao pagamento
de multa individual de R$ 3.000,00 (três mil reais) prevista no artigo 135, incisos I e II, do mesmo diploma legal, pela prática do ato ilícito, que causou grave infração
às normas legais;
3. Acolher razões de justificativas dos senhores Edimilson Santos Elizário, Edigar Casagrande e Scheila Cássia
Garcia Rodrigues, apresentada no item 3.1.2 – Invalidação do Registro que “não apresentar rigorosamente a situação atualizada da empresa” da Manifestação Técnica
423/2016-1;
4. Determinar com base no disposto no art. 57, inciso III,
da Lei Complementar 621/2012, ao gestor responsável
pela Prefeitura Municipal de Rio Bananal que nos próximos procedimentos licitatórios, observe que: a) a visita técnica é, em regra, facultativa, devendo o instrumento convocatório prever a substituição do atestado de vistoria por simples declaração do licitante no sentido de
que tem pleno conhecimento das condições referentes à
execução do objeto licitado; b) caso a visita técnica seja
indispensável ante a complexidade do objeto licitado deve esta condição estar concretamente demonstrada no
procedimento licitatório, observando-se ainda que: b.1)
não se admite imposição de que a vistoria seja realizada
por engenheiro; b.2) deve ser estabelecido prazo razoável para que se proceda à visitação; b.3) a visita deve ser
Diário Oficial de Contas

realizada de modo individual pelo licitante, evitando-se,
assim, a reunião de licitantes capaz de dar-lhes conhecimento prévio sobre o universo de concorrentes;
5. Dar ciência ao representante do teor da decisão final
proferida;
6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC 261/2013.
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.

truídos, recebendo a competente instrução técnica sobre o recurso apresentado (ITR 00020/2018-1, fls. 3247), e a manifestação do Ministério Público de Contas
(Parecer 00619/2018-5, fl. 51).
Em relação ao juízo de admissibilidade como condição
para o processamento do presente feito, verifico que as
partes são capazes e possuem interesse e legitimidade
processual, o que torna o presente recurso Cabível.
Verifico ainda que a notificação do Acórdão TC
954/2017, prolatado no processo TC 4904/2014, foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal
no dia 11.09.2017, considerando-se publicada no dia
12.09.2017, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar n° 621/2012 c/c art. 5º
da Resolução TC nº 262/2013 (informação devidamente
certificada na ITR nº 00020/2018-1).

Seguindo a sua tramitação normal nesta Corte, os autos
foram submetidos ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas que, após análise, elaborou a Instrução Técnica de Recurso 00020/2018-1 (fls. 32-47), concluindo pelo conhecimento do Pedido de Reexame para,
no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se todos os
termos do Acórdão TC-954/2017- Segunda Câmara.

Interposto o recurso em 11/10/2017, tem-se o mesmo
como Tempestivo, razão pela qual pugno pelo seu Conhecimento.

Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas manifestou-se em parecer da lavra do Senhor Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva e acolheu a argumentação proferida pela área técnica, pugnando pelo conhecimento do recurso, para no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se todos os termos do Acórdão
TC-954/2017- Segunda Câmara (Parecer 00619/2018-5).

- VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA (item 3.1.1 da MT
423/2016-1). Base legal: Art. 37, inc. XXI da CRFB/1988
e arts. 3º, § 1º, I e 30, III, ambos da Lei n.8.666/93. Responsáveis: Edimilson Santos Eliziário, Edigar Casagrande
e Scheila Cássia Garcia Rodrigues.

2 – 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 inswww.tce.es.gov.br

Segundo a instrução processual, os recorrentes insurgem-se em relação às três irregularidades mantidas no
Acórdão TC 954/2017, quais sejam:

- EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICO DE
SERVIÇOS DE BAIXA RELEVÂNCIA TÉCNICA (Item 3.1.3 da
MT 423/2016-1). Base legal: Art. 37, inc. XXI da CRFB/88
e arts. 3º, § 1º, I e 30, § 1º, I, ambos da Lei n.8.666/93.
Responsáveis: Edimilson Santos Eliziário, Edigar CasaSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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grande e Scheila Cássia Garcia Rodrigues.
- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO QUE DIFICULTAM A
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SEDIADAS FORA DO MUNICÍPIO (Item 3.1.4 da MT 423/2016-1). Base legal: art. 3º,
§ 1º, I da Lei n.8.666/93. Responsáveis: Edimilson Santos Eliziário, Edigar Casagrande e Scheila Cássia Garcia
Rodrigues.
Quanto ao item 3.1 da ITC (Visita Técnica Obrigatória),
verifico que o Núcleo de Controle Externo de Recursos
e Consultas analisou detidamente as alegações recursais
entendendo que as mesmas não devem prosperar, senão vejamos:
Em suas razões de recurso, os responsáveis tecem considerações acerca da importância da visita técnica tanto para o licitante como para a Administração Pública e
que esta se justifica em face do conhecimento do local
da execução do futuro contrato e da necessidade de elaboração das propostas precisas, sendo dever da administração torná-la obrigatória, a fim de evitar que a Administração se exponha ao risco de receber propostas inaptas.
Alegaram que nenhuma das licitantes impugnou o edital e que de acordo com o mesmo eram as empresas que
escolhiam o dia da visita técnica, não havendo que se falar em frustação ao caráter competitivo do certame.
Outrossim, demonstra sua insatisfação ao aduzir que a
análise do Núcleo de Engenharia e Obras Públicas deste Tribunal presume que o edital promoveu forte restrição ao caráter competitivo da licitação por delimitar o
universo das empresas participantes, sugerindo inclusive conluio entre elas, sem, contudo, demonstrar que isso tenha ocorrido.
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E mais, que a MT 423/2016 e a ITC 168/2016 não conseguiram demonstrar que a exigência de visita técnica
tenha comprometido o sigilo da licitação e que mesmo
que hipoteticamente isso tivesse ocorrido, ainda haveria
um abismo enorme para de fato ser comprovada uma irregularidade, pois seria necessário que houvesse, sem
sombra de dúvidas, a fraude, o conluio.
Por fim, dizem que a determinação desta Corte para que
o edital fosse republicado foi acatada pela prefeitura ao
alterar a forma de realização da visita técnica.
Segundo a Instrução processual, não se verifica nos argumentos trazidos pelos recorrentes e tampouco no
procedimento licitatório da Concorrência Pública n.º
002/2014, a necessidade da realização obrigatória da visita técnica.
Isto porque, o que o que determina a obrigatoriedade da
exigência de visita técnica é a complexidade do seu objeto. Todavia, torna-se claro nos autos que os recorrentes não conseguiram comprovar que o objeto licitado teria complexidade suficiente para tornar imprescindível a
visita técnica.
Com efeito, a análise técnica realizada pelo NRC – Núcleo
de Controle Externo de Recursos e Consultas foi enfática
ao visualizar que a visita técnica obrigatória só deve ser
exigida nos casos em que a complexidade do objeto a
justifique, sendo suficiente a declaração por parte do licitante de que conhece o local dos serviços, apresentando ainda uma alternativa para evitar problemas na execução contratual.
Para corroborar tal afirmação, traz aos autos os Acórdãos
TC 7519/2013 – Segunda Câmara/TCU e 210/2015 – Plenário/TCU (devidamente certificados na referida ITC).
www.tce.es.gov.br

Constatou ainda a área técnica “ao contrário do que afirmam os recorrentes, a Administração Municipal republicou o edital sem atender a notificação do Conselheiro
Relator quanto à visita obrigatória, mantendo a sua exigência.”
Posto isto, acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, pugno pela manutenção da irregularidade.
Quanto ao item 3.2 da ITC (Exigência de Atestados de
Capacidade Técnico de Serviços de Baixa Relevância Técnica) os recorrentes alegam que sendo serviços de “fácil execução”, como entendido pela equipe técnica deste Tribunal, qualquer pequena empresa poderia executar e participar da licitação, bastando apresentar o atestado de capacidade técnica comprovando a realização
dos serviços. Caso contrário não estaria apta a realizar
a obra.
Sustentam que os requisitos solicitados nos atestados de
capacitação técnica decorrem do poder discricionário da
Administração. Entendem que a exigência de capacidade técnica operacional, contida no edital, não é ilegal ou
abusiva, e que se limitou aos requisitos mínimos e essenciais ao atingimento da vantajosidade perseguida pela Administração, pois visou assegurar o interesse público, objetivando contratar empresa que em tese executará os serviços com maior índice de satisfatoriedade e
provavelmente possuirá toda estrutura para a completa execução.
Aduzem ainda que a notificação exarada por esta Corte
de Contas também não abordou esse tema à época dos
fatos, apontando, em tese, um possível vício que os recorrentes não tiveram como se defender.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Analisando o recurso interposto, a área técnica desta
Corte constata que não assiste razão aos responsáveis.
Isso porque, inobstante a irregularidade em comento ter
constado da notificação exarada por esta Corte, a mesma estava claramente demonstrada na Instrução Técnica
Inicial 2106/2015, sendo-lhes, portanto, oportunizado o
amplo contraditório.
Em suas considerações, ressalta o seguinte:
Inicialmente cumpre destacar o que estabelece o inciso
XXI do art. Constituição Federal de 1988:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia
do cumprimento das obrigações (grifo nosso).
Desta forma, a Administração poderá exigir dos licitantes documentos de habilitação compatíveis com o ramo
do objeto licitado. Contudo, estas exigências devem ser
apenas aquelas necessárias para cumprimento do objeto licitado, sob pena de incidir em restrição ao caráter
competitivo do certame. Já o art. 30 da Lei de Licitações,
Diário Oficial de Contas

ao tratar da documentação que poderá ser exigida para
fins de comprovação da qualificação técnica, assim dispõe:
Art. 30 A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação
das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto
da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que
recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei
especial, quando for o caso.
A capacitação técnica-operacional encontra-se prevista
do inciso II supratranscrito e é inerente à própria qualificação da pessoa jurídica licitante que deverá demonstrar, na etapa de habilitação, ter condições técnicas para
a execução do objeto licitado.
No âmbito do E. TCU é pacifico o entendimento pela possibilidade de exigir-se a comprovação da capacidade técnico-operacional do licitante, consoante contornos delineados, face à reiteração de julgados no mesmo sentido, na Súmula 263, aprovada na Sessão Ordinária de
www.tce.es.gov.br

19/01/2011, de seguinte teor:
Súmula TCU nº 263: Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância
e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a
exigência de comprovação da execução de quantitativos
mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com
a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.
Denota-se, da leitura da Súmula 263 do TCU, supratranscrita que o entendimento de que a comprovação da capacidade técnico-operacional está restrita às parcelas do
objeto licitado que, simultaneamente, sejam de maior
relevância técnica e valor significativo. Nesse diapasão
tem-se que as parcelas ou componentes de baixo valor
ou de pouca relevância técnica não autorizam a restrição
causada pela exigência de capacidade técnica operacional. Ademais, por força do disposto no § 2º do art. 30 da
LLC, as parcelas sobre as quais se exigirá a comprovação
da capacidade técnico-operacional deverão estar claramente definidas no instrumento convocatório;
Conforme apontado na Manifestação Técnica 423/2016,
constante das fls. 262-306 do Processo TC 4904/2014,
elaborada pelo Núcleo de Engenharia e Obras Públicas,
“Serviços como concreto, forma, armação, alvenaria, reboco, emassamento e pintura são encontrados em qualquer construção, sendo de fácil execução e sem qualquer relevância técnica.
Serviços de estrutura metálica e piso de argamassa de alta resistência, além de não oferecerem qualquer dificuldade técnica, são usualmente executados por empresas
que dispõem de maquinário e pessoal especializados,
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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através de subcontratação. Dificilmente uma construtora
executa, ela mesma, serviços desta natureza.
Assim sendo, embora estes serviços possam ser considerados como de valor significativo frente aos demais,
verifica-se que nenhum deles, por não possuir qualquer
relevância técnica e não serem indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, preenche os requisitos necessários para serem exigidos como condição para habilitação. Pelo contrário, sua inclusão pode ser considerada como fator de restrição ao caráter competitivo
da licitação.”
Conforme se verifica das razões de recurso, os próprios
recorrentes não contestam o fato de que tais serviços serem de “fácil execução”. Ora, se tais serviços não preenchem um dos requisitos – relevância técnica - para se
exigir o atestado de capacidade técnica operacional, a
sua exigência torna-se claramente ilegal. Por derradeiro,
os recorrentes alegam que a notificação exarada por esta
Corte de Contas também não abordou esse tema à época dos fatos, apontando, em tese, um possível vício que
os recorrentes não tiveram como se defender.
Razão não lhes assiste, haja vista que esta irregularidade, embora não constasse da notificação exarada por esta Corte de Contas, estava claramente delineada na Instrução Técnica Inicial 2106/2015, sendo-lhes, portanto,
oportunizado o amplo contraditório.
Diante de todo o exposto opina-se pela manutenção da
irregularidade.
Dentro desse contexto, acompanho o entendimento técnico e Ministerial, verifico que a analisada neste item deve ser mantida.
Por fim, passo a analisar as razões de defesa para a irreDiário Oficial de Contas

gularidade descrita no item 3.3 (Exigências para habilitação que dificultam a participação de empresas sediadas
fora do Município).
Em sua defesa, afirmam os gestores que apenas uma empresa, com sede em Rio Bananal, impugnou o edital face as exigências relacionadas à quantidade de comparecimentos no referido município e que as outras seis empresas participantes do certame, que são sediadas fora
do município de Rio Bananal, não impugnaram o edital.
Alegam que a análise técnica limitou-se a presumir que
o edital restringiu o caráter competitivo do certame, sem
demonstrar processualmente que isso tenha ocorrido e,
por fim, que as exigências editalícias trataram isonômicamente todas as empresas interessadas em participar
do certame licitatório, o que fez com que a Administração obtivesse a proposta mais vantajosa para o serviço
público.
Em sua análise, a área técnica rememora que as empresas interessadas em participar da Concorrência Pública
002/2014 teriam que comparecer ao município nas seguintes ocasiões (conforme o respectivo edital): 1) Comparecer ao município e pagar pela retirada do edital; 2)
Protocolar o pedido de visita; 3) Realização da visita; e 4)
Protocolar seus envelopes para participação.
Segundo explicação fornecida pela Instrução Técnica de
Recurso 00020/2018-1 (fls. 32-47), as exigências supramencionadas obrigariam as empresas interessadas em
participar do certame a realizarem quatro visitas ao município; sendo que, entretanto, duas delas são claramente desnecessárias, senão vejamos:
A exigência de comparecimento à sede da prefeitura para obtenção do edital restringe a competição, dificultanwww.tce.es.gov.br

do a participação de empresas situadas em outros municípios mais distantes.
A Administração tem o dever de se abster de fixar qualquer condição restritiva capaz de inibir a ampla participação no certame, a exemplo da retirada presencial do
edital. Logo, deveria viabilizar o acesso à íntegra do edital por arquivo enviado por e-mail, por exemplo, o que
não implicaria em nenhum custo para a sua aquisição.
Nesse sentido cita-se o Acórdão 1522/2006 – TCU – Plenário:
Relator: VALMIR CAMPELO
Sumário: REPRESENTAÇÃO CONTRA A CONCORRÊNCIA
INTERNACIONAL N° 001/2006-SPU/MP DESTINADA AO
ARRENDAMENTO DO HOTEL DAS CATARATAS/PNI. LICITATAÇÃO SUSPENSA POR MEDIDA CAUTELAR. DETERMINAÇÕES. ESCLARECIMENTOS. MANUTENÇÃO PENDÊNCIAS INICIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO. REVOGAÇÃO DA CAUTELAR. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA À SPU E AOS INTERESSADOS. ARQUIVAMENTO. 1)
O Edital não pode conter restrições ao caráter competitivo do certame, tais como a proibição do envio de documentos por via postal; exigência de balanços patrimoniais do próprio exercício da licitação; exigência de comprovação da capacidade de comercialização no exterior
e de certificado profissional, em caso de profissão não
regulamentada. 2) Quando a medida cautelar for revogada, a Administração só pode dar prosseguimento ao
processo licitatório depois de corrigir vícios e ilegalidades constantes de itens do Edital, adequando-os às disposições da Lei n° 8.666/93. 3) É dever do Poder Público
defender e preservar o meio ambiente a fim de mantê-lo
ecologicamente equilibrado, pois cuidar da natureza significa zelar pela própria sobrevivência do homem. (g.n.).
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Vivemos em um mundo digital e o não envio do edital
por e-mail ou qualquer outro meio eletrônico de processamento de dados causa não só estranheza como também limitação à competitividade.
De resto, como bem explicitado pela área técnica, corroboramos do mesmo entendimento de que exigências
visando o comparecimento da empresa na sede da prefeitura local para protocolar o pedido de visita técnica
restringem o caráter competitivo do respectivo certame, “na medida em que estas idas e vindas representam, além do custo, mais um transtorno desnecessário
para empresas sediadas fora do Município.”
Em decorrência disso, constatou aquele Núcleo que somente três empresas participaram da licitação na fase da
proposta de preços, o que, inevitavelmente, leva à conclusão de que a exigência de comparecimento à sede do
município afastou potenciais licitantes.
Por fim, entende a área técnica que não assiste razão aos
recorrentes em suas justificativas e pugnam pela manutenção da irregularidade.
Nesse passo, verifico que o procedimento adotado pela Prefeitura Municipal de Rio Bananal no desenrolar do
processo licitatório consubstanciado no edital da Concorrência Pública nº 002/2014, cujo objeto era a construção da Escola Municipal de Educação Infantil Tia Amélia, não se pautou pela compatibilidade com os fins a serem alcançados pela boa e eficiente administração pública na busca do interesse público, em respeito aos princípios e regras estabelecidos na legislação pertinente e
na própria CRFB/1988, no contexto em que se realizou.
Posto isto, levando-se em conta a análise técnica proferida nestes autos, em especial a constatação de que as raDiário Oficial de Contas

zões apresentadas não afastam as irregularidades indicadas nestes autos, acompanho integralmente o entendimento da área técnica deste Tribunal e do Ministério
Público de Contas no sentido de manter as irregularidades apontadas, bem como, a multa individual aplicada,
prevista no artigo 135, incisos I e II, da Lei Complementar 621/2012, pela prática do ato ilícito, que causou grave infração às normas legais.
3 - DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos da proposição técnica,
subscrita na Instrução Técnica de Recurso 00020/20181, encampada pelo Ministério Público de Contas (Parecer 00619/2018-5), 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. CONHECER do presente recurso para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Pedido de Reexame interposto,
mantendo-se todos os termos do Acórdão TC-954/2017Segunda Câmara.

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
(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 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

1.2. Dar CIÊNCIA aos Recorrentes do teor da decisão tomada por este Tribunal de Contas.
1.3. ARQUIVAR, após trânsito em julgado.

ACÓRDÃO TC- 323/2018 – PLENÁRIO

2. Unânime.

Processos: 00967/2018-8, 01811/2017-3

3. Data da Sessão: 03/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária do

Classificação: Embargos de Declaração
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UG: SEMAD - Secretaria Municipal de Administração de
Vitória

1.3 ARQUIVAR o feito, ante o preconizado no artigo 330
inciso IV do Regimento Interno desta Corte de Contas.

pensável para evitar futura reincidência na irregularidade. Vejamos:

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

2. Unânime.

FUNDAMENTAÇÃO

Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)

3. Data da Sessão: 12/09/2017 - 31ª Sessão Ordinária
Plenária.

Interessados: CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA EPP, SILVANIO JOSE DE SOUZA MAGNO FILHO, RODOLFO SOUZA PUPPIM

O Ministério Público de Contas aponta a existência de
omissão no dispositivo do Acórdão TC-1152/2017 – Plenário, no tocante às determinações propostas pela Unidade Técnica deste Tribunal.

Inicialmente, importante ressaltar que a proposta de encaminhamento da área técnica e do Ministério Público
de Contas são no sentido de considerar procedente a representação, com resolução de mérito.

Procuradores: CARLOS ALESSANDRO SANTOS SILVA
(OAB: 40477-BA, OAB: 8773-ES), CARLOS FELYPPE TAVARES PEREIRA (OAB: 9512-ES), ARETUSA POLLIANA ARAÚJO, EDUARDO GARCIA JÚNIOR
Ementa:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONHECER –
DAR PROVIMENTO – REFORMAR ACÓRDÃO – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.
I. RELATÓRIO
Tratam os autos de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes opostos pelo Ministério Público de Contas em face do Acórdão TC-1152/2017, proferido pelo Plenário desta Corte nos autos do Processo TC
1811/2017, conforme abaixo transcrito:
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 PROCEDÊNCIA da Representação, nos termos dos artigos 186 e 178, inciso II do Regimento Interno, extinguindo o processo com julgamento de mérito na forma
do § 5º, do art. 307 e do RITCEES;
1.2 DAR CIÊNCIA da decisão ao representante.
Diário Oficial de Contas

Ao final requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para o fim de suprir a omissão verificada no Acórdão embargado.
É o relatório.
I. FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, constato que o expediente apresenta-se
tempestivo e que o embargante possui legitimidade na
sua propositura, estando, portanto, atendidos estes dois
pressupostos de admissibilidade.

Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que a discussão nodal da representação em tela refere-se às exigências contidas no item 3.8 do edital do pregão eletrônico n° 40/2017 promovido pela Secretaria de Administração (SEMAD) da Prefeitura Municipal de Vitória, as
quais impediriam que as empresas optantes pelo SIMPLES pudessem apresentar planilha de formação de preços com esse regime tributário e a questão relativa à limitação de despesas administrativas.

Os presentes embargos apontam a existência de omissão no Acórdão proferido, especificamente pela ausência de expressa manifestação deste Relator em relação à
expedição de recomendação (sic determinação) ao jurisdicionado, muito embora tenha acolhido o entendimento demonstrado pela área técnica e pelo Órgão Ministerial.

Ocorre que, embora tenha sido suscitada violação a princípios da administração pública, o que se verifica nos autos é que a administração municipal, na defesa apresentada, comprova a revogação do certame através da
documentação comprobatória da Revogação do Pregão Eletrônico n° 040/2017, que foi juntada aos autos
por meio da Peça Complementar 03038/2017, conforme
analisado pela Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações em sua Instrução Técnica Conclusiva 03402/2017-1.

Segundo o ilustre Procurador, há omissão no dispositivo do v. Acórdão quanto à recomendação expressamente acolhida na sua fundamentação, fazendo-se necessário novo provimento modificativo desta Corte no sentido
de expedir ao jurisdicionado a recomendação proposta
pela área técnica, ressaltando que esta medida é indis-

Neste sentido, consta da instrução processual que em
sua defesa/Justificativa 00343/2017, os senhores Silvano José de Souza Magno Filho e Rodolfo Souza Puppim
informaram a esta Corte que “com o transcurso do tempo e em razão de fato superveniente devidamente comprovado, a licitação tornou-se inoportuna ao interesse
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público e verificou-se a pretensão da Administração em
REVOGAR o procedimento licitatório em comento, por
meio de despacho exarado pela Autoridade Competente, tendo em vista as atribuições contidas no Art. 14, inciso X, do Decreto Municipal n° 16.862/20116, com fulcro
no Art. 19, “caput”, da Lei n° 8.666/93, sendo que, após
cumpridas as formalidades de estilo, foi publicado o ato
na imprensa oficial do dia 29/06/2017.”
Em assim sendo, a área técnica pontua que por ter sido
revogado o certame, as irregularidades narradas na Instrução Técnica Inicial 00642/2017 deixaram de existir e
não havendo configuração de dano.
Todavia, assertivamente a área técnica adentrou à análise do mérito por se tratar de processo em rito sumário
com pedido cautelar deferido, em observância do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Assim, passo à análise das duas irregularidades apontadas e analisadas nestes autos, conforme detalhado no
Item 2 da Instrução Técnica Conclusiva 03402/2017-1:
- Item 2.1 - Exigência de condição no edital incompatível
com o objeto licitado.

cou a revogação do Pregão Eletrônico n° 040/2017 em
razão da licitação ter se tornado inoportuna ao interesse público.
Em sua análise, a Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações disse que apesar da previsão de fornecimento da mão-de-obra, o próprio edital
já determinou a natureza da contratação como sendo de
prestação de serviços e, assim, fixada sua natureza, “não
cabe a adoção do art. 31, parágrafo 3° da Lei 8.212/91,
não cabendo a permissão de vedação a empresas optantes pelo regime diferenciado de tributação SIMPLES NACIONAL de apresentarem planilhas de custos e formação de preço.”
Apesar disso, considerando a revogação do Pregão Eletrônico n° 040/2017 e todos os atos dele decorrentes,
aponta a área técnica que a presente irregularidade deixou de existir e, em razão disso, pugna pela recomendação ao Responsável para que observe as considerações
sobre a natureza do objeto licitado e as restrições com
ele compatíveis em futuras licitações do tipo.
- Item 2.2 - Indevida limitação da despesa administrativa.

- Base Legal: art. 31, §3º, da Lei 8212/91, Instrução Normativa nº. 971, de 13 de novembro de 2009, da Receita
Federal do Brasil, artigo 3º, §1º, inciso I da Lei 8.666/93 e
artigo 3º, inciso II, da Lei 10.520/02.

- Base Legal: artigo 3º, §1º, inciso I e artigo 7º, §2º, inciso II, da Lei 8.666/93.

- Responsável: Rodolfo Souza Puppim (Pregoeiro Municipal)

- Ação: Inserir em edital de licitação condição incompatível com o objeto licitado, restringindo, dessa forma, a
competitividade.

- Ação: Inserirem edital de licitação condição incompatível com o objeto licitado, restringindo, dessa forma, a
isonomia e a competitividade do certame.
Segundo a instrução processual, o responsável não apresentou justificativas quanto a questão, apenas comuniDiário Oficial de Contas

- Responsável: Rodolfo Souza Puppim (Pregoeiro Municipal)

Em relação à irregularidade indicada no item 2.2 da referida ITC, a área técnica informa que igualmente o responsável não apresentou justificativas, comunicando
apenas a revogação do Pregão Eletrônico n° 040/2017,
www.tce.es.gov.br

em razão da licitação ter se tornado inoportuna ao interesse público.
No caso, a Secretaria de Controle Externo de Denúncias
e Representações assevera que dado o fato da natureza
da contratação objeto do edital de Pregão Eletrônico n°
040/2017 ser de prestação de serviços, “não há que se
questionar que a limitação da despesa administrativa é
indevida.”
Porém, prossegue a área técnica, “assim como na irregularidade anterior, tendo sido revogado o certame e todos os atos nele praticados, esta irregularidade deixou
de existir.
Como consequência da ausência de irregularidade, a SecexDenúncias novamente sugere apenas expedir recomendação ao Responsável para que observe as considerações sobre a natureza do objeto licitado e as restrições
com ele compatíveis em futuras licitações do tipo.
Em razão disso, também entendo que no caso concreto,
considerando a revogação do certame, não há procedimento licitatório em curso a merecer qualquer ação fiscalizatória por parte desta Corte.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
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. PROCEDÊNCIA da Representação, nos termos dos artigos 186 e 178, inciso II do Regimento Interno, extinguindo o processo com julgamento de mérito na forma do §
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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5º, do art. 307 e do RITCEES;

sentes embargos.

2. DAR CIÊNCIA da decisão ao representante.

II – DA OMISSÃO

3. ARQUIVAR o feito, ante o preconizado no artigo 330
inciso IV do Regimento Interno desta Corte de Contas.

O Acórdão TC-1023/2016, por decisão unânime do egrégio Plenário, julgou procedente Representação aviada
pela empresa CAPER Serviços Corporativos Ltda. – EPP
em face da Secretaria de Administração da Prefeitura de
Vitória – SEMAD, com base nos artigos 186 e 178, inciso II do RITCEES, e extinguiu o processo com julgamento de mérito, na forma do § 5º do art. 307 da norma regimental.

Abaixo transcrevo as razões apresentadas pelo Digno Representante Ministerial a este Relator:
RAZÕES DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO
Processo TC: 1811/2017
Acórdão: TC-1152/2017
EGRÉGIO PLENÁRIO EMINENTES CONSELHEIROS
I – DO CABIMENTO, DA LEGITIMIDADE E DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Preceitua o art. 167 da LC n. 621/2012 que cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão
ou contradição em acórdão ou parecer prévio emitido
pelo Tribunal de Contas, podendo ser opostos por escrito pela parte, pelo interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contados na forma prevista nesta lei.
De seu turno, dispõe o art. 157 da LC n. 621/12 que “o
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas disporá
de prazo em dobro para interposição de recurso”, iniciando-se sua contagem com a entrega dos autos com
vista ao órgão ministerial (art. 62, parágrafo único).
Denota-se do sistema informatizado desse tribunal (ETCEES) que os autos ingressaram na Secretaria do Ministério Público no dia 18/01/2018 (quarta-feira). Logo, a
contagem do prazo para a interposição do embargo de
declaração iniciou-se no dia 20.01.2018, tendo em vista
a superveniência de suspensão processual dos prazos1 .
Perfaz-se, assim, cabível, legítimo e tempestivo os preDiário Oficial de Contas

O voto do relator, acolhido pelo Plenário como razão de
decidir do acórdão citado, embasou-se nas razões fáticas e jurídicas exaradas na Instrução Técnica Conclusiva
- ITC 03402/2017-1 e no Parecer do Ministério Público
03913/2017-3.
Nesse parecer, este membro do Parquet de Contas oficiou pela procedência da representação, bem como pela
expedição de RECOMENDAÇÕES (SIC DETERMINAÇÃO)
ao jurisdicionado, consoante ITC 03402/2017-1:
1) Pela procedência da representação, nos termos do
art. 95, II, e art. 101, parágrafo único, da LC n. 621/12 c/c
arts. 307, § 5º, e 310, I, do RITCEES; e
2) Com fulcro no art. 114, II, da LC n. 621/12 seja expedida recomendação (sic recomendação) sugerida pela SecexDenúncias na ITC 03402/2017-1.
No corpo do v. acórdão, verifica-se que muito embora o
ConselheiroRelator tenha acolhido o entendimento demonstrado pelo corpo técnico e pelo representante Ministerial, deixou de expedir qualquer recomendação ou
determinação ao Jurisdicionado, senão vejamos: [...]
FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, importante ressaltar
que a proposta de encaminhamento da área técnica e
www.tce.es.gov.br

do Ministério Público de Contas são no sentido de considerar procedente a representação, com resolução de
mérito.
Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que a discussão nodal da representação em tela refere-se às exigências contidas no item 3.8 do edital do pregão eletrônico n° 40/2017 promovido pela Secretaria de Administração (SEMAD) da Prefeitura Municipal de Vitória, as
quais impediriam que as empresas optantes pelo SIMPLES pudessem apresentar planilha de formação de preços com esse regime tributário e a questão relativa à limitação de despesas administrativas.
Ocorre que, embora tenha sido suscitada violação a princípios da administração pública, o que se verifica nos autos é que a administração municipal, na defesa apresentada, comprova a revogação do certame através da
documentação comprobatória da Revogação do Pregão Eletrônico n° 040/2017, que foi juntada aos autos
por meio da Peça Complementar 03038/2017, conforme
analisado pela Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações em sua Instrução Técnica Conclusiva 03402/2017-1.
Neste sentido, consta da instrução processual que em
sua defesa/Justificativa 00343/2017, os senhores Silvano José de Souza Magno Filho e Rodolfo Souza Puppim
informaram a esta Corte que “com o transcurso do tempo e em razão de fato superveniente devidamente comprovado, a licitação tornou-se inoportuna ao interesse
público e verificou-se a pretensão da Administração em
REVOGAR o procedimento licitatório em comento, por
meio de despacho exarado pela Autoridade Competente, tendo em vista as atribuições contidas no Art. 14, inciso X, do Decreto Municipal n° 16.862/20116, com fulcro
Segunda-feira, 11 de junho de 2018

46

ATOS DO PLENÁRIO

no Art. 19, “caput”, da Lei n° 8.666/93, sendo que, após
cumpridas as formalidades de estilo, foi publicado o ato
na imprensa oficial do dia 29/06/2017.”
Em assim sendo, a área técnica pontua que por ter sido
revogado o certame, as irregularidades narradas na Instrução Técnica Inicial 00642/2017 deixaram de existir e
não havendo configuração de dano.
Todavia, assertivamente a área técnica adentrou à análise do mérito por se tratar de processo em rito sumário
com pedido cautelar deferido, em observância do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Assim, passo à análise das duas irregularidades apontadas e analisadas nestes autos, conforme detalhado no
Item 2 da Instrução Técnica Conclusiva 03402/2017- 1: Item 2.1 - Exigência de condição no edital incompatível
com o objeto licitado.
- Base Legal: art. 31, §3º, da Lei 8212/91, Instrução Normativa nº. 971, de 13 de novembro de 2009, da Receita
Federal do Brasil, artigo 3º, §1º, inciso I da Lei 8.666/93 e
artigo 3º, inciso II, da Lei 10.520/02.
- Responsável: Rodolfo Souza Puppim (Pregoeiro Municipal)
- Ação: Inserirem edital de licitação condição incompatível com o objeto licitado, restringindo, dessa forma,
a isonomia e a competitividade do certame. Segundo a
instrução processual, o responsável não apresentou justificativas quanto a questão, apenas comunicou a revogação do Pregão Eletrônico n° 040/2017 em razão da licitação ter se tornado inoportuna ao interesse público.
Em sua análise, a Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações disse que apesar da previsão de fornecimento da mão-de-obra, o próprio edital
Diário Oficial de Contas

já determinou a natureza da contratação como sendo de
prestação de serviços e, assim, fixada sua natureza, “não
cabe a adoção do art. 31, parágrafo 3° da Lei 8.212/91,
não cabendo a permissão de vedação a empresas optantes pelo regime diferenciado de tributação SIMPLES NACIONAL de apresentarem planilhas de custos e formação de preço.”
Apesar disso, considerando a revogação do Pregão Eletrônico n° 040/2017 e todos os atos dele decorrentes,
aponta a área técnica que a presente irregularidade deixou de existir e, em razão disso, pugna pela recomendação ao Responsável para que observe as considerações
sobre a natureza do objeto licitado e as restrições com
ele compatíveis em futuras licitações do tipo.
- Item 2.2 - Indevida limitação da despesa administrativa.
- Base Legal: artigo 3º, §1º, inciso I e artigo 7º, §2º, inciso II, da Lei 8.666/93.
- Responsável: Rodolfo Souza Puppim (Pregoeiro Municipal)
- Ação: Inserir em edital de licitação condição incompatível com o objeto licitado, restringindo, dessa forma, a
competitividade.
Em relação à irregularidade indicada no item 2.2 da referida ITC, a área técnica informa que igualmente o responsável não apresentou justificativas, comunicando
apenas a revogação do Pregão Eletrônico n° 040/2017,
em razão da licitação ter se tornado inoportuna ao interesse público.
No caso, a Secretaria de Controle Externo de Denúncias
e Representações assevera que dado o fato da natureza da contratação objeto do edital de Pregão Eletrônico
n° 040/2017 ser de prestação de serviços, “não há que
www.tce.es.gov.br

se questionar que a limitação da despesa administrativa é indevida.”
Porém, prossegue a área técnica, “assim como na irregularidade anterior, tendo sido revogado o certame e todos os atos nele praticados, esta irregularidade deixou
de existir.
Como consequência da ausência de irregularidade, a SecexDenúncias novamente sugere apenas expedir recomendação ao Responsável para que observe as considerações sobre a natureza do objeto licitado e as restrições
com ele compatíveis em futuras licitações do tipo.
Em razão disso, também entendo que no caso concreto,
considerando a revogação do certame, não há procedimento licitatório em curso a merecer qualquer ação fiscalizatória por parte desta Corte. Ante o exposto, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
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 PROCEDÊNCIA da Representação, nos termos dos artigos 186 e 178, inciso II do Regimento Interno, extinguindo o processo com julgamento de mérito na forma
do § 5º, do art. 307 e do RITCEES;
1.2 DAR CIÊNCIA da decisão ao representante.
1.3 ARQUIVAR o feito, ante o preconizado no artigo 330
inciso IV do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Verifica-se, portanto, omissão no dispositivo do v. acórdão quanto às determinações expressamente acolhidas
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na sua fundamentação, fazendo-se, portanto, novo provimento modificativo deste órgão julgador para fazer expedir ao órgão jurisdicionado as determinações propostas pela Unidade Técnica, medida esta que se mostra indispensável para evitar futura reincidência na irregularidade.
III – DO REQUERIMENTO
Posto isso, o Ministério Público de Contas requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para o fim de suprir a omissão verificada no Acórdão embargado.

função orientativa deste Tribunal de Contas.
Noutra seara, apesar do acréscimo poder ser entendido como efeito modificativo, entendo que isso ocorre de
maneira reflexa e sem alterar os conceitos jurídicos despendidos no voto, mantendo-se os exatos termos quanto à procedência e extinção do feito e, em termos acessórios e sem teor impositivo, supre a omissão, com natureza de erro material, não se configurando na hipótese
prevista no art. 411, § 5º do Regimento Interno.
I. DISPOSITIVO

gos 186 e 178, inciso II do Regimento Interno, extinguindo o processo com julgamento de mérito na forma do §
5º, do art. 307 e do RITCEES;
2. RECOMENDAR aos atual responsável pela Secretaria
Municipal de Administração de Vitória, e ao Pregoeiro
Municipal, para que, em futuras licitações, observem as
considerações sobre a natureza do objeto licitado e as
restrições a serem inseridas em seus editais;
3. DAR CIÊNCIA da decisão ao representante
4. ARQUIVAR o feito, ante o preconizado no artigo 330
inciso IV do Regimento Interno desta Corte de Contas.

Nesses Termos,

Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

Pede Deferimento.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

1.4. Transitado em julgado, arquive-se.

Vitória, 23 de janeiro de 2018.

Conselheiro em Substituição

2. Unânime.

LUCIANO VIEIRA

1. ACORDÃO

PROCURADOR-GERAL MINISTÉRIO PÚBLICO DE 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:

3. Data da Sessão: 03/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária do
Plenário.

No caso, o Acórdão embargado incorreu em omissão ao
não constar no seu dispositivo a recomendação proposta
pela área técnica em relação ao órgão jurisdicionado, a
qual foi expressamente mencionada por este Relator, na
sua fundamentação do respectivo voto, conforme descrito no seguinte trecho:
Como consequência da ausência de irregularidade, a SecexDenúncias novamente sugere apenas expedir recomendação ao Responsável para que observe as considerações sobre a natureza do objeto licitado e as restrições
com ele compatíveis em futuras licitações do tipo.
Em razão disso, faz-se necessário novo provimento modificativo deste Tribunal para fazer expedir ao jurisdicionado a recomendação proposta pela Unidade Técnica,
medida esta que se mostra indispensável no exercício da
Diário Oficial de Contas

1.1. Conhecer dos presentes Embargos de Declaração;
1.2. Quanto ao mérito, dar provimento aos Embargos,
para retificar o Acórdão TC-1152/2017-8, prolatado nos
autos do Processo TC 1811/2017, passando sua redação
a viger nos seguintes termos:
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. PROCEDÊNCIA da Representação, nos termos dos artiwww.tce.es.gov.br

1.3. Dar ciência ao embargante;

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator) 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 DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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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

O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer 00666/2018-1, da lavra do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, 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

Exercício: 2016

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual
da Câmara Municipal de Serra, relativa ao exercício de
2016, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe
deu suporte.

UG: CMS - Câmara Municipal de Serra

1. CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

Relator: Marco Antônio da Silva

Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço.

ACÓRDÃO TC- 324/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04915/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Parte: NEIDIA MAURA PIMENTEL
Ementa:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2016 – REGULAR - QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Serra, relativa ao exercício de
2016, sob a responsabilidade da Sra. Neida Maura Pimentel, gestora.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00137/2018-1, sugeriu o julgamento pela regularidade das contas em apreço.
Diário Oficial de Contas

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
00137/2018-1, verbis:
[...]
4. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA, exercício de 2016, formalizada de acordo com a IN 34/2015 e alterações posteriores, sob a responsabilidade da Sra. NEIDA MAURA PIMENTEL.
www.tce.es.gov.br

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 da
Sra. NEIDA MAURA PIMENTEL, Presidente da Câmara,
no exercício de funções de ordenadora de despesas da
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA, no exercício de 2016,
na forma do artigo 84, inciso I, da Lei Complementar Estadual 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 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. (g.n.).
Assim sendo, verifico da documentação, constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas.
2. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, em consonância com o posicionamento
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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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, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Serra, relativa ao exercício de 2016,
sob a responsabilidade da Sra. Neida Maura Pimentel,
gestora, dando-lhe a devida quitação;

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

1.2. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.

Processos: 06541/2017-5, 06914/2008-1

2. Unânime.

Classificação: Recurso de Reconsideração

3. Data da Sessão: 03/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: CMI - Câmara Municipal de Iúna

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun
4.2. Conselheiros em substituição: Marco Antonio da Silva (relator) e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Diário Oficial de Contas

ACÓRDÃO TC- 325/2018 – PLENÁRIO

Relator: Marco Antônio da Silva
Partes: Marco Antonio Sonsim de Oliveira, Joaquim Hubner Vieira, Edson Marcio de Almeida
Procurador: Kayo Alves Ribeiro (OAB: 11026-ES)

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECIMENTO E PROVIMENTO TOTAL – REFORMA DO
ACÓRDÃO TC 583/2017 – PLENÁRIO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsiderawww.tce.es.gov.br

ção interposto pelo Sr. Edson Márcio de Almeida, em
face do Acórdão TC 583/2017, nos autos do processo
TC 6914/2008, acerca de irregularidades apontadas na
Denúncia formulada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Iúna e Irupi (SINDISPII).
O Relatório de Auditoria 6/2010 e a Instrução Técnica
Inicial 133/2013 apontaram despesas irregulares com
celulares e pagamentos irregulares de diárias pelos responsáveis em relação à Câmara dos Vereadores de Iúna.
Insta informar que através da Decisão Preliminar TC
052/2013, a denúncia foi convertida em Tomada de Contas Especial, tendo sido efetivado julgamento pela irregularidade das contas do Sr. Edson Márcio de Almeida.
Na fase recursal, a área técnica, nos termos da Instrução
Técnica de Recurso 00340/2017-9, após análise, concluiu no sentido de indeferir a preliminar de prescrição relativa ao débito suscitado, por se oportunizar o recolhimento do débito e por manter a irregularidade atribuída ao recorrente.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer 6648/2017-4, de lavra do Procurador Dr. Luciano
Vieira, pugnou no sentido de que, preliminarmente, fosse oportunizado o recolhimento do débito, oportunidade em que as contas seriam julgadas regulares com ressalvas;
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
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Em se tratando de Recurso intentado em face dos termos do Acórdão TC 583/2017– 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 opinou,
nos termos da Instrução Técnica de Recurso 00340/20179, após análise da peça recursal, concluindo nos seguintes termos, verbis:
[...]
4. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1 Seja conhecido o Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Edson Márcio de Almeida em face do
Acórdão TC 583/2017, 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 c/c artigo 164
caput e parágrafo único da Lei Complementar 621, de 8
de março de 2012.
4.2 Seja indeferido o pedido de reconhecimento de
prescrição quinquenal da obrigação de ressarcimento
ao erário, com base no § 5º do art. 37 da CF/88.
4.3 Não seja dado provimento ao pedido de afastamento da irregularidade aventada no presente recurso, a
qual foi tratada no item 2.1 da ITC 6714/2013 (fls. 571
- 601).
4.4 Seja deferido o pedido subsidiário de concessão da
benesse do art. 407 da Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013, de forma que, efetuado o recolhimento
tempestivo do débito, o Tribunal dê provimento ao recurso e julgue as contas do Sr. Edson Márcio de Almeida
regulares com ressalva, dando quitação ao responsável.
Diário Oficial de Contas

4.5 No que couber, sugere-se a manutenção do Acórdão
TC 583/2017 por seus próprios fundamentos. g.n
O Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer 6648/2017-4, de lavra do Procurador Dr. Luciano
Vieira, pugnou nos seguintes termos, verbis:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, com
fulcro no art. 3º, II, da Lei Complementar nº. 451/2008, à
guisa dos argumentos fáticos e jurídicos contidos na Instrução Técnica de Recurso 00340/2017-9 pugna:
1 - pelo CONHECIMENTO do recurso, nos termos dos
arts. 152, inciso I, e 164 da LC n. 621/12;
2 - preliminarmente ao julgamento de mérito, seja notificado o recorrente, nos termos do art. 407, caput, do
RITCCES, para que efetue, no prazo de trinta dias, o recolhimento do débito;
3 - no mérito, havendo o recolhimento tempestivo do
débito, seja dado provimento parcial ao recurso para julgar as contas do responsável regulares com ressalvas,
dando-lhe a devida quitação, consoante art. 407, parágrafo único, do RITCEES; transcorrido in albis o prazo sem
o recolhimento do débito, seja o recurso totalmente desprovido.
Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, na forma do 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.
g.n
Assim, vieram os autos conclusos após pautamento respectivo, tendo havido pedido de realização de sustentação oral.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
www.tce.es.gov.br

O recorrente, devidamente qualificado nos autos, é parte legítima e possui interesse e legitimidade, sendo o recurso tempestivo, haja vista sua interposição no prazo
legal, razão pela qual deve ser conhecido o recurso interposto.
3. DA PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
DO DÉBITO IMPUTADO:
O recorrente alega ocorrência de prescrição quinquenal do dano ao erário, de modo que fique apenas a parte que entende não prescrita, pela qual o recorrente se
propõe a pagar, argumentando, em síntese, como sedimentadas suas razões nos julgados REsp 1.480.350/RS
(principalmente) e no RESP 1.129.206/PR do STJ.
Afirma que o ressarcimento só seria imprescritível pela
via judicial e não pela via administrativa, a fim de preservar a ampla defesa, o contraditório e segurança jurídica.
Expõe, pois, o recorrente que conforme precedente do
STJ (REsp 1.480.350/RS) o controle de contas efetivado pela via administrativa se sujeita ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto nos arts. 1º do Decreto
20.910/32 e 1° da Lei n. 9.873/99.
Citou a área técnica que, quanto a prejudicial levantada, é necessário partir do fundamento da imprescritibilidade acostado no texto da Constituição Federal, litteris:
[...]
§ 5º 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.g.n
Entendeu o corpo técnico que a própria Constituição Federal estabelece o controle externo e a competência dos
Tribunais de Contas para julgar as contas dos administraSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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dores e demais responsáveis pelos bens e dinheiros públicos, inclusive para julgar contas em caso de prejuízo
ao erário.
Indicou o corpo técnico que a decisão expressa no REsp
1.480.350/RS não pode ser recebida como uma interpretação restritiva do texto constitucional à competência dos Tribunais de Contas em ações para obter o ressarcimento ao erário, tampouco uma limitação temporal do texto constitucional.
Esclareceu o corpo técnico que o STJ não tem competência para fixar precedentes ou precedentes vinculantes
em matéria constitucional, tal como estabelece a Constituição e o NCPC, cabendo ao STJ a competência para
estabelecer precedentes vinculantes no que tange às leis
federais.
Trouxe, ainda, manifestação no sentido de que o dano ao
erário, apurado diante da inegável responsabilidade do
agente, afinal, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança 26.210, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, de julgamento do
Tribunal Pleno, DJe 10/10/2008, foi reconhecido que a
tomada de contas especial é um processo administrativo que visa identificar responsáveis por danos causados
ao erário e, via de consequência, seria alcançada pela
exceção da imprescritibilidade, prevista na parte final
do § 5º do art. 37 da Constituição Federal. Precedente
que foi retomado e serviu de base para o REsp 894.539/
PI, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, julgado
pela Segunda Turma (DJe 27/8/2009).
Verifica-se que a manifestação do corpo técnico de fato, aborda com clareza a questão, sendo evidente que
não se está, ainda, diante de precedente vinculante, de
maneira que remanesce a competência deste Egrégio
Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas no que se refere ao processamento
com vistas à imputação de ressarcimento ora pretendido, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada.

nicipal dos demais Vereadores, pelos motivos expostos
no recurso, sendo certo que a resolução não seguiu esse caminho e não criou qualquer exceção ao Presidente
da Câmara.

4. DO MÉRITO RECURSAL:

Afirmou, também que a Lei Municipal 2103 de 13 de julho de 2007 (fls. 129 - 130), não criou exceção para o Vereador investido no cargo de Presidente da Câmara, tal
como admite o recorrente.

No caso dos autos, o recorrente busca o reconhecimento de direito do Presidente da Câmara Municipal de Iúna frente ao novo regime jurídico trazido pela Resolução no 15/2005 e pela Lei Municipal de 2007, tentando demonstrar que, diferentemente dos demais vereadores, por representar politicamente o legislativo municipal, não caberia ao Presidente a limitação imposta aos
demais vereadores.
Acerca do caso, esclarece o corpo técnico que o entendimento consolidado pela jurisprudência do STF é que não
existe direito adquirido perante novo regime jurídico,
tal se confere no RE 227755 AgR / CE.
Assim, entende o corpo técnico que a Resolução 15,
de 25/08/2005 (fls. 127 - 128) que autorizou a aquisição de aparelhos telefônicos celulares para uso exclusivo dos Vereadores e Procurador (art. 2º), não criou diferenças entre o Presidente da Câmara e os demais vereadores, imputando-lhes tratamento igualitário, houve um enquadramento posterior da situação do Presidente ao regime determinado pela Resolução, 15 de
25/08/2005.
Dessa forma, a situação de pagamento de contas de telefone celular ao Presidente da Câmara que, até então não
recebia tratamento jurídico, passou a ser regida com o
advento da Resolução 15, de 25/08/2005.
Frisa o corpo técnico que não se pode diferenciar o Vereador ocupante do cargo de Presidente da Câmara Muwww.tce.es.gov.br

Finaliza afirmando que os regramentos aplicados ao caso não trazem nenhuma exceção para que a regra geral de limitação dos valores pagos a título de contas de
celular não se aplique ao Presidente da Casa Legislativa de Iúna, tampouco pode esta Corte de Contas criá-lo
sob qualquer argumento, até porque este Tribunal não
tem competência legislativa ou regulamentar para tanto.
A este respeito, entendo que ficou caracterizado nos autos um procedimento adotado pelas administrações da
Câmara Municipal de Iúna, seja através do gestor que ora
recorre, seja dos gestores anteriores, sendo que a área
técnica assim afirma: “a Resolução 15, de 25/08/2005
(fls. 127 - 128) que autorizou a aquisição de aparelhos
telefônicos celulares para uso exclusivo dos Vereadores
e Procurador (art. 2º), não criou diferenças entre o Presidente da Câmara e os demais vereadores, imputando-lhes tratamento igualitário, houve um enquadramento
posterior da situação do Presidente ao regime determinado pela Resolução 15 de 25/08/2005.”
Verifica-se que havia praxe neste sentido, o entendimento dominante era de que o Presidente possuía verba diferenciada, não tendo sido trazido aos autos qualquer outro fundamento para ressarcimento do valor
em questão, ou, pelo menos, se indicado que o valor foi
aplicado em interesses pessoais do então presidente.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Aqui, não se está a legislar, mas no exercício da ação de
controle externo, ao se julgar o recurso, o Tribunal de
Contas pode sopesar as circunstâncias que circundam
o fato jurídico objeto de julgamento afeto ao gestor em
referência.
Além disso, se os recursos foram aplicados em prol das
funções da Presidência da Casa, sem destinação pessoal,
estes se revestem de interesse do edil e não da pessoa
privada, sob pena de enriquecimento sem causa por ausência de destinação para patrimônio privado, vejamos:
ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DO TJCE. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PELO
TRABALHO ADICIONAL EM GRAU DE RECURSO. JUROS
MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.960/2009, QUE
ALTEROU O ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997. APELAÇÃO
DESPROVIDA E REMESSA PROVIDA EM PARTE. 1. Cinge-se a controvérsia ao cabimento, ou não, da cobrança
do valor de R$ 86.956,50 (oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), pela prestação de serviços de transporte escolar ao município de cedro no mês de dezembro de 2012. 2. É cediço que, nos termos dos arts. 58 e seguintes da Lei Federal nº 4.320/1964, o pagamento de valores pela administração pública, em regra, deve ser precedido do empenho, documentado na “nota de empenho”, que “indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da
Diário Oficial de Contas

dotação própria” (art. 61), e da liquidação da despesa,
ocasião em que o ente público verifica a origem, o valor
e o objeto da despesa, bem como apura a efetiva prestação do serviço ou entrega de material. 3. COM FULCRO NO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, NÃO OBSTANTE ESTAREM PRESENTES
EVENTUAIS IRREGULARIDADES FORMAIS, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA TEM SE POSICIONADO NO SENTIDO DE
ACOLHER O PLEITO DE COBRANÇA FUNDADO NA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO OU ENTREGA DE MATERIAL. Precedentes do TJCE. 4. In casu, depreende-se que o atestado de capacidade técnica, somado aos demais documentos coligidos,
demonstra a efetiva prestação do serviço discutido neste processo. Decerto, esse documento goza da presunção relativa de veracidade e legalidade e possui fé pública, atributos inerentes aos atos administrativos, haja vista estar assinado por agente público, apenas podendo ser elidido por prova robusta em contrário, o que
não ocorreu no caso em tablado. 5. Em reexame necessário, observa-se que a sentença merece reforma apenas quanto aos juros moratórios, que devem observar os
mesmos parâmetros aplicáveis à caderneta de poupança, na forma do art. 1º - f da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 6. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observados os limites estabelecidos
pelo art. 85, § 3º, do CPC/2015. 7. Apelação desprovida.
8. Reexame necessário provido em parte. (TJCE; APL-RN
0005695-64.2015.8.06.0066; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha; Julg.
26/02/2018; DJCE 06/03/2018; Pág. 13) - g.n
Desta forma, não se verifica a evidenciação de destinawww.tce.es.gov.br

ção de recursos para patrimônio privado, mas foram praticadas ações no exercício da Presidência da Casa de leis,
sendo evidente a vedação ao enriquecimento sem causa, por parte da Administração Pública, embora, neste
caso, tenha ocorrido erro quanto aos termos da Resolução aplicável, razão pela qual afasto a imputação de
ressarcimento em questão.
5. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo do 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, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do Recurso de Reconsideração interposto, para rejeitar a preliminar de ocorrência da prescrição
do débito imputado, então suscitada:
1.2. DAR PROVIMENTO TOTAL em face das razões expendidas;
1.3. AFASTAR o indicativo de irregularidade tratado
item 2.1 da ITC 6714/2013, item 4 desta decisão, acolhendo-se as razões de justificativas, para o fim de considerar regulares os atos praticados, com a ressalva em
questão.
1.4. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.
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2. Por maioria, vencidos o conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo e o conselheiro em substituição João
Luiz Cotta Lovatti, que acompanharam o Ministério Público Especial de Contas, pelo provimento parcial.
3. Data da Sessão: 03/04/2018 - 9ª 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: Marco Antonio da Silva (relator) e João Luiz Cotta Lovatti.
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
Lido na sessão do dia: 05/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Diário Oficial de Contas

ACÓRDÃO TC- 326/2018 – PLENÁRIO
Processos: 07968/2017-7, 06799/2016-7
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta
Relator: Marco Antônio da Silva
Parte: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD
Procuradores: LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER E DAR
PROVIMENTO PARCIAL – CONTAS REGULARES COM
RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÕES – MONITORAR - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Marcus Vinícius Doelinger Assad,
ex- Prefeito Municipal de Anchieta, no exercício de 2015,
em face dos termos do Acórdão TC 960/2017, prolatado
às folhas 156-172 dos autos do Processo TC 6799/2016,
que julgou irregular a Prestação de Contas Anual de
2015, apenando-o com multa pecuniária, no valor de R$
3.000,00, em razão da seguinte irregularidade, verbis:

curso – ITR 00330/2017-5, verificou que o expediente é
tempestivo, sugerindo o CONHECIMENTO do presente
recurso.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex
Contas e a Secretaria de Controle Externo de Recursos
– Secex Recursos, nos termos da Manifestação Técnica
01658/2017-9 e da Instrução Técnica de Recursos – ITR
00345/2017-1, opinaram pelo PROVIMENTO PARCIAL
do presente recurso, para no mérito, julgar regulares
com ressalva as contas de 2015.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer 07079/2017-5 (fls. 62-63), da lavra do Procurador, Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, divergiu do posicionamento da área técnica, opinando no sentido de sejam
mantidas irregulares as contas do Sr. Marcus Vinícius Doelinger Assad, Prefeito Municipal de Anchieta, no exercício de 2015.
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

1. Manter a seguinte irregularidade, apontada no item
3.4.2.1 do Relatório Técnico 50/2017: Recolhimento da
contribuição retida do servidor em valor menor que o
devido.

Tendo sido apresentado o Recurso de Reconsideração,
necessário se faz sua análise em cotejo da documentação que lhe deu suporte.

Base Normativa: artigos 40, 149 e 195, inciso II, da Constituição da República. – (g.n.).

Da análise dos autos, verifico que a área técnica opinou
pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL do recurso e por julgar as contas regulares com ressalva, enquanto que o douto representante do Ministério Público

A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Recursos, nos termos da Instrução Técnica de Rewww.tce.es.gov.br

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
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Especial de Contas opinou pela mantença da IRREGULARIDADE e das contas.
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 00345/2017-1, verbis:
[...]
Compulsando os autos, restou verificado que a matéria
aqui tratada tem natureza eminentemente contábil, sendo o processo encaminhado à Secex Contas para apreciação.
Em seguida, os autos retornaram a esta Secretaria, para
análise conclusiva.
II. DO MÉRITO
Restou verificado pela Secex Contas, por meio da Manifestação Técnica 1658/2017, de fls. 41/54, 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, vimos propor a adoção das seguintes medidas:
a. Retornar os autos à SECEXRECURSOS para o regular
andamento do processo;
a. Manter, conforme delineado no tópico 2.a, a irregularidade contida no item 2.3 da ITC 767/2017;
a. Dar provimento parcial ao recurso para, no mérito,
julgar REGULARES COM RESSALVA as contas do Senhor
Marcus Vinícius Doelinger Assad, prefeito do município
de Anchieta, exercício financeiro de 2015.
III. CONCLUSÃO
Com os elementos aqui expostos, opina-se, quanto
ao mérito, no que diz respeito às razões apresentadas
Diário Oficial de Contas

quanto aos aspectos técnico-contábeis, pelo PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da Manifestação Técnica 1658/2017, de fls. 41/54, exarada pela Secretaria de
Controle Externo de Contas. – g.n
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
divergiu da área técnica, conforme Parecer 07079/20175 (fls. 62-63), litteris:
[...]
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas atribuições
institucionais, data venia o posicionamento assumido
pela SecexRecursos, em sede de Instrução Técnica de Recurso - ITR 345/2017 (fl. 56/58) - o qual, conquanto tenha mantido a irregularidade derivada do recolhimento da contribuição retida dos servidores em valor menor que o devido, sugeriu o julgamento das contas no
sentido da regularidade com ressalva-, registra-se que
o recolhimento a menor das contribuições previdenciárias, com o consequente endividamento do Município,
produz despesas indevidas e desnecessárias para o ente público, acarretando, além do necessário pagamento
extemporâneo do montante principal, a incidência de juros e multas, o que evidencia, por consectário lógico, flagrante prejuízo aos cofres públicos.
A corroborar o acima expendido, convém informar que
a jurisprudência do Tribunal de Contas do Mato Grosso
considera infração gravíssima a “não apropriação da contribuição previdenciária do empregador (arts. 40 e 195, I,
da Constituição Federal)” e o “não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados a instituição devida (arts. 40, 149, § 1° e 195, II,
da Constituição Federal)”, consoante Resolução Normativa n° 17/2010.
www.tce.es.gov.br

Ante os fatos e fundamentos trazidos à baila, o Ministério Público de Contas requer sejam mantidas IRREGULARES as contas do senhor Marcus Vinícius Doelinger Assad, frente à Prefeitura Municipal de Anchieta,
no exercício 2015, nos termos do art. 84, III, “c” e “d”,
da Lei Complementar 621/2013 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo).
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. – g.n
Desta maneira, passa-se a análise dos requisitos de admissibilidade, bem como do mérito da questão.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Denota-se que o Acórdão TC nº 960/2017 foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico deste Egrégio Tribunal
de Contas no dia 02/10/2017, considerando-se publicado no dia 03/10/2017 (fl. 173 – Processo TC 6799/2016),
nos termos do artigo 66, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 5º da Resolução
TC 262/2013, tendo o presente recurso de reconsideração sido interposto em 05/10/2017, sendo, portanto,
TEMPESTIVO.
Verifica-se que o 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.
3. DO MÉRITO RECURSAL:
Em assim sendo, cumpre a este Relator o enfrentamento
de mérito da irregularidade objeto do presente recurso,
à luz da documentação constante dos autos, das razões
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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recursais, bem como da legislação aplicável, a saber:
3.1 RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RETIDA DO
SERVIDOR EM VALOR MENOR QUE O DEVIDO (Item 1
do Acórdão TC nº 960/2017 e 3.4.2.1 do RT 50/2017).
Base Normativa: Artigos 40, 149 e 195, inciso II, da Constituição Federal.
Segundo o Relatório Técnico, o Município teria que recolher contribuição retida dos servidores, vinculada ao
Regime Próprio de Previdência – Social – RPPS, no valor de R$ 3.702.084,19, de acordo com o resumo anual da folha de pagamento, tendo recolhido somente R$
3.079.713,79, que corresponde a 83,18% do total devido.

rém, a irregularidade é fática, não se podendo dizer que
ela não existiu, nem que deixou de repercutir nas contas, opinando pela sua mantença, entretanto, sugerindo
a regularidade com ressalvas das contas em face da liquidação tempestiva do débito e inexistência de má-fé,
citando precedentes desta Corte de Contas.
Examinando o acervo processual, em especial as demonstrações contábeis inseridas no Sistema e-TCEES, verifico a existência do resumo anual da folha de pagamento, onde são registrados na coluna de descontos os seguintes itens e valores:
IPASA R$ 1.306.977,22
IPASA s/13 sal. R$ 101.266,17

O gestor alegou, inicialmente, que foi realizado parcelamento do débito com o INSS no exercício de 2016, estando o débito com o IPASA sendo alvo de Projeto de
Lei do Executivo, visando regularizar a matéria, tendo
a área técnica mantido opinamento pela irregularidade
por não se ter juntado comprovação de suas alegações.

SUBTOTAL R$ 1.408.243,39

Em suas razões recursais, o patrono do recorrente juntou o pedido de parcelamento em relação aos débitos
de 2015 e 2016, não recolhidos ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, bem como cópia da Lei 1.182/2017,
que autoriza o parcelamento dos débitos referentes a
contribuições patronais devidas ao IPASA.

Denota-se que o valor de R$ 3.702.084,19, deveria ser o
da inscrição no exercício, o qual confere com o valor informado no Relatório Técnico, não se sabendo, todavia,
se ambos os subtotais se referem às contribuições descontadas dos servidores.

Juntou, ainda, as listagens de arrecadação de receita do
IPASA emitidas pelo Instituto e pela Contabilidade, comprovando-se que foram recolhidos todos os valores de
contribuições dos servidores.
O subscritor da Manifestação Técnica 1658/2017-9 concluiu que assiste razão ao recorrente quanto às providências tomadas para quitar os débitos com o IPASA, poDiário Oficial de Contas

IPASA GRU FIN R$ 2.116.014,11
IPASA G FIN S 13 R$ 177.826,69
SUBTOTAL R$ 2.293.840,80
TOTAL R$ 3.702.084,19

Quanto aos valores informados da inscrição, no valor
de R$ 3.704.018,20, e do pagamento, no valor de R$
3.079.713,79, assim como o valor extraído da folha de
pagamento, no valor de R$ 3.702.084,19, este não foi
encontrado em nenhuma demonstração contábil, haja
vista a ausência de registro dessa conta no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL).
Não há registro, também, das retenções, nem dos pawww.tce.es.gov.br

gamentos no Balanço Financeiro, bem como do saldo
a pagar no Balanço Patrimonial, o qual deveria ser R$
624.304,50 (inscrição – baixa).
Encontro, todavia, no Balancete Contábil (BALVER) no
grupo do Passivo Circulante, Subgrupo Outros Consignatários, a Conta IPASA, com saldo do exercício anterior, no valor de R$ 391,43, inscrição (crédito) de R$
4.622.525,36, baixa (débito) de R$ 3.998.220,86, e saldo credor de R$ 624.695,93 (624.695,93 - 624.304,50 =
391,43).
Em assim sendo, considerando que a irregularidade não
se encontra comprovada nas demonstrações contábeis
previstas na Lei Federal 4.320/1964 (Demonstração da
Dívida Flutuante e Balanços Financeiro e Patrimonial)
destinadas ao registro da conta previdenciária, relativa
às retenções das contribuições dos servidores e ao seu
pagamento, e, ainda, que os registros no balancete contábil (BALVER) não conferem com as informações do Relatório Técnico, de maneira que não se pode afirmar que
a mesma de fato ocorreu documentadamente, mas, apenas no que se refere aos valores envolvidos.
Com relação aos relatórios de arrecadação juntados em
sede recursal às fls. 19-20 dos presentes autos, entendo que não se prestam a comprovar o recolhimento,
em 2016, dos saldos remanescentes de 2015, haja vista que comprovam recolhimentos nos meses de fevereiro a dezembro de 2016, bem como outubro e novembro de 2015.
Posto isto, em razão da ausência de transparência das
demonstrações contábeis que não registram devidamente a movimentação da conta previdenciária em tela,
e, ainda, considerando que os valores de inscrição e baixa registrados no balancete contábil (BALVER) são supeSegunda-feira, 11 de junho de 2018

56

ATOS DO PLENÁRIO

riores aos informados no relatório técnico, acompanho o
entendimento da área técnica e mantenho a irregularidade, porém, sem o condão de macular as contas.
Cabe ressaltar que a Lei Complementar Estadual
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
Desse modo, adoto como razão de decidir o posicionamento da área técnica quanto à manutenção da irregularidade, bem como pelo julgamento das contas em questão como regulares com ressalva, vez que a irregularidade em tela não tem o condão de macular as contas sob
a responsabilidade do recorrente.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e divergindo do 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
Diário Oficial de Contas

1. ACÓRDÃO

ções, constantes desta decisão, ARQUIVANDO-SE os

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:

presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.

1.1. CONHECER do presente RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO, interposto pelo Sr. Marcus Vinícius Doelinger
Assad, Prefeito Municipal de Anchieta, no exercício de
2015, em face dos termos do Acórdão TC nº 960/2017,
para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reformando-se os termos do v. Acórdão atacado;
1.2. JULGAR REGULARES COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Anchieta, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr.
Marcus Vinícius Doelinger Assad, dando-lhe a devida
QUITAÇÃO, na forma do artigo 84, II, da Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.3. DETERMINAR ao atual gestor do Município de Anchieta o seguinte:
1.3.1 Recolha tempestivamente os valores relativos a
contribuições previdenciárias retidas de seus servidores;
1.3.2 Comprove na Prestação de Contas Anual, relativa
ao exercício 2016, as providências tomadas no que se refere às propostas apresentadas pela Comissão Permanente de Reavaliação Patrimonial, instituída pelo Decreto Municipal 4782/2014, em relatório elaborado ao final
do exercício de 2015.
1.4. DAR ciência aos interessados e ENCAMINHAR os
presentes autos à Secretaria Geral de Controle Externo-SEGEX para, com fundamento no art. 194, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, Resolução nº
261/2013, promover o monitoramento das determinawww.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/04/2018 - 9ª 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: Marco Antonio da Silva (relator) e João Luiz Cotta Lovatti).
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
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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ACÓRDÃO TC- 327/2018 – PLENÁRIO
Processo: 00758/2018-3
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do
Espírito Santo
Relator: Marco Antônio da Silva
Representante: Deputado estadual (ES, EUCLÉRIO SAMPAIO)
Partes: ENIO BERGOLI DA COSTA, ZACARIAS CARRARETTO, CONSORCIO SONDOTECNICA UNICA, OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO, EDUARDO CHAGAS, UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA SOCIEDADE SIMPLES
REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO, formulada pelo Sr. Euclério Sampaio – Deputado Estadual, em
face dos Senhores: Ênio Bergoli – Diretor - Presidente do
Departamento de Estradas e Rodagens, Octaciano Gomes de Souza Neto - Secretário de Estado da Agricultura, Eduardo Chagas - Coordenador de Projetos da SEAG e
Zacarias Carrareto - Subsecretário de Infraestrutura Rural da SEAG, a respeito de irregularidades em licitações
e contratos de órgãos para aprovação do projeto o túnel
de Vitória-Vila Velha, realizado em 2011, e outro relacionado ao Programa Caminhos dos Campos da SEAG, indicando como beneficiárias as empresas Única Consultores de Engenharia Urbana e Sondotécnica.
Diário Oficial de Contas

A área técnica, após análise dos fatos representados, nos
termos da Manifestação Técnica 00046/2018-6, opinou
pelo não conhecimento da representação, e, caso entenda o Relator, pela a notificação dos agentes responsáveis, bem como sugeriu que a matéria seja cotejada com
outras demandas de fiscalização, pelos critérios de materialidade, relevância, risco e oportunidade, para, então, se decidir sobre sua possível realização.

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

O Ministério Público de Contas, através do Parecer 00956/2018-4, da lavra do procurador de Contas, Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, opinou pelo CONHECIMENTO do feito, determinando-se a notificação de todos os agentes relacionados para se manifestarem quanto ao teor da denúncia, na forma no item 2.1 da proposta de encaminhamento Manifestação Técnica - MT
46/2018.

Entretanto, o douto representante do Parquet de Contas, pugnou pelo conhecimento do feito, determinando-se a notificação de todos os agentes relacionados para
se manifestarem quanto ao teor da denúncia, na forma
no item 2.1 da proposta de encaminhamento Manifestação Técnica - MT 46/2018.

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
Tendo sido autuada a presente representação, noticiando supostas irregularidades em licitações e contratos de
órgãos para aprovação do projeto o túnel de Vitória-Vila Velha, realizado em 2011, e outro relacionado ao Programa Caminhos dos Campos da SEAG, tendo sido indicadas como beneficiárias as empresas Única Consultores
de Engenharia Urbana e Sondotécnica, necessário se faz
a análise dos atos e fatos em cotejo da documentação
que lhe deu suporte.
www.tce.es.gov.br

Da análise dos autos, verifico que a área técnica opinou
pelo não conhecimento da representação, e, caso entenda o Relator, pela notificação dos agentes responsáveis, bem como sugeriu que a matéria seja cotejada com
outras demandas de fiscalização, pelos critérios de materialidade, relevância, risco e oportunidade, para se decidir sobre sua possível realização.

Assim, transcreve-se a manifestação da área técnica, nos
termos da Manifestação Técnica 00046/2018-6, verbis:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração
superior, com a proposta de:
1) não conhecimento da representação pela ausência
dos requisitos de admissibilidade estabelecidos no art.
94, da LC 621/2012 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo;
Caso, a juízo do Conselheiro Relator, se entenda que deva ser considerada a possibilidade de realização de uma
auditoria nos órgãos em tela, propomos que:
2.1) sejam preliminarmente notificados todos os agentes
relacionados no Quadro 01 para se manifestarem quanto ao teor da denúncia;
2.2) seja cotejada junto a outras demandas de fiscalizaSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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ção, pelos critérios de materialidade, relevância, risco e
oportunidade, para se decidir sobre sua possível realização. – g.n.
O douto representante do Parquet de Contas acompanhou, divergiu do posicionamento da área técnica, opinando nos seguintes termos, verbis:
[...]
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais, considerando que versam os autos
sobre Representação apresentada pelo Deputado Estadual Euclério Sampaio em face de Ênio Bergoli, Octaciano Gomes de Souza Neto, Eduardo Chagas, Zacarias Carrareto, Sondotécnica e Única Consultores de Engenharia
Urbana, buscando evidenciar irregularidades em projetos, licitações e contratos, decorrentes de “um emaranhado de procedimentos espúrios e obscuros para desvio de dinheiro público, em benefício do Consórcio Sondotécnica-Única, detentor do contrato de gerenciamento do Programa Caminhos do Campo na SEAG”; considerando que o Protocolo TC 10826/2017-3 contemplou
as conclusões preliminares da análise empreendida por
este Órgão Ministerial sobre os indícios de irregularidades a priori constatados nos procedimentos licitatórios e na execução dos Contratos SEAG 019/2011 e SEAG 021/2014; considerando que a Secretaria Geral de
Controle Externo, por meio do Despacho 01682/20181, em resposta ao supracitado protocolo, informou que
“foi incluída, no Plano Anual de Fiscalização do exercício
de 2018, aprovado em Sessão Reservada realizada em
18/12/2017, a proposta apresentada pela Secretaria de
Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente - SecexEngenharia, por meio do Relatório de Solicitação de
Diário Oficial de Contas

II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

Informações 00158/2017- 3, de inclusão das Concorrências Públicas SEAG 009/2010 e SEAG 020/2013, bem como dos Contratos SEAG 019/2011 e SEAG 021/2014”;
considerando, portanto, a possível conexão entre os fatos apresentados no processo sub examine e as futuras
conclusões do trabalho da Equipe Técnica; pugna pelo
CONHECIMENTO do feito, determinando-se a notificação de todos os agentes relacionados para se manifestarem quanto ao teor da denúncia, na forma no item 2.1
da proposta de encaminhamento Manifestação Técnica
- MT 46/2018, de lavra da Secretaria de Controle Externo
de Engenharia e Meio Ambiente, in verbis

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

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

[...]

Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração
superior, com a proposta de:

Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:

[...]

Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia. - (g.n.).

2.1) sejam preliminarmente notificados todos os agentes relacionados no Quadro 01 para se manifestarem
quanto ao teor da denúncia; g.n

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.

[...]

Ocorre que o artigo 94, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012 assim dispõe, verbis:

Assim sendo, passa-se à análise dos requisitos de admissibilidade da presente representação.

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

I - ser redigida com clareza;

Sobre o tema, denúncia ou representação perante este
Egrégio Tribunal de Contas, o Regimento Interno – Resolução TC nº 261/2013, prevê, em seu art. 177 c/c art.
182, parágrafo único, requisitos de admissibilidade para
o seu conhecimento, in verbis:

II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

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

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.

I – ser redigida com clareza;

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não obser-

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;
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vados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo. – g.n.
Em sendo assim, resta evidente que a presente Representação não preenche os requisitos de admissibilidade
estabelecidos no dispositivo supracitado, notadamente, conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção; por não estar acompanhada de indício de prova, conforme antes
fundamentado, nos termos art. 177 c/c o parágrafo único do art. 182, do Regimento Interno, Resolução TC nº
261/2013.
Desta forma, em que pese o posicionamento do douto
representante do Parquet de Contas, entendo que não
há elementos mínimos para o prosseguimento do feito,
na forma indicada pelo corpo técnico, motivo pelo qual a
presente representação não deve ser conhecida, restando prejudicada a análise de mérito.
Desse modo, divirjo do entendimento do douto representante do Parquet de Contas e acompanho a área técnica, no que se refere ao não conhecimento da presente representação.
3. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo do posicionamento do Ministério Público Especial de Contas e acompanhando o
entendimento 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
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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. NÃO CONHECER da presente representação, na forma do art. 94, incisos II e III, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;

Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.2. ARQUIVAR os presentes autos após ciência dos interessados e do respectivo trânsito em julgado.

Processos: 04843/2017-9, 09079/2016-6, 05413/2013-6

2. Unânime.

Classificação: Embargos de Declaração

3. Data da Sessão: 03/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari

4. Especificação do quórum:

Embargante: Membros do Ministério Público de Contas
(LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)

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: Marco Antonio da Silva (relator) e João Luiz Cotta Lovatti.
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
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 395/2018 – PLENÁRIO

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Interessados: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, ORLY
GOMES DA SILVA
Procuradores: WILER COELHO DIAS (OAB: 11011-ES),
OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES),
JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597-ES), MARCOS
PAULO GOMES DIAS (OAB: 15044-ES), CAROLINE VERÍSSIMO PORTELA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONHECIMENTO – PROVIMENTO – RETIFICAR ACÓRDÃO 367/2018.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração
interpostos pelo Ministério Público de Contas, por intermédio do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, protocolado em 18/07/2017, em face do Acórdão TC 367/2017 – Plenário (fls. 3181/3191 –
TC 5413/2013), que aplicou nova multa ao senhor Orly
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Gomes da Silva, ex-Prefeito Municipal, na forma prevista
pelo item 2 do Acórdão TC – 736/2016.
O embargante aponta a existência de contradição no
Acórdão TC 367/2017, em razão da aplicação de multa
no valor de R$ 10.000,00, enquanto o art. 389, VII da Resolução nº 261/2013 - RITCEES prevê que, em caso de
reincidência no descumprimento de determinações desta Corte, o valor dever estar compreendido entre vinte e
cinco e cinquenta por cento do valor indicado no caput
do art. 389 (R$ 100.000,00).
Por solicitação, a Secretaria-Geral das Sessões informa
que o prazo para interposição do recurso venceria em
24/07/2017 (fls. 6).
Em seguida, exarei a Decisão Monocrática 1695/2017
(fls. 10/12), a fim de oportunizar ao embargado o oferecimento de contrarrazões.
Transcorrido in albis o prazo ofertado (Despacho
63994/2017, fls. 14), os autos foram encaminhados ao
Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas, em
razão da possibilidade da existência de efeitos modificativos. Assim, foi exarada a Instrução técnica de Recurso
04/2018, opinando pelo provimento dos Embargos de
Declaração (fls. 18/21).
Do mesmo modo o Ministério Público de Contas pugnou
pelo provimento do recurso (fls. 25).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Dos pressupostos recursais
A Lei Complementar nº 621/2012, em seu artigo 152, inciso III, combinado com artigo 167, caput e §1º, prevê
que os embargos de declaração podem ser opostos peDiário Oficial de Contas

lo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dentro
do prazo de 05 (cinco) dias, contados na forma prevista
naquela lei, com indicações das matérias obscuras, omissas ou contraditórias porventura existentes no Acórdão.
Analisando as condições de admissibilidade do recurso
observa-se que o Ministério Público Especial de Contas é
parte capaz e possui interesse e legitimidade processual.
Verifica-se ainda que a peça recursal é cabível contra
Acórdão e o recorrente aponta contradição na decisão.
No que tange à tempestividade, verifica-se que a entrega dos autos com vista ao Ministério Público Especial de Contas ocorreu em 13/07/2017 (processo TC
nº 5413/2013). O presente recurso foi interposto em
18/07/2017. Assim, constato que os embargos foram interpostos tempestivamente.
Assim, conheço dos Embargos de Declaração interpostos, por preencherem os requisitos de admissibilidade
exigidos por lei.
2.2 Do mérito
O embargante aponta a existência de contradição, alegando que houve erro material no item 3.1 do Acórdão
367/2017.
A multa, em razão de reiterado descumprimento de
decisão, foi aplicada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), correspondente ao percentual de dez por cento
do valor estabelecido no caput do art. 135 da Lei Complementar 621/2012, nos seguintes termos:
3.1 por aplicar nova multa ao senhor Orly Gomes da Silva, ex-prefeito municipal, na forma prevista pelo item
2 do Acórdão TC-736/2016 – Plenário, com base no inciso VII do artigo 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corwww.tce.es.gov.br

respondente ao percentual de 10% estabelecido no inciso VII do artigo 389 do Regimento Interno, por reiterado
descumprimento das decisões desta Corte;
Como se vê, o fundamento legal para a aplicação da multa ao senhor Orly Gomes da Silva foi o inciso VII do art.
135 da LC 621/2012 c/c inciso VII do art. 389 da RITCEES, in verbis:
LC 621/2012
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:
[...]
VII - reincidência no descumprimento de determinação
do Tribunal de Contas;
Resolução TC 261/2013
Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas
e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:
[...]
VII - reincidência no descumprimento de determinações
do Tribunal: multa no valor compreendido entre vinte e
cinco e cinquenta por cento;
O inciso VII do art. 389 do RITCEES estabele que em caso
de reincidência no descumprimento de determinações
deste Tribunal o valor da multa aplicada deverá estar
compreendidio entre vinte e cinco e cinquenta por cento
do valor indicado no caput do art. 135 da LC 621/2012.
Pelo exposto, o embargante aponta a existência de contradição entre o inciso imputado e o percentual de mulSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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ta aplicado, pugnando pela correta aplicação do percentual de multa de acordo com o art. 389, inciso VII do RITCEES, no devido a reincidência no descumprimento de
determinação desta Corte.
A área técnica exarou a Instrução Técnica de Recurso
4/2018 (fls. 18/21) opinando pelo provimento do recurso, entendendo que conforme as retro mencionadas disposições normativas, há, de fato, contradição na decisão. O valor da multa aplicada deveria estar compreendido entre R$ 25.000,00 e R$ 50.000,00, conforme previsto no art. 389, VII. No entanto a multa aplicada foi de
R$ 10.000,00.
O Ministério Público de Contas anuiu à proposta da área
técnica, pugnando pelo provimento dos Embargos de
Declaração (fls. 26).
Pois bem.
Após nova análise dos autos, verifico que de fato existe
contradição no Acórdão 367/2017.
Entretanto, ao contrário do alegado pelo Ministério Público e acatado pela Instrução Técnica de Recurso, na realidade a multa no valor de R$ 10.000,00 deve ser mantida. Apenas o fundamento normativo dever ser alterado.
Na realidade, o Acórdão 736/2016 (TC 5413/2013), que
imputou originariamente a multa ao responsável, o fez
com base no inciso IV do art. 389 do RITCEES, nos seguintes termos:
3.1 com base no inciso IV do artigo 135 da LC 621/2012
e inciso IV do artigo 389 do Regimento Interno pela aplicação de MULTA ao senhor Orly Gomes da Silva - Prefeito Municipal de Guarapari, no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), correspondente ao percentual de 3% estabelecido no inciso IV do artigo 389 do RITCEES, por reiteDiário Oficial de Contas

rado descumprimento imotivado de decisões desta Corte. (g.n.)

rias: multa no valor compreendido entre três e trinta por
cento;

Desta forma, a nova imputação deve também dar-se sob
tal fundamento, pois o normativo estabelece gradação
de valores a serem utilizados em casos de reincidência.
Explico.

VI - sonegação de processo, documento ou informação,
em procedimentos de fiscalização realizados pelo Tribunal: multa no valor compreendido entre três e trinta por
cento;

O RITCEES ao estabelecer os critérios de aplicação de
multa aos responsáveis (arts. 388 a 391) o fez com fundamento no art. 135 da Lei Complementar nº 621/2012.

VII - reincidência no descumprimento de determinações
do Tribunal: multa no valor compreendido entre vinte e
cinco e cinquenta por cento;

Assim, ao cuidar da gradação das multas, o art. 389 do
RITCEES apresentou os incisos I a XII:

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre dois e dez por cento;

Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas
e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:
I - contas julgadas irregulares, não havendo débito, mas
comprovada qualquer das ocorrências prevista nos incisos I, II, III e IV do art. 163 deste Regimento: multa no valor compreendido entre três e cem por cento;
II - prática de ato ou omissão, com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial: multa no
valor compreendido entre três e cem por cento;
III - ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao erário: multa no valor compreendido entre três e cem por cento;
IV - não-atendimento no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência do Relator ou à decisão do Tribunal:
multa no valor compreendido entre três e vinte e cinco
por cento; (g.n.)
V - obstrução ao livre exercício das inspeções e auditowww.tce.es.gov.br

IX - inobservância de prazos legais ou regulamentares
para remessa ao Tribunal de balancetes, balanços, informações, demonstrativos contábeis ou de quaisquer outros relatórios, documentos ou arquivos solicitados, inclusive em meio eletrônico, salvo o disposto em lei específica: multa no valor compreendido entre um e dez
por cento;
X - retenção de quantia a ser recolhida aos cofres públicos, por tempo superior ao previsto em lei: multa no valor compreendido entre dois e dez por cento;
XI - ato atentatório ao exercício da fiscalização: multa no
valor compreendido entre cinco e quarenta por cento;
XII - interposição de embargos declaratórios manifestamente protelatórios: multa no valor compreendido entre dois e dez por cento.
Ocorre que, dentre tais incisos há aqueles em que foram
consideradas situações específicas, antevistas pelos elaboradores da norma.
Trata-se dos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII,
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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nos quais a norma já oferece ao julgador o intervalo de
percentual a ser aplicado na fixação da multa decorrente
de violações descritas nas hipóteses relacionadas nesses
dispositivos regimentais.
Já o inciso VII apresenta-se como uma norma geral, abarcando situações oriundas de casos concretos, não previstos anteriormente na norma legal ou regimental, de
onde surgem determinações estabelecidas aos responsáveis pelo Colegiado desta Corte de Contas.
Tal inciso estabelece a gradação da multa a ser aplicada
quando tais determinações forem reiteradamente descumpridas.
No caso dos demais incisos do art. 389, a gradação encontra-se prevista em cada um deles. Assim, ocorrendo
a reincidência em tais casos, que costuma perpetrar-se
com necessidade de uma segunda (ou terceira) notificação determinando o envio de dados, por exemplo, deve
ser utilizado o parâmetro especificamente previsto, aplicando-se, gradativamente, (dentro do intervalo previsto
no normativo incidente) percentual mais elevado para fixar a sanção pecuniária.
Portanto, nas situações em exame, a multa em razão da
reincidência, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve estar fundamentada no inciso IV do art. 389, em razão do reiterado não atendimento no prazo fixado, sem
causa justificada, à diligência do relator.
Desta forma, é preciso dar provimento aos presentes embargos. Entretanto, não pelo fundamento apresentado
pelo embargante e sim em razão da necessidade de alteração do dispositivo indicado no Acórdão TC 367/2017
como fundamento para aplicação da nova multa. No lugar do inciso VII do art. 389 deve constar na realidade o
Diário Oficial de Contas

inciso IV do referido artigo.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo 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. Conhecer dos presentes Embargos de Declaração interpostos em face do Acórdão 367/2017, para, no mérito, dar-lhe provimento;
1.2 Proceder à retificação do Acórdão 367/2017, a fim
de alterar o item 3.1, nos seguintes termos:
3.1 por aplicar nova multa ao senhor Orly Gomes da Silva, ex-prefeito municipal, na forma prevista pelo item
2 do Acórdão TC-736/2016 – Plenário, com base no inciso IV do artigo 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente ao percentual de 10% estabelecido no inciso IV do artigo 389 do Regimento Interno, pelo reiterado não-atendimento no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência do Relator ou à decisão do Tribunal.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
www.tce.es.gov.br

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
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Secretário-geral das sessões
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Representante: Ministério Público de Contas do Estado
do Espirito Santo
Responsável: Associação Evangélica Beneficente Espirito-Santense – AEBES Associação Congregação de Santa Catarina, Ricardo de Oliveira, Pro Saúde – Associação
Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, Jaqueline
Moffati Ozorio da Silva
Procuradores: Rodrigo Kennedy Guimaraes Costa (OAB:
22815-ES), Mariana Toniato de Souza Silvares (OAB:
16300-ES), Rodrigo Lisboa Correa (OAB: 14588-ES), Felipe Lourenco Boturão Ferreira (OAB: 22077-ES), Pablo
Brocco Tapias (OAB: 22402-ES), Rubens Felix, Ana Luiza
de Castro Seoldo Lima (OAB: 145541-RJ), Ana Carolina
de Pla Loeffler (OAB: 18206-ES), Christopher Paul de Medeiros Stears (OAB: 334795-SP), Rafael Francisco Lorensini Adurens Diniz (OAB: 146964-SP), Wanessa Portugal
(OAB: 92822-MG, OAB: 279794-SP)
REPRESENTAÇÃO – CONHECER – NEGAR APLICAÇÃO
AOS ARTS. 62 E 63 DO DECRETO ESTADUAL Nº 3152-R,
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012 – FORMAR PREJULGADO
– PROCEDENTE – DEIXAR DE COMINAR MULTA – DETERMINAÇÕES – CIENTIFICAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério
Público de Contas acerca da ausência de divulgação da
aplicação e destinação dos recursos públicos transferidos pelo Estado do Espírito Santo para a execução dos
contratos de gestão de hospitais públicos estaduais firmados com Organizações Sociais – OS’s.
Tem-se na inicial que no período compreendido entre os
anos de 2011 e 2015 foram firmados contratos de gesDiário Oficial de Contas

tão com entidades qualificadas como organização social,
com o objetivo de fomentar a execução de atividades e
serviços atinentes à área de saúde, nos moldes preconizados nos arts. 1º, inciso IV, e 22 da Lei Complementar
489/2009, indicando-se especificamente os seguintes
compromissos: Contrato de Gestão nº 331/2011, com a
Associação Congregação de Santa Catarina (ACSC) para
gestão do Hospital “Dr. Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central); o Contrato de Gestão nº 001/2012,
com a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES) para gestão do Hospital Dr. Jayme Santos Neves (HJSN) e o Contrato de Gestão nº 001/2013,
com o Instituto Americano de Pesquisa, Medicina e Saúde Pública (IAPEMESP), para gestão do Hospital São Lucas (HSL).
Aduz o Representante que as informações acerca dos
contratos de gestão devem observar a publicidade inerente aos negócios da administração pública, pois custeados com recursos públicos, a teor dos princípios
constitucionais e dos normativos insculpidos pela Lei
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), pela Lei Estadual 9.871/2012 e pelo Decreto Estadual 3.152-R/2012,
sustentado também em pilares jurisprudenciais, com
menção a ADI 1.923/DF.
No intricado iter processual com manifestações técnicas,
notificações e diligências cristalizam-se a retirada do Instituto Americano de Pesquisa, Medicina e Saúde Pública
(IAPEMESP) do pólo passivo, diante da intervenção estadual naquele hospital e a inclusão de PRÓ-SAÚDE – Associação Beneficente de Assistência Hospitalar - Gestora
do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) e
da Gerente de Controle, Monitoramento e Avaliação de
Serviços de Saúde, Jaqueline Moffati Ozório de Oliveira.
www.tce.es.gov.br

Na Instrução Técnica Inicial 922/2016 sugere-se a citação
dos responsáveis pela irregularidade.
Realizadas as comunicações processuais, apresentadas
justificativas e efetuadas as análises, expediu-se a Instrução Técnica Conclusiva 1369/2017, cujos trechos são
transcritos a seguir a guisa de relatório (formatação alterada e parte do texto suprimida):
1. DO INDÍCIO DE IRREGULARIDADE APONTADO NA ITI
922/2016 - AUSÊNCIA TOTAL, OU ATENDIMENTO PARCIAL, DOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELA LEI
12.527/2011, QUE DEVEM SER PUBLICADOS EM SITES
NA INTERNET, IMPOSSIBILITANDO À SOCIEDADE E AOS
ÓRGÃOS DE CONTROLE O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA. Critérios: Art. 2° e 8° da Lei 12.527/2011; Art. 8°
da Lei Estadual 9.871/2012 e Art. 7° do Decreto Estadual
n° 3152-R, de 26 de novembro de 2012 e Art. 4° do Decreto n° 2636-R, de 15 de dezembro de 2010.
Responsáveis: ACSC – Associação e Congregação de
Santa Catarina (Contrato de Gestão n° 331/2011); – AEBES - Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Contrato de Gestão n° 001/2012); PRÓ-SAÚDE
Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar (Contrato de Gestão 001/2015).
Condutas: Deixar de divulgar informações mínimas necessárias para garantir o acesso à informação de interesse coletivo, conforme exigido em lei. Nexo de causalidade: Com sua conduta deixaram de assegurar um direito
fundamental individual e coletivo, não cumpriram a legislação e impossibilitou o acesso da sociedade e dos órgãos de controle ao acesso à informação pública, acesso
este que visa a instrumentalizar o exercício da cidadania,
pilar da democracia.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Justificativas da Associação e Congregação de Santa Catarina (ACSC): A Organização Social contratada aduziu as
seguintes justificativas de defesa: a) reafirmou seu “entendimento de que não está obrigada a divulgar todos os
dados descritos no Anexo I da Instrução Técnica Inicial,
uma vez que já realiza a divulgação no Diário Oficial do
Estado”; b) “a entidade criou uma página para a divulgação dos dados e documentos relacionados ao Contrato
de Gestão, onde podem ser acessados através do link
www.hec.org.br (aba denominada Portal da Transparência), no qual, como demonstram as cópias em anexo, são
divulgados os seguintes documentos: 1) Manual de compras e posteriores alterações; 2) Balancetes mensais; 3)
Balanços Patrimoniais anuais; 4) Contrato de Gestão e
posteriores aditamentos; 5) CNPJ; 6) Estatuto Social; 7)
Relação dos prestadores de serviços médicos; 8) Relatório da Comissão de Acompanhamento da SES/ES em relação às certificações, prêmios, trabalhos científicos,
projetos e ações desenvolvidas pelo HEC em 2015; 9)
Edital do Processo de Seleção da Associação Congregação de Santa Catarina; 10) Edital de Convocação Pública
para Parcerias com Organizações Sociais de Saúde para a
gestão do Hospital Estadual Central; 11) Relatórios anuais do cumprimento das metas contratuais; 12) Relatórios mensais do cumprimento das metas contratuais; 13)
Organograma Institucional da Associação Congregação
de Santa Catarina; 14) Perguntas e Respostas Frequentes; 15) Projetos; 16) Regulamentos”; c) o Decreto Estadual n° 3152-R, ao regulamentar a Lei Estadual n°
9.871/12, quanto aos “requisitos” a serem atendidos pelos sítios eletrônicos, estabeleceu, em seu art. 62, que as
entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos para realização de ações de interesse púDiário Oficial de Contas

blico deverão dar publicidade apenas às seguintes informações: I - cópia do estatuto social atualizado da entidade; II - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade; e III - cópia integral dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com o Poder Executivo Estadual, respectivos aditivos, e relatórios finais de prestação de contas, na forma da legislação aplicável. Desse modo, a Organização Social estaria dispensada de divulgar em sítio
eletrônico todas as outras informações exigidas pela legislação nacional e estadual. Análise: Não procedem os
argumentos apresentados nas justificativas de defesa da
Associação e Congregação de Santa Catarina (ACSC), Organização Social contratada, pelos seguintes motivos: A)
A Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), conforme dispõe seu art. 1º, é uma lei de âmbito nacional, isto
é, aplicável a todos os entes federativos (União, Estados,
DF e Municípios). Por sua vez, seu art. 2º, caput prescreve expressamente que as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos mediante contrato de
gestão, como é o caso da Associação e Congregação de
Santa Catarina (ACSC), também devem observar, no que
couber, os dispositivos a Lei 12.527/2011. No mesmo
sentido encontra-se o art. 2º da Lei Estadual de Acesso à
Informação (Lei 9871/2012 – ES), que determina a observância de suas disposições por tais instituições sem
fins lucrativos. Nesse contexto, tanto a Lei Nacional
12.527/2011 (art. 8º, § 1º e § 2º) quanto a Lei Estadual
9871/2012 (art. 8º, § 1º e § 2º) estabelecem a obrigatoriedade de divulgar em sítio oficial na rede mundial de
computadores (§ 2º do art. 8º) informações mínimas,
enumeradas no § 1º do art. 8º, sem fazer qualquer reswww.tce.es.gov.br

salva quanto à dispensa desta obrigatoriedade em caso
de divulgação de tais informações no Diário Oficial. Portanto, não procede o argumento da Associação e Congregação de Santa Catarina (ACSC) no sentido de que estaria dispensada da divulgação de tais informações na
rede mundial de computadores em razão de tê-las divulgado no Diário Oficial. B) De fato, após receber a notificação, a Associação e Congregação de Santa Catarina
(ACSC) promoveu a disponibilização no sítio eletrônico
do Hospital Estadual Central (HEC) de boa parte das informações exigidas pela Lei Nacional 12.527/2011 e pela
Lei Estadual 9871/2012. No entanto, verifica-se ainda a
ausência das informações relacionadas nos itens “1.f”,
“1.g” e “1.h” do Anexo I desta ITC, quais sejam: 1.f) informações sobre fiscalizações, tomadas de contas e prestações de contas envolvendo o contrato de gestão, a cargo
dos órgãos de controle interno e externo; 1.g) informações processos seletivos realizados para a contratação
de pessoal, incluindo o edital de chamamento público, o
nome completo do empregado, função, lotação, jornada
de trabalho, remuneração e vantagens individualizadas
etc; e 1.h) informações concernentes à procedimento de
compras de bens e serviços e contratações celebradas
(editais, anexo, resultados, contrato etc). Além disso,
também é necessário melhorar a funcionalidade do sítio
eletrônico para facilitar o acesso à informação com relação aos aspectos descritos nos itens “2.a”, “2.b”, “2.c”,
“2.d”, “2.e” e “2.h” do Anexo I desta ITC. C) Tanto a Lei
Nacional 12.527/2011 quanto a Lei Estadual 9871/2012
dispõem que as informações de divulgação obrigatória,
enumeradas no § 1º do art. 8º de ambas as leis, são exigências mínimas. No entanto, o art. 62 do Decreto Estadual nº 3152-R, de 26 de novembro de 2012, a pretexto
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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de regulamentar a Lei Estadual 9871/2012, indevidamente, restringiu o rol de informações mínimas de divulgação obrigatória, impostas pela legislação nacional e estadual, somente com relação às entidades privadas sem
fins lucrativos que recebem recursos públicos. Acontece
que, se nem mesmo a legislação local estadual poderia
estabelecer restrição às informações mínimas exigidas
pela legislação nacional, muito menos um decreto, que
sequer tem o poder de inovar em direitos e obrigações,
poderia fazê-lo, pois estariam atuando fora do âmbito de
sua competência legislativa delimitada pela norma nacional. Com efeito, a Lei Nacional de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), com o objetivo de estabelecer um
padrão mínimo de uniformidade entre os diversos Entes
integrantes da Federação, estipulou as informações mínimas de divulgação obrigatória, cujo rol configura limitação à autonomia dos Entes Federativos no que tange à
impossibilidade de sua redução por legislações locais
(estaduais e municipais). Quando a Lei Nacional
12.527/2011 e a Lei Estadual 9871/2012 estipulam que
suas disposições aplicam-se às entidades privadas sem
fins lucrativos que recebam recursos públicos mediante
contrato de gestão, mas utilizam a expressão “no que
couber”, isto significa que a incidência de cada um dos
dispositivos legais deve ser aferida no caso concreto (e
não em abstrato por um decreto) diante da possibilidade
material de uma instituição sem fins lucrativos atender
determinada medida, imposta pelas citadas leis, mediante um juízo de pertinência. Destaca-se que o Decreto Estadual nº 3152-R, de 26 de novembro de 2012, é ilegal não apenas por reduzir o rol de informações mínimas, a que as referidas instituições sem fins lucrativos
estão obrigadas a divulgar, mas também por permitir, em
Diário Oficial de Contas

seu art. 62, § 2º, que tais instituições sejam dispensadas
da obrigação de divulgar qualquer informação, constante do rol mínimo previsto em lei, mediante expressa justificação da entidade contratada e autorização do órgão
público contratante. Não bastasse isso, o art. 63 do Decreto Estadual nº 3152-R desobriga ainda as referidas
instituições sem fins lucrativos de atender a qualquer pedido de informação, dispondo que apenas os órgãos públicos responsáveis pelo repasse de recursos públicos estarão obrigados diretamente ao fornecimento de informações relativas ao contrato de gestão. Dessa forma, o
art. 63 do Decreto Estadual nº 3152-R viola frontalmente
o art. 33 da Lei Nacional 12.527/2011, que impõe aos
particulares (pessoas físicas e entidades privadas) detentores de informação pública, em razão de vínculo com o
Poder Público, o dever de observar o disposto na citada
lei, o que engloba o atendimento a pedido de acesso à
informação, sob pena de aplicação de sanções. Por sua
vez, o § 3º do art. 8º da Lei Estadual 9871/2012, ao mencionar que os sítios eletrônicos na rede mundial de computadores (internet) deverão atender aos “requisitos” fixados em regulamento, é evidente que tais “requisitos”
se referem a aspectos de funcionalidade do sítio, assim
como aqueles descritos no § 3º do art. 8º da Lei Nacional
12.527/2011 (dispositivo legal equivalente ao § 3º do
art. 8º da Lei Estadual 9871/2012), e não às informações
mínimas de divulgação obrigatória, conforme pretende
dar a entender o defendente. Nesse contexto, entendemos que a irregularidade deve ser mantida. No entanto,
deve ser afastada a aplicação da sanção de multa ao jurisdicionado, tendo em vista a existência dos arts. 62 e
63 do Decreto Estadual nº 3152-R, de 26 de novembro
de 2012, que, embora ilegais, acabam por restringir a efiwww.tce.es.gov.br

cácia das leis, a pretexto de regulamentá-las, autorizando de forma indevida o comportamento omissivo do jurisdicionado, consistente na ausência de divulgação das
informações mínimas exigidas nas leis. Entendemos que
esta situação retira a reprovabilidade da conduta omissiva do jurisdicionado, que justificaria a aplicação de multa. Traçando um paralelo com o direito penal, a ausência
de previsão na legislação (em sentido amplo) que obrigue o jurisdicionado a um determinado comportamento
(no caso, divulgar as informações), a princípio, exclui a
conduta omissiva desse jurisdicionado do âmbito de tipicidade material do ilícito administrativo, ressalvada a hipótese de haver determinação em contrário do Judiciário ou do Tribunal de Contas. Em outras palavras, uma
conduta omissiva que a legislação administrativa (em
sentido amplo) não considera ilícita, não pode simultaneamente ser sancionada pela legislação. Ante o exposto, sugere-se, como questão prejudicial, que seja declarada a ilegalidade dos arts. 62 e 63 do Decreto Estadual
nº 3152-R, de 26 de novembro de 2012, em face dos
arts. 1º, 2º, 8º e 33 da Lei Nacional 12.527/2011 e dos
arts. 1º, 2º, 8º e 24 da Lei Estadual 9871/2012, negando-lhes exequibilidade. Sugere-se ainda a manutenção da
irregularidade, com a expedição de determinação para
que a entidade Associação e Congregação de Santa Catarina (ACSC) promova a adequação de seu sítio eletrônico
ao disposto no art. 8º, § 1º a § 3º da Lei Nacional
12.527/2011, no art. 8º, § 1º da Lei Estadual 9.871/2012
– ES, no art. 7º, caput e § 2º do Decreto Estadual nº
3152-R – ES, de 26 de novembro de 2012, bem como ao
disposto no Anexo I desta ITC, mas que seja afastada a
aplicação da sanção de multa à referida entidade.
Justificativas da Associação Evangélica Beneficente EsSegunda-feira, 11 de junho de 2018

66

ATOS DO PLENÁRIO

pírito Santense – AEBES: A Organização Social contratada, aduziu as seguintes justificativas de defesa: a) “as determinações constantes no ANEXO II, relativas aos itens
1.a; 1.c; 1.d; 1.e; encontram-se plenamente disponibilizadas e devidamente atualizadas, através de seu sítio
eletrônico”; b) não está obrigada a cumprir a recomendação constante no item “1.g”, uma vez que: b.1) “possui
regulamento próprio para contratações de pessoal, de
modo a estabelecer regras objetivas e impessoais para
suas contratações, respeitando o núcleo essencial dos
princípios definidos pela Constituição Federal”; b.2) “a
disposição genérica da Lei 12.527/2011 sobre transparência de dados não engloba a publicação de dados individualizados da remuneração dos funcionários, na medida em que se trata de dado afeto à intimidade e vida privada. Logo, impossível interpretação extensiva ou ampliativa da lei para restringir direito constitucional”; b.3)
“para garantir o dever de publicidade, outros dados gerais referentes a despesa de pessoal (salários, horas extras, gratificações, vale transporte, FGTS, PIS, Provisões,
Curso e Treinamento, etc.) estão publicados, garantindo
integralmente a observância aos princípios do art. 37 da
Constituição; c) não está obrigada a cumprir as recomendações constantes nos itens “1.h” e “1.i”, tendo em vista
que: c.1) “as Organizações Sociais, pessoas jurídicas de
direito privado, sem fins lucrativos, gozam de autonomia
administrativa, não se submetendo às regras licitatórias,
bastando, a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, expressamente insculpidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal”, o que proporciona “um significativo ganho de agilidade e qualidade na prestação de serviço da
Organização Social, sendo toda a atividade gerida por
Diário Oficial de Contas

ferramentas com foco em resultado”; c.2) “está sujeita
contratualmente a uma comissão de monitoramento indicada pelo Estado e que fiscaliza diuturnamente todos
os editais, anexos, resultados, contratos e relação de terceirizados, motivo este, que evidencia a desnecessidade
do atendimento à referida recomendação”; d) “a Lei
Complementar no 489, que regula a matéria no âmbito
do Estado do Espírito Santo, por sua vez, não prevê qualquer exigência de divulgação de edital de chamamento
público para contratação de pessoal ou sequer, na aquisição de bens e serviços, motivo que, per si, evidencia a
desnecessidade do atendimento à referida recomendação”; e) “com relação as determinações contidas no item
2: “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f’, “g e “h” da Instrução Técnica
Inicial, a Notificada informa que por se tratar de um item
que gera impacto econômico financeiro para instituição,
e ainda, o recurso para este fim não está contemplado
em previsão orçamentária, necessitaremos buscar reajuste deste repasse a fim de garantir a sustentabilidade
financeira bem como atendimento desta Instrução Técnica”. Nesse sentido, “a AEBES encaminhou em 08 de
março de 2016, ofício n° 13/2016 (Anexo I) a Comissão
de Controle, Monitoramento e Avaliação de Serviço de
Saúde da SESA, apresentando planilha de projeto especial para investimento e desenvolvimento de sitio específico para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves,
contudo, não obteve resposta até a presente data”; f) o
Contrato de Gestão 001/2012 “não prevê qualquer obrigação de disponibilizar informações previstas nesta Instrução Técnica, a não observância destas atividades não
corresponde a uma conduta irregular por parte desta
instituição”. Análise: Não procedem os argumentos
apresentados nas justificativas de defesa da Associação
www.tce.es.gov.br

Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES, Organização Social contratada, pelos seguintes motivos: A)
Entendemos que a determinação constante do item
“1.a” do Anexo II foi, de fato, integralmente atendida pela organização social. Por outro lado, entendemos que,
em relação às determinações constantes dos itens “1.c”,
“1.d” e “1.e” do ANEXO II da ITI 922/2016, a organização
social ainda precisa complementar as informações para
atendê-las integralmente, de acordo com as orientações
presentes nos itens “1.c”, “1.d” e “1.e” do ANEXO II desta ITC; B) O STF já sedimentou o entendimento, inclusive
em sede de repercussão geral, de que é legítima a divulgação individualizada da remuneração de agentes públicos, (transcreve-se a ARE ARE 652777/SP – Repercussão
Geral; SS 3902 AgR-segundo/SP)[...] as informações sobre a remuneração de agentes públicos configuram informações de interesse coletivo ou geral, nos termos da
1ª parte do inciso XXXIII do art. 5º da Constituição. Segundo o STF, tal dispositivo constitucional não impõe
qualquer limitação ao acesso a informações de interesse
coletivo ou geral, de modo que prevalece o princípio da
publicidade administrativa em detrimento ao princípio
da proteção à intimidade e à vida privada. As Organizações Sociais e, em específico, seus trabalhadores enquadram-se na categoria de particulares em colaboração
com a Administração Pública, a qual constitui uma das
espécies de agentes públicos. Embora as decisões do
STF, acima transcritas, digam respeito a servidores públicos, elas fazem referência à condição de agente público
de tais servidores, a qual também engloba os agentes
políticos e os particulares em colaboração (AEBES e seus
trabalhadores), cujas informações individuais sobre remuneração também devem ser divulgadas. Cabe ressalSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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tar que a necessidade de divulgar informações detalhadas sobre a remuneração individual dos trabalhadores
das Organizações Sociais decorre não apenas da condição de agente público (particulares em colaboração)
destes, mas, sobretudo, do fato de suas remunerações
derivarem do repasse de recursos públicos, cuja destinação constitui informação de interesse coletivo ou geral,
nos termos da 1ª parte do inciso XXXIII do art. 5º da
Constituição, e atrai a aplicação do regime de direito público, com a incidência de seus consectários, incluindo os
princípios da publicidade e da transparência. Nesse sentido, o art. 8º, caput e § 1º da Lei Nacional de Acesso à
Informação (Lei 12.527/2011) e da Lei Estadual de Acesso à Informação (Lei 9871/2012 – ES), aplicáveis às organizações sociais por força do art. 2º de ambas as leis, estabelecem que as informações de interesse coletivo ou
geral deverão ser divulgadas, independentemente de requerimentos, em sítio eletrônico na rede mundial de
computadores (internet) e fixa um rol mínimo de tais informações. Por sua vez, o Decreto Estadual nº 3152-R, de
26 de novembro de 2012, ao regulamentar os citados
dispositivos legais, em seu art. 7º, caput e § 2º, VI, estabeleceu que as remunerações de agentes públicos constituem informações de interesse coletivo ou geral que
deverão ser divulgadas de forma individualizada em sítio
eletrônico na rede mundial de computadores, [...] Pelos
mesmos fundamentos, informações sobre procedimentos adotados para contratações de pessoal, que serão remunerados por repasses de recursos públicos, também
constituem informações de interesse coletivo ou geral
que deverão ser divulgadas em sítio eletrônico na rede
mundial de computadores (internet), independentemente de requerimentos. O argumento apresentado peDiário Oficial de Contas

lo defendente de que “possui regulamento próprio para
contratações de pessoal”, com “regras objetivas e impessoais”, não o exime do dever de divulgar tal regulamento, bem como os procedimentos específicos realizados
para efetuar as contratações de pessoal, com todos os
respectivos detalhes. C) O argumento apresentado pelo
defendente de que não se submete às regras licitatórias,
em função da autonomia administrativa que rege as organizações sociais, não guarda pertinência com a acusação imputada na ITI 922/2016. Em nenhum momento a
peça inicial propugnou que as organizações sociais têm
que seguir regras licitatórias emanadas do poder público, mas apenas que os procedimentos utilizados pela organização social para efetuar a aquisição de bens ou contratação de serviços devem ser divulgados com todos os
seus detalhes (editais, anexo, resultados, contrato etc),
tomando por base a Lei Nacional de Acesso à Informação
(Lei 12.527/2011) e a Lei Estadual de Acesso à Informação (Lei 9871/2012 – ES), em razão de constituírem informações de interesse coletivo ou geral. Ademais, a alegação apresentada pelo defendente de que “está sujeita
contratualmente a uma comissão de monitoramento indicada pelo Estado”, que exerce a fiscalização da execução do contrato de gestão, não exime a organização social de divulgar as informações detalhadas acerca dos
procedimentos realizados para aquisições de bens e contratações de serviços. Com efeito, a divulgação de informações em sítio eletrônico na internet constitui importante instrumento para viabilizar o exercício do Controle
Popular, inaugurado pela CRFB/88 (art. 74, § 2º), como
forma de possibilitar a participação ativa do cidadão no
controle da gestão da coisa pública, além de facilitar o
exercício do controle interno e externo. D) A Lei Complewww.tce.es.gov.br

mentar 489/2009 – ES não tem por objeto disciplinar o
direito de acesso à informação, o qual é tratado pela Lei
Nacional 12.527/2011 e pela Lei Estadual 9871/2012 –
ES, inclusive com relação às organizações sociais. E) Como se observa, o defendente não se opõe ao cumprimento das determinações contidas nos itens 2: “a”, “b”,
“c”, “d”, “e”, “f’, “g e “h” da ITI 922/2016, apenas alega
que necessita de mais recursos públicos para viabilizá-lo.
Logo, as determinações devem ser cumpridas, cabendo
à organização social e ao poder público estabelecerem a
forma como serão efetivados tais requisitos; F) Ao contrário do alegado pelo defendente, o fato de o Contrato
de Gestão 001/2012 não prever obrigação de disponibilizar informações previstas na ITI 922/2016, por si só,
não afasta o dever de divulgá-las, uma vez que tal dever
decorre da legislação (em sentido amplo). Contudo, no
presente caso concreto, deve ser afastada a aplicação de
multa ao jurisdicionado, em razão da existência de incongruência na legislação estadual (em sentido amplo),
descrita a seguir. Com efeito, tanto a Lei Nacional
12.527/2011 quanto a Lei Estadual 9871/2012 dispõem
que as informações de divulgação obrigatória, enumeradas no § 1º do art. 8º de ambas as leis, são exigências mínimas. No entanto, o art. 62 do Decreto Estadual nº
3152-R, de 26 de novembro de 2012, a pretexto de regulamentar a Lei Estadual 9871/2012, indevidamente, restringiu o rol de informações mínimas de divulgação obrigatória, impostas pela legislação nacional e estadual, somente com relação às entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos. Acontece que, se
nem mesmo a legislação local estadual poderia estabelecer restrição às informações mínimas exigidas pela legislação nacional, muito menos um decreto, que sequer
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tem o poder de inovar em direitos e obrigações, poderia
fazê-lo, pois estariam atuando fora do âmbito de sua
competência legislativa delimitada pela norma nacional.
Traçando um paralelo com o direito penal, a ausência de
previsão na legislação (em sentido amplo) que obrigue o
jurisdicionado a um determinado comportamento (no
caso, divulgar as informações), a princípio, exclui a conduta omissiva desse jurisdicionado do âmbito de tipicidade material do ilícito administrativo, ressalvada a hipótese de haver determinação em contrário do Judiciário ou do Tribunal de Contas. Em outras palavras, uma
conduta omissiva que a legislação administrativa (em
sentido amplo) não considera ilícita, não pode simultaneamente ser sancionada pela legislação. Nesse contexto, entendemos que a irregularidade deve ser mantida.
No entanto, deve ser afastada a aplicação da sanção de
multa ao jurisdicionado, tendo em vista a existência dos
arts. 62 e 63 do Decreto Estadual nº 3152-R, de 26 de novembro de 2012, que, embora ilegais, acabam por restringir a eficácia das leis, a pretexto de regulamentá-las,
autorizando de forma indevida o comportamento omissivo do jurisdicionado, consistente na ausência de divulgação das informações mínimas exigidas nas leis. Entendemos que esta situação retira a reprovabilidade da conduta omissiva do jurisdicionado, que justificaria a aplicação de multa. Ante o exposto, sugere-se, como questão
prejudicial, que seja declarada a ilegalidade dos arts. 62
e 63 do Decreto Estadual nº 3152-R, de 26 de novembro
de 2012, em face dos arts. 1º, 2º, 8º e 33 da Lei Nacional
12.527/2011 e dos arts. 1º, 2º, 8º e 24 da Lei Estadual
9871/2012, negando-lhes exequibilidade. Sugere-se ainda a manutenção da irregularidade, com a expedição de
determinação para que a entidade Associação EvangéliDiário Oficial de Contas

ca Beneficente Espírito Santense – AEBES promova a
adequação de seu sítio eletrônico ao disposto no art. 8º,
§ 1º a § 3º da Lei Nacional 12.527/2011, no art. 8º, § 1º
da Lei Estadual 9.871/2012 – ES, no art. 7º, caput e § 2º
do Decreto Estadual nº 3152-R – ES, de 26 de novembro
de 2012, bem como ao disposto no Anexo II desta ITC,
mas que seja afastada a aplicação da sanção de multa à
referida entidade.
Justificativas da PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente
de Assistência Social e Hospitalar: A Organização Social
contratada, aduziu que: a) “a Pró-Saúde assumiu a gestão e operacionalização do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) em janeiro de 2016, de modo
que foi necessário um período de transição e implantação das atividades do nosocômio, além da adequação
às exigências legais incidentes”; b) o sítio eletrônico encontra-se atualizado, tendo sido atendidas as determinações constantes no Anexo III da ITI 922/2016, bem como
na Lei Nacional 12.527/2011, na Lei Estadual 9.871/2012
– ES e no Decreto Estadual nº 3152-R – ES. Análise: De
fato, a PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, Organização Social contratada,
promoveu a criação da página “transparência” dentro
do sítio eletrônico da entidade “http://www.prosaude.
org.br/heuevitoria/ transparencia/”, no qual constam o
atendimento e a atualização de vários itens integrantes
do Anexo III da ITI 922/2016. No entanto, para o aperfeiçoamento da página ainda se faz necessária sua adequação às determinações propostas no Anexo III desta
ITC. Chamamos atenção com relação a dois itens específicos. Quanto à aquisição de bens ou contratação de serviços não há a divulgação de todos os seus detalhes (editais, anexo, resultados, contrato etc). De início, salientawww.tce.es.gov.br

-se que somente foram disponibilizadas informações sobre procedimentos encerrados, mas não sobre aqueles
“em andamento” (primeira imagem abaixo). Além disso,
quanto aos procedimentos encerrados, apenas algumas
poucas contratações possuem link no item “edital” (segunda imagem abaixo) e, mesmo assim, quando acionado não aparece nenhum edital, (terceira imagem abaixo). Verifica-se ainda que não consta qualquer informação sobre “resultado” e “contrato” em relação a nenhum
procedimento de aquisição de bens ou contratação de
serviços (segunda imagem abaixo). [...] Por sua vez,
quanto aos processos de seleção e contratação de pessoal, não constam informações detalhadas sobre o edital de chamamento público e o resultado dos processos
seletivos realizados, com o nome completo do empregado e as pontuações alcançadas pelos candidatos. Também não constam informações sobre a remuneração e
vantagens individualizadas auferidas por cada empregado. Apenas consta no link “programa e projetos” o regulamento de seleção e contratação de pessoal, ao passo
que no link “vagas em aberto” constam apenas informações sobre a quantidade de vagas oferecidas, carga horária e data de admissão, [...] Por fim, entendemos que
deve ser afastada a aplicação da sanção de multa a este
jurisdicionado, em razão dos mesmos fundamentos que
sugerimos a não aplicação de multa às outras organizações sociais. Ante o exposto, sugere-se, como questão
prejudicial, que seja declarada a ilegalidade dos arts. 62
e 63 do Decreto Estadual nº 3152-R, de 26 de novembro
de 2012, em face dos arts. 1º, 2º, 8º e 33 da Lei Nacional 12.527/2011 e dos arts. 1º, 2º, 8º e 24 da Lei Estadual
9871/2012, negando-lhes exequibilidade. Sugere-se ainda a manutenção da irregularidade, com a expedição de
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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determinação para que a entidade PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar promova a adequação de seu sítio eletrônico ao disposto
no art. 8º, § 1º a § 3º da Lei Nacional 12.527/2011, no
art. 8º, § 1º da Lei Estadual 9.871/2012 – ES, no art. 7º,
caput e § 2º do Decreto Estadual nº 3152-R – ES, de 26
de novembro de 2012, bem como ao disposto no Anexo
III desta ITC, mas que seja afastada a aplicação da sanção
de multa à referida entidade.
1. DO INDÍCIO DE IRREGULARIDADE APONTADO NA ITI
922/2016 - AUSÊNCIA TOTAL, OU ATENDIMENTO PARCIAL, DOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELA LEI
12.527/2011, QUE DEVEM SER PUBLICADOS EM SITES
NA INTERNET, IMPOSSIBILITANDO À SOCIEDADE E AOS
ÓRGÃOS DE CONTROLE O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA. Critérios: Art. 2° e 8° da Lei 12.527/2011; Art. 8°
da Lei Estadual 9.871/2012 e Art. 7° do Decreto Estadual
n° 3152-R, de 26 de novembro de 2012 e Art. 4° do Decreto n° 2636-R, de 15 de dezembro de 2010.
Responsável: Ricardo de Oliveira (Secretário de Saúde):
Conduta: Deixar de exigir das Organizações Sociais contratadas: Associação Congregação de Santa Catarina
(Gestora do Hospital Estadual Central), Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Gestora do Hospital Dr. Jayme Santos Neves) e PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, (atual gestora do Hospital Estadual de Urgência e Emergência) o
cumprimento da determinação legal, bem como, ter se
omitido quanto à aplicação das penalidades previstas na
Lei 12.527/2011. Nexo de causalidade: Com sua conduta omissiva, o Secretário de Saúde, deixa de assegurar
um direito fundamental individual e coletivo, não cumpre a legislação e impossibilita o acesso da sociedade e
Diário Oficial de Contas

dos órgãos de controle ao acesso à informação pública,
acesso este, que visa a instrumentalizar o exercício da cidadania, pilar da democracia.
Justificativas do responsável: O Secretário de Estado da
Saúde, Sr. Ricardo de Oliveira, aduziu as seguintes justificativas de defesa: a) as competências do Secretário de
Estado da Saúde são estabelecidas no art. 15 da Lei Complementar 317/2005 – ES e no art. 46 da Lei 3043/75 –
ES, sendo que o art. 28 da Lei Complementar 317/2005
– ES autoriza a delegação de competências pelo Secretário aos Subsecretários; b) “Com base na legislação citada, foi editada a Portaria 003-R, em que foram delegadas
ao Subsecretário de Estado da Saúde Para Assuntos de
Gestão Hospitalar, dentre outros, poderes para autorizar
a instalação e homologar os processos licitatórios, assim
como decidir todas as questões suscitadas em procedimentos licitatórios, conforme se verifica do art. 3º do
normativo em referência”; c) “A complexidade da Secretaria de Estado da Saúde pode ser medida pela representação gráfica de sua estrutura organizacional básica,
constante do art. 36 e Anexo VI da Lei Complementar
407/2007, que por si só demonstra que se afigura desarrazoado pretender que o Secretário de Estado da Saúde
possa conduzir, diretamente, todas estas atividades de
forma tão pormenorizada, nos diversos setores que
compõem a Secretaria, a ponto de conferir pessoalmente cada procedimento adotado pelas organizações sociais contratadas para aferir o cumprimento de determinação legal, ou mesmo de dar impulso a atos administrativos destinados à aplicação de penalidades”; d) “do ocupante do cargo de Secretário de Estado da Saúde, exigem-se as tarefas concernentes à gestão estratégica das
Políticas Públicas de Saúde, formulando diretrizes, objewww.tce.es.gov.br

tivos e prioridades, o que demanda interlocução permanente com os múltiplos atores que interferem na prestação dos serviços de saúde, tanto na esfera estadual, municipal e federal, no âmbito público, quanto no âmbito
das instituições filantrópicas e privadas que atuam neste
segmento, assim como com dezenas ·de organizações da
sociedade civil que de uma ou outra forma participam da
gestão dos serviços de saúde”; Análise: Não procedem
os argumentos apresentados nas justificativas de defesa
pelo Secretário de Estado da Saúde, Sr. Ricardo de Oliveira. O art. 46, “a”, “f” e “m” da Lei Estadual 3043/75 – ES
prescreve, dentre outras, as seguintes atribuições dos
Secretários de Estado: Art. 46 - São atribuições de todos
e de cada um dos Secretários de Estado as previstas na
Constituição Estadual e as seguintes enumeradas: a) promover a administração geral da Secretaria em estreita
observância das disposições legais e normativas da administração pública estadual e, quando aplicável, da federal; [...] f) fazer indicações ao Governador para o provimento de cargos em comissão; prover as funções gratificadas, dar posse a funcionários e exercer o processo
disciplinar no âmbito da Secretaria; [...] m) autorizar a
instalação e homologação de processos de licitação, ou a
sua dispensa, nos termos da legislação aplicável à matéria; Por sua vez, o Secretário de Estado da Saúde, por
meio do art. 3º da Portaria 003-R, de 12 de fevereiro de
2015, delegou ao Subsecretário de Estado da Saúde para
assuntos de Gestão Hospitalar, as seguintes atribuições:
Art. 3º Delegar competência ao Subsecretário de Estado
da Saúde Para Assuntos de Gestão Hospitalar, para desempenhar, as seguintes atribuições: \I - Autorizar empenho e pagamento de despesas vinculadas diretamente à Subsecretaria de Gestão Hospitalar, como dos HospiSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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tais Públicos, Hemocentros, Núcleos de Especialidades
Regionais e outras relacionadas à área hospitalar. II - Autorizar despesas relativas a suprimento de fundos, diárias, transportes e outras despesas com deslocamento, a
serviço, dos servidores vinculados diretamente à Subsecretaria de Gestão Hospitalar; III - Aprovar prestações de
contas, referentes a conventos, diárias, suprimento de
fundos e instrumentos congêneres de atividades e servidores vinculados diretamente à Subsecretaria de Gestão
Hospitalar; IV - Baixar ordens de serviço e aprovar normas, planos de ação, instruções e outros atos a serem
executados por unidades e setores relacionados à área
hospitalar; V - Assinar contratos, convênios, acordos,
ajustes, aditamentos e outros instrumentos congêneres
de atividades vinculadas diretamente à Subsecretaria
para Assuntos de Gestão Hospitalar; VI - Constituir e Designar comissões de atividades relacionadas à área hospitalar, exceto comissões de licitações; VII - Designar responsáveis para o acompanhamento de contratos, convênios e demais ajustes firmados com terceiros vinculados
à área hospitalar; VIII - Receber citações, intimações e
notificações nas ações judiciais propostas contra a Secretaria de Estado da Saúde; Como se pode observar da
simples leitura do dispositivo, o art. 3º da Portaria 003-R,
de 12 de fevereiro de 2015, ao contrário do alegado pelo
defendente, não promoveu a delegação ao Subsecretário de Estado da Saúde para assuntos de Gestão Hospitalar, da atribuição do Secretário de Estado da Saúde prevista no art. 46, “m” da Lei Estadual 3043/75 – ES, consistente em “autorizar a instalação e homologação de processos de licitação, ou a sua dispensa, nos termos da legislação aplicável à matéria” (fls. 284/286). A delegação
desta atribuição apenas foi realizada especificamente
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em relação ao Subsecretário de Estado da Saúde para assuntos de Administração e de Financiamento da Atenção
Básica à Saúde, nos termos do art. 1º, III da Portaria 003R, de 12 de fevereiro de 2015 (fls. 284/286). Logo, o procedimento de dispensa de licitação (art. 24, XXIV) para
contratação de organizações sociais, por meio de chamamento público, consiste em atribuição que se manteve
centralizada na pessoa do Secretário de Estado da Saúde, Sr. Ricardo de Oliveira, por força do art. 46, “m” da
Lei Estadual 3043/75 – ES. Esta constatação, por si só, é
suficiente para afastar todas as alegações do defendente
e imputar-lhe responsabilidade. Contudo, no presente
caso concreto, deve ser afastada a aplicação de multa ao
Secretário de Estado da Saúde, Sr. Ricardo de Oliveira,
em razão da existência de uma incongruência na legislação estadual (em sentido amplo), descrita a seguir. Com
efeito, tanto a Lei Nacional 12.527/2011 quanto a Lei Estadual 9871/2012 dispõem que as informações de divulgação obrigatória, enumeradas no § 1º do art. 8º de ambas as leis, são exigências mínimas. No entanto, o art. 62
do Decreto Estadual nº 3152-R, de 26 de novembro de
2012, a pretexto de regulamentar a Lei Estadual
9871/2012, indevidamente, restringiu o rol de informações mínimas de divulgação obrigatória, impostas pela
legislação nacional e estadual, somente com relação às
entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos. Acontece que, se nem mesmo a legislação local estadual poderia estabelecer restrição às informações mínimas exigidas pela legislação nacional, muito
menos um decreto, que sequer tem o poder de inovar
em direitos e obrigações, poderia fazê-lo, pois estariam
atuando fora do âmbito de sua competência legislativa
delimitada pela norma nacional. Com efeito, a Lei Naciowww.tce.es.gov.br

nal de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), com o objetivo de estabelecer um padrão mínimo de uniformidade entre os diversos Entes integrantes da Federação, estipulou as informações mínimas de divulgação obrigatória, cujo rol configura limitação à autonomia dos Entes
Federativos no que tange à impossibilidade de sua redução por legislações locais (estaduais e municipais). Quando a Lei Nacional 12.527/2011 e a Lei Estadual 9871/2012
estipulam que suas disposições aplicam-se às entidades
privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos mediante contrato de gestão, mas utilizam a expressão “no que couber”, isto significa que a incidência de cada um dos dispositivos legais deve ser aferida no caso
concreto (e não em abstrato por um decreto) diante da
possibilidade material de uma instituição sem fins lucrativos atender determinada medida, imposta pelas citadas leis, mediante um juízo de pertinência. Destaca-se
que o Decreto Estadual nº 3152-R, de 26 de novembro
de 2012, é ilegal não apenas por reduzir o rol de informações mínimas, a que as referidas instituições sem fins lucrativos estão obrigadas a divulgar, mas também por
permitir, em seu art. 62, § 2º, que tais instituições sejam
dispensadas da obrigação de divulgar qualquer informação, constante do rol mínimo previsto em lei, mediante
expressa justificação da entidade contratada e autorização do órgão público contratante. Não bastasse isso, o
art. 63 do Decreto Estadual nº 3152-R desobriga ainda as
referidas instituições sem fins lucrativos de atender a
qualquer pedido de informação, dispondo que apenas os
órgãos públicos responsáveis pelo repasse de recursos
públicos estarão obrigados diretamente ao fornecimento de informações relativas ao contrato de gestão. Dessa
forma, o art. 63 do Decreto Estadual nº 3152-R viola
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frontalmente o art. 33 da Lei Nacional 12.527/2011, que
impõe aos particulares (pessoas físicas e entidades privadas) detentores de informação pública, em razão de vínculo com o Poder Público, o dever de observar o disposto
na citada lei, o que engloba o atendimento a pedido de
acesso à informação, sob pena de aplicação de sanções.
Nesse contexto, entendemos que a irregularidade deve
ser mantida. No entanto, deve ser afastada a aplicação da
sanção de multa ao jurisdicionado, tendo em vista a existência dos arts. 62 e 63 do Decreto Estadual nº 3152-R, de
26 de novembro de 2012, que, embora ilegais, acabam
por restringir a eficácia das leis, a pretexto de regulamentá-las, autorizando de forma indevida o comportamento
omissivo do jurisdicionado, consistente na ausência de divulgação das informações mínimas exigidas nas leis. Entendemos que esta situação retira a reprovabilidade da
conduta omissiva do jurisdicionado, que justificaria a aplicação de multa. Traçando um paralelo com o direito penal, a ausência de previsão na legislação (em sentido amplo) que obrigue o jurisdicionado a um determinado comportamento (no caso, divulgar as informações), a princípio, exclui a conduta omissiva desse jurisdicionado do âmbito de tipicidade material do ilícito administrativo, ressalvada a hipótese de haver determinação em contrário do
Judiciário ou do Tribunal de Contas. Em outras palavras,
uma conduta omissiva que a legislação administrativa
(em sentido amplo) não considera ilícita, não pode simultaneamente ser sancionada pela legislação. Ante o exposto, sugere-se, como questão prejudicial, que seja declarada a ilegalidade dos arts. 62 e 63 do Decreto Estadual nº
3152-R, de 26 de novembro de 2012, em face dos arts. 1º,
2º, 8º e 33 da Lei Nacional 12.527/2011 e dos arts. 1º, 2º,
8º e 24 da Lei Estadual 9871/2012, negando-lhes exequiDiário Oficial de Contas

bilidade. Sugere-se ainda a manutenção da irregularidade, com a expedição de determinação para que o Secretário de Estado da Saúde, Sr. Ricardo de Oliveira, faça constar nos próximos Editais de Licitação ou Chamamento Público e nos Contratos de Gestão, a obrigação de as Organizações Sociais disponibilizarem em sítio eletrônico na rede mundial de computadores (internet) as informações
previstas no art. 8º, § 1º a § 3º da Lei Nacional 12.527/2011,
no art. 8º, § 1º da Lei Estadual 9.871/2012 – ES e no art.
7º, caput e § 2º do Decreto Estadual nº 3152-R – ES, de 26
de novembro de 2012, mas que seja afastada a aplicação
da sanção de multa ao citado gestor.
1. DO INDÍCIO DE IRREGULARIDADE APONTADO NA ITI
922/2016 - AUSÊNCIA TOTAL, OU ATENDIMENTO PARCIAL, DOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELA LEI
12.527/2011, QUE DEVEM SER PUBLICADOS EM SITES NA
INTERNET, IMPOSSIBILITANDO À SOCIEDADE E AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA. Critérios: Art. 2° e 8° da Lei 12.527/2011; Art. 8° da
Lei Estadual 9.871/2012 e Art. 7° do Decreto Estadual n°
3152-R, de 26 de novembro de 2012 e Art. 4° do Decreto
n° 2636-R, de 15 de dezembro de 2010.
Responsável: Jaqueline Moffati Ozório de Oliveira (Gerente de Controle, Monitoramento e Avaliação de Serviços de Saúde)
Conduta: Deixar de exigir das Organizações Sociais contratadas: Associação Congregação de Santa Catarina (Gestora do Hospital Estadual Central), Associação Evangélica
Beneficente Espírito Santense (Gestora do Hospital Dr.
Jayme Santos Neves) e PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, (atual gestora do
Hospital Estadual de Urgência e Emergência) o cumprimento da determinação legal.
www.tce.es.gov.br

Nexo de causalidade: Com sua conduta omissiva, a Gerente de Controle, Monitoramento e Avaliação de Serviços de Saúde, deixa de assegurar um direito fundamental
individual e coletivo, não cumpre a legislação e impossibilita o acesso da sociedade e dos órgãos de controle ao
acesso à informação pública, acesso este, que visa a instrumentalizar o exercício da cidadania, pilar da democracia.
Justificativas da responsável: A Gerente de Controle, Monitoramento e Avaliação de Serviços de Saúde, Srª. Jaqueline Moffati Ozório de Oliveira, aduziu as seguintes justificativas de defesa: a) “não responde mais como Gerente de Controle, Monitoramento e Avaliação de serviços de Saúde desde 23/03/2016, conforme cópia do Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, do dia 28/03/16”;
b) “Após receber cópia do Termo de Notificação N°
194/2016 [...], imediatamente tomou as seguintes providências: encaminhou através da CI/SESA/SSAS/GCMASS/
No 052/2016 a Gerência de Contratualização de Serviços
de Saúde, cujo Núcleo Especial de Contratualização com
o Terceiro Setor é integrante, cópia do Termo de Notificação n° 194/2016, alertando para que faça constar nos
próximos editais e Contratos firmados com as organizações sociais a obrigatoriedade de aplicar os princípios da
publicidade e transparência conforme previsto na Lei de
Acesso à Informação, atentando para o Anexo II do referido Termo de Notificação; Comunicou a Pró-Saúde (que
não havia sido notificada a época) atual gestora do Hospital Estadual de Urgência e Emergência – HEUE através do
OF/SESA/GCMASS/No 013/2016 em 04/03/2016, a disponibilizar as informações conforme Lei 12.527, em decorrência do Estado ter rompido o contrato de forma unilateral com o IAPEMESP; Determinou aos membros do Grupo
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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de Monitoramento e Avaliação da Execução do CG do HEJSN (Hospital Estadual Jayme Santos Neves), HEC (Hospital Estadual Central) e HEUE (Hospital Estadual de Urgência e Emergência) através da CI/SESA/SSAS/GCMASS/No.
062/2016, de 10 de março de 2016, o acompanhamento
da referida determinação, conforme lei do acesso a informação 12.527, de 18 de novembro de 2011 verificando se
os hospitais já estão implantando a deliberação, se existe
veracidade das informações repassadas via web e a frequência na atualização dos dados”; c) sua “responsabilidade
em relação ao assunto é inerente ao cargo, sendo que esta responsabilidade vai até o período de meu desligamento da GCMASS - 23/03/16”; d) “todas as medidas cabíveis
à época foram tomadas pela Gerência a qual respondia,
não havendo tempo hábil para punições e sim para orientações”. Análise: Não procedem os argumentos apresentados nas justificativas de defesa pela Gerente de Controle, Monitoramento e Avaliação de Serviços de Saúde, Srª.
Jaqueline Moffati Ozório de Oliveira. Como se observa, a
própria defendente reconhece que as medidas de monitoramento e aplicação de sanções, cuja ausência foi questionada na ITI 922/2016, eram também de atribuição do
cargo de Gerente de Controle, Monitoramento e Avaliação de Serviços de Saúde, que ocupava à época. A atuação da Srª. Jaqueline Moffati Ozório de Oliveira, após o recebimento de notificação desta Corte de Contas, até poderia ser levada em consideração para efeito de quantificação de sanção, mas não para eximi-la de responsabilidade. Contudo, no presente caso concreto, deve ser afastada a aplicação de multa à Gerente de Controle, Monitoramento e Avaliação de Serviços de Saúde, Srª. Jaqueline
Moffati Ozório de Oliveira, em razão da existência de uma
incongruência na legislação estadual (em sentido amplo),
Diário Oficial de Contas

conforme já descrito no tópico anterior com relação ao
Secretário de Estado da Saúde. Ante o exposto, sugere-se,
como questão prejudicial, que seja declarada a ilegalidade dos arts. 62 e 63 do Decreto Estadual nº 3152-R, de 26
de novembro de 2012, em face dos arts. 1º, 2º, 8º e 33 da
Lei Nacional 12.527/2011 e dos arts. 1º, 2º, 8º e 24 da Lei
Estadual 9871/2012, negando-lhes exequibilidade. Sugere-se ainda a manutenção da irregularidade, com a expedição de determinação para que o atual Gerente de Controle, Monitoramento e Avaliação de Serviços de Saúde
faça constar nos próximos Editais de Licitação ou Chamamento Público e nos Contratos de Gestão, a obrigação de
as Organizações Sociais disponibilizarem em sítio eletrônico na rede mundial de computadores (internet) as informações previstas no art. 8º, § 1º a § 3º da Lei Nacional
12.527/2011, no art. 8º, § 1º da Lei Estadual 9.871/2012 –
ES e no art. 7º, caput e § 2º do Decreto Estadual nº 3152R – ES, de 26 de novembro de 2012, mas que seja afastada a aplicação da sanção de multa à Srª. Jaqueline Moffati Ozório de Oliveira.
3 CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADE. 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 Representação, tendo em vista o reconhecimento da seguinte irregularidade: Ausência total, ou atendimento parcial,
dos requisitos mínimos exigidos pela lei 12.527/2011, que
devem ser publicados em sites na internet, impossibilitando à sociedade e aos órgãos de controle o acesso à informação pública. Base legal: Art. 2° e 8° da Lei 12.527/2011;
Art. 8° da Lei Estadual 9.871/2012 e Art. 7° do Decreto Estadual n° 3152-R, de 26 de novembro de 2012 e Art. 4°
do Decreto n° 2636-R, de 15 de dezembro de 2010. [...}
www.tce.es.gov.br

3.2.1 rejeitar as justificativas de defesa da Associação e
Congregação de Santa Catarina – ACSC, Organização Social contratada, pela prática de atos ilegais descritos no
item 2, tópico 1, desta Instrução Técnica Conclusiva, mantendo-se a irregularidade. No entanto, sugere-se que seja afastada a aplicação da sanção de multa à referida entidade pelos motivos já expostos na fundamentação; 3.2.2
rejeitar as justificativas de defesa da Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES, Organização
Social contratada, pela prática de atos ilegais descritos no
item 2, tópico 2, desta Instrução Técnica Conclusiva, mantendo-se a irregularidade. No entanto, sugere-se que seja afastada a aplicação da sanção de multa à referida entidade pelos motivos já expostos na fundamentação; 3.2.3
rejeitar as justificativas de defesa da PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, Organização Social contratada, pela prática de atos ilegais descritos no item 2, tópico 3, desta Instrução Técnica Conclusiva, mantendo-se a irregularidade. No entanto, sugere-se que seja afastada a aplicação da sanção de multa
à referida entidade pelos motivos já expostos na fundamentação; 3.2.4 rejeitar as justificativas de defesa do Sr.
Ricardo de Oliveira, Secretário de Estado da Saúde, pela
prática de atos ilegais descritos no item 2, tópico 4, desta Instrução Técnica Conclusiva, mantendo-se a irregularidade. No entanto, sugere-se que seja afastada a aplicação da sanção de multa ao referido gestor pelos motivos
já expostos na fundamentação; 3.2.5 rejeitar as justificativas de defesa da Srª. Jaqueline Moffati Ozório de Oliveira,
Gerente de Controle, Monitoramento e Avaliação de Serviços de Saúde, pela prática de atos ilegais descritos no
item 2, tópico 5, desta Instrução Técnica Conclusiva, mantendo-se a irregularidade. No entanto, sugere-se que seja
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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afastada a aplicação da sanção de multa à referida gestora
pelos motivos já expostos na fundamentação. 3.3 sugere-se, como questão prejudicial, que seja declarada a ilegalidade dos arts. 62 e 63 do Decreto Estadual nº 3152-R, de
26 de novembro de 2012, em face dos arts. 1º, 2º, 8º e 33
da Lei Nacional 12.527/2011 e dos arts. 1º, 2º, 8º e 24 da
Lei Estadual 9871/2012, negando-lhes exequibilidade; 3.4
sugere-se, em relação à irregularidade descrita no item
2 desta Instrução Técnica Conclusiva, a expedição das seguintes determinações: Que as Organizações Sociais Associação e Congregação de Santa Catarina – ACSC, Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES e
PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social
e Hospitalar promovam a adequação de seus respectivos
sítios eletrônicos na rede mundial de computadores (internet) ao disposto no art. 8º, § 1º a § 3º da Lei Nacional
12.527/2011, no art. 8º, § 1º da Lei Estadual 9.871/2012
– ES, no art. 7º, caput e § 2º do Decreto Estadual nº 3152R – ES, de 26 de novembro de 2012, bem como ao disposto, respectivamente, nos Anexos I, II e III desta ITC; Que os
atuais ocupantes dos cargos de Secretário de Estado da
Saúde, de Subsecretário de Estado da Saúde para assuntos de Gestão Hospitalar, de Gerente de Controle, Monitoramento e Avaliação de Serviços de Saúde e de Procurador-Geral do Estado façam constar, nos próximos Editais de Licitação ou Chamamento Público e nos respectivos Contratos de Gestão, a obrigação de as Organizações
Sociais disponibilizarem em sítio eletrônico na rede mundial de computadores (internet) as informações exigidas
no art. 8º, § 1º a § 3º da Lei Nacional 12.527/2011, no art.
8º, § 1º da Lei Estadual 9.871/2012 – ES e no art. 7º, caput
e § 2º do Decreto Estadual nº 3152-R – ES, de 26 de novembro de 2012.
Diário Oficial de Contas

O Ministério Público de Contas manifesta-se através do
Parecer 2384/2017 no sentido de, verbis (formatação alterada):
Quanto ao mérito, observa-se a completude da ITC
01369/2017-9 quanto à demonstração e ratificação do
aponte de irregularidade capitulado na instrução técnica
inicial como “ Ausência total, ou atendimento parcial, dos
requisitos mínimos exigidos pela Lei 12.527/2011, que
devem ser publicados em sites na internet, impossibilitando o acesso da sociedade e dos órgãos de controle ao
acesso à informação pública. ” Logo, procede a representação em todos dos seus termos; contudo é possível verificar, no caso, causa eximente de responsabilidade, há vista a flagrante ilegalidade dos arts. 62 e 63 do Decreto n.
3.152-R, de 26 de novembro de 2012, não sendo, portanto, imputáveis aos responsáveis as iras do art. 135 da LC
n. 621/2012. Alerta-se, nesta manifestação, quanto à necessidade de se manter a identidade do hospital gerenciado, o que facilita o controle social. Isto porque as organizações sociais administram equipamentos totalmente públicos. Logo, o fato de hospitais públicos estarem sendo
gerenciados por organizações sociais não muda a sua natureza e nem a sua identidade perante a população. Tal
como é mantida a identidade do hospital na sua instalação física, devem as organizações sociais efetuar registro
na internet de domínio próprio que identifique a unidade hospitalar para a população. É dizer, o cidadão certamente ao efetuar busca de informação na rede mundial
de computadores o fará em nome do hospital e não da organização que o gerencia, pois é aquele que se apresenta mais visivelmente a ele e não esta. Dessa forma procedeu a Associação e Congregação de Santa Catarina (ACSC)
ao registrar o domínio www.hec.org.br, que ao ser acessawww.tce.es.gov.br

do traz a identidade do hospital com a informação da organização que o gerencia, [...]. Este é o modelo que deve
ser replicado, pois potencializa o controle social, objetivo maior da lei de acesso da informação. Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas: 1 – seja julgado procedente a representação, na forma dos arts. 94, 95, inciso II e 99, § 1°, inciso VI, e § 2°, da LC n. 621/2012; 2 – nos
termos do art. 207, IV, do RITCESS sejam expedidas as seguintes determinações: a) aquelas propostas pela Secex
Denúncias à fl. 437 (itens 3.4.a e 3.4.b), fixando-se prazo razoável para a adequação dos portais de transparência, conforme art. 208, caput, do RITCEEs; b) que as organização sociais efetuem o registro de domínio na internet
que identifique o hospital gerenciado para manutenção
do portal de transparência deste, com informação da organização social que o administra; c) que os atuais ocupantes dos cargos de Secretário de Estado da Saúde, de
Subsecretário de Estado da Saúde para assuntos de Gestão Hospitalar, de Gerente de Controle, Monitoramento
e Avaliação de Serviços de Saúde adotem as providências
ora mencionadas também em relação aos contratos de
gestão que tenham sido celebrados, ou que estejam em
fase de celebração, após a instrução deste processo. 3 com fulcro no art. 114, inciso III, da LC n. 621/2012 c/c art.
208, “caput” e § 1° do RITCEES, assinale prazo para o Poder Executivo Estadual adote as providências necessárias
quanto aos arts. 62 e 63 do Decreto n. 3152-R, de 26 de
novembro de 2012, para que se amoldem aos normativos
constantes na Lei Federal n. 12.527/2011 e Lei Estadual n.
9.871/2012; 4 – sejam as determinações expedidas nestes autos objeto de monitoramento, na forma do art. 194
e segs, do RITCEES. É O RELATÓRIO.
Inicialmente verifica-se a legitimidade do representante
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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por força do inscrito no inciso II do § 1º do art. 99 da Lei
Complementar Estadual 62/2012. Além disso, a representação preenche os requisitos de admissibilidade presentes nos incisos I a IV do art. 94 da referida lei e é conhecida.
Administração Pública pode ser definida como uma estrutura hierarquizada, com relação de subordinação entre
órgãos e agentes e destinada à satisfação das necessidades coletivas. O conceito extraído do Direito Administrativo ensina que as organizações públicas presentes naquela estrutura apresentam natureza diferente daquelas das
organizações privadas porque são figuras jurídicas criadas
pelo Estado e mantidas com recursos públicos, com poderes para regular ações da sociedade, e obrigação constitucional de satisfazer as necessidades básicas como: saúde,
educação, segurança, dentre outras.
Em Direito Administrativo brasileiro, Hely Lopes Meirelles, 32ª ed. São Paulo, 2006, p. 64, tem-se uma síntese
desse conceito:
Em sentido formal, a Administração Pública é o conjunto de órgãos instituídos para consecução dos objetivos do
Governo; em sentido material, é o conjunto das funções
necessárias aos serviços públicos em geral; em acepção
operacional, é o desempenho perene e sistemático, legal
e técnico dos serviços do próprio Estado ou por ele assumido em benefício da coletividade. Numa visão global, a
Administração Pública é, pois, todo o aparelhamento do
Estado preordenado à realização de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas.
No entanto, a despeito dessa estratificação típica e generalizante encontrada no Direito Administrativo, estão presentes na administração pública brasileira outros sistemas relacionais de parceira público/privada, com a transDiário Oficial de Contas

ferência de determinados segmentos tradicionais da atuação estatal para o setor privado, alinhando-se a conceitos pautados pela lógica de mercado, na tentativa de se
imprimir racionalidade, com a eficiência; autonomia, com
a organização independente; mantendo-se, no entanto, o
poder decisório de políticas públicas nas mãos do Estado, este definidor e planejador de políticas públicas, consentâneo com mecanismos da administração pública gerencial.
Especialmente no caso objeto do presente processo, a opção de gerar governança pública por meio de publicização, instrumentalizado por meio de organizações sociais
cujas atividades são dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, conforme previsto na Lei 9.637/1998, rompe essa linha rigorosa
de separação entre as funções público-privadas e, via de
consequência, afeta a percepção da natureza jurídica dos
atos praticados.
A opção de executar esse modelo administrativo-gerencial, com a retirada da atuação direta do Estado de determinadas segmentos do serviço público, não corresponde necessariamente renúncia aos princípios modelares da
administração pública fundados na ordem constitucional,
especialmente os relacionados a: indisponibilidade do interesse público, supremacia do interesse público sobre o
privado, continuidade do serviço público, estrita legalidade e publicidade.
Disso cuidou o legislador estadual no art. 23 da Lei Complementar 489/2009, que ao dispor sobre a qualificação
de entidades como organizações sociais, destaca a necessária observância dos princípios constitucionais de Direito
Administrativo inscritos no art. 37 da Constituição Fedewww.tce.es.gov.br

ral como instrumento essencial nos contratos de gestão.
A formidável fonte de poder decorrente da apropriação,
controle e transferência dos recursos públicos nesse tipo de operação evidencia a exigência de transparência na
sua execução e a garantia do controle social como ferramenta simbiótica e essencial nessa parceria público-privada, necessária na sua gênese e operação.
Nesse ponto, a Lei 12.527/2011, marco regulatório do
acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º,
no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, prevê sua aplicação às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de
ações de interesse público, recursos públicos diretamente
do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato
de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes
ou outros instrumentos congêneres, conforme se extrai
no seu art. 2º, e na forma prevista em seu art. 8º.
Inobstante a existência do marco legal federal, a Lei Estadual 9.871/2012 replica aqueles normativos, confirmando-se sua aplicação às entidades privadas firmatárias de
contratos de gestão e recebedoras de recursos públicos
do orçamento estadual.
Assim, inexequível os arts. 62 e 63 do Decreto 3252R/2012, que a pretexto de regulamentar a Lei 9.871/2012,
impõe restrições incompatíveis com a letra e o espirito extraído daquela lei, conforme destaque a seguir transcrito da Instrução Técnica Conclusiva 1369/2017 (formatação alterada):
Quando a Lei Nacional 12.527/2011 e a Lei Estadual
9871/2012 estipulam que suas disposições aplicam-se às
entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos mediante contrato de gestão, mas utiliSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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zam a expressão “no que couber”, isto significa que a incidência de cada um dos dispositivos legais deve ser aferida no caso concreto (e não em abstrato por um decreto)
diante da possibilidade material de uma instituição sem
fins lucrativos atender determinada medida, imposta pelas citadas leis, mediante um juízo de pertinência. Destaca-se que o Decreto Estadual nº 3152-R, de 26 de novembro de 2012, é ilegal não apenas por reduzir o rol de informações mínimas, a que as referidas instituições sem fins
lucrativos estão obrigadas a divulgar, mas também por
permitir, em seu art. 62, § 2º, que tais instituições sejam
dispensadas da obrigação de divulgar qualquer informação, constante do rol mínimo previsto em lei, mediante
expressa justificação da entidade contratada e autorização do órgão público contratante. Não bastasse isso, o art.
63 do Decreto Estadual nº 3152-R desobriga ainda as referidas instituições sem fins lucrativos de atender a qualquer pedido de informação, dispondo que apenas os órgãos públicos responsáveis pelo repasse de recursos públicos estarão obrigados diretamente ao fornecimento de
informações relativas ao contrato de gestão. Dessa forma,
o art. 63 do Decreto Estadual nº 3152-R viola frontalmente o art. 33 da Lei Nacional 12.527/2011, que impõe aos
particulares (pessoas físicas e entidades privadas) detentores de informação pública, em razão de vínculo com o
Poder Público, o dever de observar o disposto na citada
lei, o que engloba o atendimento a pedido de acesso à informação, sob pena de aplicação de sanções.
Fixado esse conceito, resta confirmada a obrigatoriedade dos contratados de divulgar informações mínimas necessárias para garantir o acesso à informação de interesse coletivo, conforme exigido nos arts. 2 e 8º da Lei
12.527/2001, art. 8º da Lei Estadual 9.871/2012 e art. 7º
Diário Oficial de Contas

do Decreto Estadual 3152-R/2012.
De igual modo e, e pelo mesmo motivo, resta confirmado
que Ricardo de Oliveira – Secretário de Estado da Saúde e
Jaqueline Moffati Ozório de Oliveira – Gerente de Controle, Monitoramento e Avaliação de Serviços de Saúde, não
adotaram as medidas corretivas necessárias à efetivação
do mandamento legal.
Quanto a estes resta evidente a ausência na Secretaria
de Saúde de instrumentos de compliance como mecanismo fundamental para a governança, especialmente quanto aos princípios a serem observados pela Administração
Pública, inscritos no art. 37 da Constituição Federal.
Aplicar o modelo de administração pública gerencial na
governança pública envolve meios e processos diferenciados daqueles usuais no serviço público e exige transformação dos agentes públicos responsáveis pelos contratos
de gestão. Suas atuações devem se materializar em atos
que revelem a busca incessante da eficiência e efetividade das ações estatais publicizadas, numa visão afeita aos
negócios privados, sem olvidar das diretrizes que envolvem a governança pautada na accountability e na transparência, atributo do administrador público.
Esse esforço mental não admite acomodação, seja de
cunho ideológico, partindo do ideário de que a publicização per si é panaceia para resolver questões administrativas; seja da incapacidade administrativa de compreender
os mecanismos de compliance que suportam esses modelos, ou, também pela visão panglossiana no encantamento pelos feitos de sua própria gestão.
Nesse contexto, a conduta dos gestores, chamados a responder na qualidade de responsáveis, se deve à omissão
de praticar um ato quando havia um dever jurídico de fawww.tce.es.gov.br

zê-lo, em flagrante violação de leis e regulamentos. Ao assim proceder, comprometeram a legitimidade do sistema
de gestão das organizações sociais, impondo-lhes níveis
de transparência aquém daqueles exigidos à Administração Pública.
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 o modelo
lógico-funcional de matriz weberiano, mas com responsabilidades compartilhas quando delegadas.
Neste caso, observa-se a existência de exagero retórico
nas justificativas apresentadas pelo Secretário Estadual
da Saúde por este atribuir ao Subsecretário de Estado da
Saúde para Assuntos de Gestão Hospitalar delegação para
autorizar a instalação e homologação de processos de licitação, ou a sua dispensa quando efetivamente esta atribuição não lhe foi conferida, conforme transcrição a seguir extraída da Instrução Técnica Conclusiva 1369/2017
(formatação alterada):
O art. 46, “a”, “f” e “m” da Lei Estadual 3043/75 – ES prescreve, dentre outras, as seguintes atribuições dos Secretários de Estado: Art. 46 - São atribuições de todos e de
cada um dos Secretários de Estado as previstas na Constituição Estadual e as seguintes enumeradas: a) promover
a administração geral da Secretaria em estreita observância das disposições legais e normativas da administração
pública estadual e, quando aplicável, da federal; [...] f) fazer indicações ao Governador para o provimento de cargos em comissão; prover as funções gratificadas, dar posse a funcionários e exercer o processo disciplinar no âmbito da Secretaria; [...] m) autorizar a instalação e homoSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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logação de processos de licitação, ou a sua dispensa, nos
termos da legislação aplicável à matéria; Por sua vez, o Secretário de Estado da Saúde, por meio do art. 3º da Portaria 003-R, de 12 de fevereiro de 2015, delegou ao Subsecretário de Estado da Saúde para assuntos de Gestão Hospitalar, as seguintes atribuições: Art. 3º Delegar competência ao Subsecretário de Estado da Saúde Para Assuntos de Gestão Hospitalar, para desempenhar, as seguintes
atribuições: I - Autorizar empenho e pagamento de despesas vinculadas diretamente à Subsecretaria de Gestão
Hospitalar, como dos Hospitais Públicos, Hemocentros,
Núcleos de Especialidades Regionais e outras relacionadas à área hospitalar. II - Autorizar despesas relativas a suprimento de fundos, diárias, transportes e outras despesas com deslocamento, a serviço, dos servidores vinculados diretamente à Subsecretaria de Gestão Hospitalar; III
- Aprovar prestações de contas, referentes a conventos,
diárias, suprimento de fundos e instrumentos congêneres
de atividades e servidores vinculados diretamente à Subsecretaria de Gestão Hospitalar; IV - Baixar ordens de serviço e aprovar normas, planos de ação, instruções e outros atos a serem executados por unidades e setores relacionados à área hospitalar; V - Assinar contratos, convênios, acordos, ajustes, aditamentos e outros instrumentos
congêneres de atividades vinculadas diretamente à Subsecretaria para Assuntos de Gestão Hospitalar; VI - Constituir e Designar comissões de atividades relacionadas à
área hospitalar, exceto comissões de licitações; VII - Designar responsáveis para o acompanhamento de contratos, convênios e demais ajustes firmados com terceiros
vinculados à área hospitalar; VIII - Receber citações, intimações e notificações nas ações judiciais propostas contra a Secretaria de Estado da Saúde; Como se pode obserDiário Oficial de Contas

var da simples leitura do dispositivo, o art. 3º da Portaria
003-R, de 12 de fevereiro de 2015, ao contrário do alegado pelo defendente, não promoveu a delegação ao Subsecretário de Estado da Saúde para assuntos de Gestão
Hospitalar, da atribuição do Secretário de Estado da Saúde prevista no art. 46, “m” da Lei Estadual 3043/75 – ES,
consistente em “autorizar a instalação e homologação de
processos de licitação, ou a sua dispensa, nos termos da
legislação aplicável à matéria” (fls. 284/286). A delegação
desta atribuição apenas foi realizada especificamente em
relação ao Subsecretário de Estado da Saúde para assuntos de Administração e de Financiamento da Atenção Básica à Saúde, nos termos do art. 1º, III da Portaria 003-R,
de 12 de fevereiro de 2015 (fls. 284/286). Logo, o procedimento de dispensa de licitação (art. 24, XXIV) para contratação de organizações sociais, por meio de chamamento público, consiste em atribuição que se manteve centralizada na pessoa do Secretário de Estado da Saúde, Sr. Ricardo de Oliveira, por força do art. 46, “m” da Lei Estadual
3043/75 – ES. Esta constatação, por si só, é suficiente para afastar todas as alegações do defendente e imputar-lhe
responsabilidade.
Finalmente, conclui-se pela procedência da Representação sem que isso configure adoção de medidas sancionadoras, mitigadas diante da diretriz inscrita nos arts. 62 e
63 do Decreto 3252-R/2012. Reforça esse entendimento
o fato deste Tribunal ter expedido instrumento normativo acerca da fiscalização da formalização e execução dos
contratos de gestão e sequer mencionar os mecanismos
de transparência presentes na Lei Federal 12.527/2001 e
na Lei Estadual 9.871/2012, conforme se infere da leitura
da Instrução Normativa TC nº 42/2017.
Diante do exposto, pelo permissivo conferido a este Tribuwww.tce.es.gov.br

nal de Contas do Estado do Espírito Santo para deliberar
sobre a matéria e tomados complementarmente os fundamentos fáticos e de direito apresentados na Instrução
Técnica Conclusiva ITC 1369/2017 e Parecer Ministerial
2384/2017, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de ACORDÃO 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. CONHECER da presente representação, vez que preenche os requisitos de admissibilidade, na forma dos arts.
94 c/c 99, § 2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
1.2. NEGAR aplicação aos arts. 62 e 63 do Decreto Estadual nº 3152-R, de 26 de novembro de 2012, em face dos
arts. 1º, 2º, 8º e 33 da Lei Nacional 12.527/2011 e dos
arts. 1º, 2º, 8º e 24 da Lei Estadual 9871/2012, com fulcro
no art. 1º, inciso XXXV da Lei Complementar 621/2012,
negando-lhes exequibilidade, formando prejulgado;
1.3. Considerar PROCEDENTE a Representação com fulcro no art. 95, inciso II c/c art. 99, § 2º da referida Lei, em
virtude da:
Ausência total, ou atendimento parcial, dos requisitos mínimos exigidos pela lei 12.527/2011, que devem ser publicados em sites na internet, impossibilitando à sociedade e aos órgãos de controle o acesso à informação pública.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Base legal: Art. 2° e 8° da Lei 12.527/2011; Art. 8° da Lei
Estadual 9.871/2012 e Art. 7° do Decreto Estadual n°
3152-R, de 26 de novembro de 2012 e Art. 4° do Decreto
n° 2636-R, de 15 de dezembro de 2010.
Agentes responsáveis: Associação e Congregação de Santa Catarina – ACSC (Organização Social), Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES (Organização Social), PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar (Organização Social), Sr. Ricardo
de Oliveira, (Secretário de Estado da Saúde) e Srª. Jaqueline Moffati Ozório de Oliveira (Gerente de Controle, Monitoramento e Avaliação de Serviços de Saúde).
1.4. DEIXAR DE COMINAR multa aos responsáveis pelas
razões expostas no voto.
1.5. DETERMINAR:
1.5.1 Que as Organizações Sociais Associação e Congregação de Santa Catarina – ACSC, Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES e PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar promovam a adequação de seus respectivos sítios eletrônicos na rede mundial de computadores (internet) ao disposto no art. 8º, § 1º a § 3º da Lei Nacional 12.527/2011,
no art. 8º, § 1º da Lei Estadual 9.871/2012 – ES, no art.
7º, caput e § 2º do Decreto Estadual nº 3152-R – ES, de
26 de novembro de 2012, bem como ao disposto, respectivamente, nos Anexos I, II e III da ITC1369/2017 e que
efetuem o registro de domínio na internet com identificação do hospital gerenciado, com informação da organização social que o administra, conforme sugerido no Parecer Ministerial 2384/2017.
1.5.2 Que os atuais ocupantes dos cargos de Secretário de
Estado da Saúde, de Subsecretário de Estado da Saúde paDiário Oficial de Contas

ra assuntos de Gestão Hospitalar, de Gerente de Controle, Monitoramento e Avaliação de Serviços de Saúde e de
Procurador-Geral do Estado façam constar, nos próximos
Editais de Licitação ou Chamamento Público e nos respectivos Contratos de Gestão, a obrigação de as Organizações
Sociais disponibilizarem em sítio eletrônico na rede mundial de computadores (internet) as informações exigidas
no art. 8º, § 1º a § 3º da Lei Nacional 12.527/2011, no art.
8º, § 1º da Lei Estadual 9.871/2012 – ES e no art. 7º, caput
e § 2º do Decreto Estadual nº 3152-R – ES, de 26 de novembro de 2012.
1.5.3 Que os atuais ocupantes dos cargos de Secretário
de Estado da Saúde, de Subsecretário de Estado da Saúde
para assuntos de Gestão Hospitalar, de Gerente de Controle, Monitoramento e Avaliação de Serviços de Saúde
adotem as providências ora mencionadas também em relação aos contratos de gestão que tenham sido celebrados, ou que estejam em fase de celebração, após a instrução deste processo, conforme sugerido no Parecer Ministerial 2384/2017, fixando para tanto um prazo de 30
(trinta) dias.
1.5.4 Que o Chefe do Executivo Estadual adote as providências necessárias quanto aos arts. 62 e 63 do Decreto n. 3152-R, de 26 de novembro de 2012, para que se
amoldem aos normativos constantes na Lei Federal n.
12.527/2011 e Lei Estadual n. 9.871/2012, conforme sugerido no Parecer Ministerial 2384/2017, fixando para
tanto o prazo de 30 (trinta) dias.
1.5.5. Que as determinações expedidas nestes autos objeto de monitoramento, na forma do art. 194 e segs, do
Regimento Interno.
1.6. CIENTIFICAR o Secretário Geral de Controle Externo – SEGEX dos termos da decisão proferida, especialwww.tce.es.gov.br

mente quanto às referências a Instrução Normativa TC nº
42/2017.
1.7. CIENTIFICAR o representante dessa decisão, nos termos do art. 307, § 7º, do Regimento Interno.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/05/2018 - 15ª 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
(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 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
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PARECER CONSULTA
PUBLICAÇÃO do inteiro teor de Parecer Consulta.
PARECER/CONSULTA TC-009/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO: TC-08776/2017-8
CLASSIFICAÇÃO: Consulta
UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari
CONSULENTE: Marcos Antonio da Silva de Souza Grijo
CONSULTA – CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI –
CONHECER – ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO CONSIDERADA ATIVIDADE CONTÍNUA E PERMANENTE DEVENDO O QUADRO DE SERVIDORES SER ADMITIDO
POR CONCURSO PÚBLICO – SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS PODEM SER ADMITIDAS DESDE QUE NÃO DECORRA DE NEGLIGÊNCIA DO GESTOR NAS HIPÓTESES:
1) SERVIÇOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS; 2) EXCESSO REPENTINO DE DEMANDAS; 3) SITUAÇÕES COM
POTENCIAL CONFLITO DE INTERESSE.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos de Consulta formulada
pelo Sr. Marcos Antonio da Silva Grijó, Presidente
da Comissão Permanente de Economia e Finanças da
Câmara Municipal de Guarapari, solicitando resposta
acerca da possibilidade de contratação de empresa
especializada pelo Poder Executivo para prestar serviços de contabilidade no âmbito da administração
pública, dentre outros objetivos, para prestar o serviço de elaboração do orçamento.
Após, os autos foram enviados para manifestação da
Diário Oficial de Contas

SecexRecursos, que entendeu pelo cumprimento dos
requisitos de admissibilidade da Consulta, motivo pelo qual opinou por admiti-la, remetendo ao Núcleo de
Jurisprudência e Súmula – NJS, para manifestação de
eventual precedente desta Corte acerca da matéria.
No evento de nº 06, o Núcleo de Jurisprudência e Súmula registrou a existência de reiteradas deliberações
deste tribunal sobre a terceirização de serviços contábeis, indicando, ainda, haver consulta formulada anteriormente, cujo objeto serviria como precedente apto a responder a questão formulada pelo consulente,
conforme manifestação exarada pelo Plenário da Corte no Parecer Consulta TC nº 035/2005.
Em seguida, manifestou-se a SecexRecurso:
Ao Gabinete do Conselheiro Relator Domingos Augusto Taufner
Exmo. Senhor Conselheiro Relator,
Trata-se de Consulta – TC 87761/2017 – formulada pela Câmara Municipal de Guarapari, solicitando orientações acerca do questionamento:
Contratação, pelo Poder Executivo Municipal, de empresa especializada para exercer no âmbito da administração pública o serviço de contabilidade, tendo,
dentre outros objetivos, a prestação de serviços de
elaboração do orçamento.
Ultrapassada a fase de conhecimento, os autos, nos
moldes do artigo 445, III, do Regimento Interno deste Tribunal, foram encaminhados ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula para averiguação da existência de
decisões sobre o tema, quando foi elaborado o Estudo Técnico de Jurisprudência n. 28/2017, que registra
“a existência do Parecer em Consulta TC 035/2005, sowww.tce.es.gov.br

bre a matéria objeto da presente consulta. Além disso,
informamos, também, a existência de decisões reiteradas sobre a matéria objeto da presente Consulta na
análise de casos concretos submetidos à apreciação
deste Tribunal, cujos fundamentos de decisão foram
apresentados no corpo do presente estudo, quais sejam: Acórdão TC 232/2013-Plenário (TC 1989/2010),
Acórdão TC 285/2013-Plenário (TC 2449/2013), Acórdão TC 360/2013-Plenário (TC 6316/2010), Acórdão TC 219/2014-Plenário (TC 1163/2011), Acórdão TC 981/2014-Plenário (TC 2525/2010), Acórdão TC 1178/2014-Plenário (TC 6315/2010), Acórdão TC 1181/2014-Plenário (TC 1631/2013), Acórdão TC 257/2015-Plenário (TC 7513/2010), Acórdão TC 735/2015-Plenário (TC 12114/2014), Acórdão TC 1095/2015-Plenário (TC 1538/2011), Acórdão TC 1700/2015-Plenário (TC 4533/2010), Acórdão TC 503/2016-Plenário (TC 1580/2011), Acórdão TC 543/2016-Plenário (TC 4768/2009), Acórdão
TC 1079/2016-Plenário (TC 9041/2013), Acórdão TC
229/2015-Primeira Câmara (TC 4479/2013), Acórdão
TC 230/2015-Primeira Câmara (TC 4480/2013), Acórdão TC 478/2015-Primeira Câmara (TC 1523/2014),
Acórdão TC 1067/2016-Primeira Câmara (TC
2411/2010), Acórdão TC 389/2017-Primeira Câmara
(TC 7193/2014), Acórdão TC 708/2015-Segunda Câmara (TC 1447/2010), Acórdão TC 422/2016-Segunda Câmara (TC 1020/2008), Acórdão TC 600/2017-Segunda Câmara (TC 7615/2011), Acórdão TC
616/2017-Segunda Câmara (TC 4105/2013) e Acórdão TC 949/2017-Segunda Câmara (TC 4468/2012)”.
Em análise da legislação que norteia esta Corte de
Contas, depara-se com o artigo 235, § 3º do mesmo
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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diploma legal acima referido, que reza:
Art. 235 - O Relator verificará se foram atendidos os
requisitos de admissibilidade da consulta como condições para o seguimento do feito.
§ 3º Quando se verificar que o assunto a que se refere
a consulta já foi objeto de decisão, não havendo proposta para alteração do parecer em consulta, o Relator submeterá o processo à apreciação do Plenário,
que poderá optar por remeter ao consulente cópia do
respectivo parecer.
Assim, considerando que este Tribunal já deliberou
sobre a matéria, objeto da presente consulta, opina-se pelo envio da cópia do Parecer em Consulta TC nº
035/2005 ao consulente, nos moldes do artigo subscrito.
Em 8 de junho de 2018.
Respeitosamente,
LYNCOLN DE OLIVEIRA REIS
Secretário da Secex Recursos
Matrícula n. 203.139
O Ministério Público de Contas, em Parecer
06523/2017-1, de lavra do Excelentíssimo Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, encampou
o posicionamento técnico acima exposto, anuindo à
proposta contida no Estudo Técnico de Jurisprudência 00028/2017-1. É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, destaco que a presente Consulta preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual, passo à análise acerca dos seus requisitos.
O artigo 122, §1º, da Lei Complementar nº 621/2012
Diário Oficial de Contas

(Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – LOTCEES), estabelece as formalidades
que a consulta deve atender para ser admitida, assim
dispondo:
Art. 122.
§ 1º. A consulta deverá conter as seguintes formalidades:
I. Ser subscrita por autoridade legitimada;
II. Referir-se à matéria de competência do Tribunal de
Contas;
III. Conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada;
IV. Não se referir apenas a caso concreto;
V. Estar instruída com parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente.
No tocante ao requisito constante do artigo supracitado, inciso I, observa-se que a definição de autoridade competente para fins de formular a consulta nesta Corte, encontra suas balizas definidas nos incisos
I a VII, do caput do próprio art. 122, que estabelece:
Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto
às dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua
competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:

IV. Procurador Geral do Estado e Defensor Público Geral do Estado;
V. Secretário de Estado;
VI. Presidente das Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII. Diretor presidente de autarquia, fundação pública, empresa estatal e de sociedade de economia mista, cujo controle societário pertença ao Estado ou aos
Municípios. Negrito nosso.
Desta forma, tendo sido a consulta formulada por Presidente de Comissão Permanente da Câmara Municipal de Guarapari e estando a autoridade devidamente qualificada nos autos, constando seu nome legível
e a respectiva assinatura, entendo atendido o primeiro requisito.
Quanto à matéria suscitada, entendo que há pertinência com a atuação desta Corte de Contas, conforme
preceitua o artigo 122, §1º, II, eis que a questão ventilada diz respeito à possibilidade de contratação pelo Poder Executivo de empresa terceirizada para o desempenho das atividades contábeis na Administração
Pública.
Além dos requisitos já analisados, o tema ora em debate possui relevância jurídica, econômica e social,
restando atendido o disposto no artigo 122, §2º, da
Lei Orgânica desta Corte, que assim dispõe:

I. Governador do Estado e Prefeitos Municipais;

Art. 122. (...)

II. Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras
Municipais;

§ 2º. Além dos requisitos objetivos, o conhecimento
da consulta dependerá da relevância jurídica, econômica, social ou da repercussão da matéria no âmbito da Administração Pública, com conteúdo que possa

III. Presidente do Tribunal de Justiça e Procurador Geral de Justiça;
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 11 de junho de 2018

80

ATOS DO PLENÁRIO

ter reflexos sobre a Administração direta e indireta do
Estado ou dos Municípios.
Também verifico ter sido apontada na Consulta a indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada de
forma abstrata, concluindo-se que a consulta não se
refere exclusivamente a caso concreto, nos termos do
artigo 122, §1º, inciso IV, da Lei Orgânica desta Corte.
Os presentes autos vieram também instruídos com o
parecer da assessoria jurídica do órgão da autoridade
consulente, que se manifestou pela negativa da contratação ante a análise jurídica realizada por aquele
setor, restando, demonstrada a observância ao disposto no artigo 122, §1º, inciso V, da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Por essas razões, conheço da consulta.
Quanto ao mérito, versa a consulta a respeito da possibilidade de contratação terceirizada para o desempenho das atividades contábeis na Administração Pública, trazendo, entre outros objetivos, como mencionado pelo consulente, a prestação de serviço para elaboração do orçamento. Vejamos in verbis:
Contratação, pelo Poder Executivo Municipal, de empresa especializada para exercer no âmbito da administração pública o serviço de contabilidade, tendo,
dentre outros objetivos, a prestação de serviços de
elaboração do orçamento.
Em análise ao tema a área técnica, por meio do Estudo Técnico de Jurisprudência trouxe diversos precedentes em que o Plenário manteve irregularidade relacionada a este tipo de contratação, mesmo objeto
desta consulta.
Registrou, ainda, posição exarada por esta Corte acerDiário Oficial de Contas

ca do tema, consoante a manifestação firmada por
meio do Parecer em Consulta TC 035/2005 (processo
TC 2646/2005), com a seguinte conclusão:

cionalmente prevista quanto às nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração.

CONCLUSÃO

Em respeito ao objeto da consulta e em atenção os limites do que fora formulado pelo consulente quanto
à possibilidade desse tipo de contratação pelo Poder
Executivo, dentre outros objetivos, para prestar serviço junto à elaboração do orçamento, oportuno destacar que o município já possui dentre suas funções a de
administrar o orçamento público local.

Deste modo, considerando o ordenamento pátrio aplicável ao presente caso e a fundamentação exposta,
opinamos nos seguintes termos: pela não incidência
no cômputo previsto no Artigo 18 e § Único da Lei de
Responsabilidade Fiscal, das contratações realizadas
para o desempenho de atividades-meio desde que tais
atividades não sejam próprias de cargos ou categorias existentes. Caso, no entanto, as atividades-meio
desenvolvidas sejam próprias de cargos ou categorias
existentes, a não inclusão no cômputo só ocorrerá na
proporção que estes cargos ou categorias forem sendo extintos na vacância, abatendo-se gradativamente, na medida em que estas forem ocorrendo. Com relação às atividades-fim, não se admite a contratação terceirizada, devendo ser respeitada a regra geral dos concursos públicos ou em casos específicos, a
contratação temporária, atendidos os requisitos legais. Sendo, contudo, realizada a contratação de terceiros para a realização de atividades-fim, deverão incidir no cômputo previsto na Lei de Responsabilidade
Fiscal. Esse é o nosso entendimento. (grifos e negritos nossos)
Embora a consulta acima colecionada tratasse mais
a respeito da correta contabilização da despesa nos
contratos decorrentes de terceirização, não se pode olvidar que as referidas contratações são vedadas
por nosso ordenamento jurídico, devendo ser respeitada a regra de ingresso no serviço público por meio
de concurso público, ressalvada a hipótese constituwww.tce.es.gov.br

Ele faz isso, utilizando-se especialmente de três instrumentos legais: PPA, LDO e LOA. Embora sejam leis
(deliberadas, portanto, pelo Poder Legislativo) a sua
elaboração para propositura é feita pelo Poder Executivo, que também cuida, após a aprovação, da execução orçamentária.
É um trabalho contínuo e complexo. No primeiro semestre de cada ano o Executivo tem que elaborar projeto de LDO; já no segundo semestre, a LOA. E de quatro em quatro anos, o PPA.
Durante a execução orçamentária, além dos trabalhos
ordinários que são exigidos, existe a necessidade de
elaboração de atos administrativos específicos de orçamento, isso sem contar a necessidade de elaboração de projetos de lei no caso de abertura de créditos adicionais.
Conquanto a terceirização de atividades na Administração Pública seja tema polêmico, em especial na
classificação do que poderia ser classificada como atividade-fim e atividade-meio, dúvida não há que a atividade desempenhada pelo contador se trata de atividade permanente e contínua nos órgãos públicos, e
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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como tal critério, por si só, requer que a investidura
no cargo ou emprego público se dê mediante concurso público, conforme previsão do art. 37, II, da CF.

a contábil é uma atividade da administração, permanente e contínua, que deve ser exercida por servidores concursados e não por serviços terceirizados.

Nesse contexto, sinteticamente, trago essa explanação quanto aos instrumentos legais de manejo rotineiro do Poder Executivo (elaboração e execução) para demonstrar a necessidade de se ter continuamente
profissionais do seu quadro permanente, não somente contadores.

Entretanto, podem surgir situações excepcionais em
que seja necessária a contratação de servidores temporários e/ou empresa terceirizada.

É necessário que a Administração Pública tenha toda
uma estrutura formada por servidores efetivos admitidos por concurso público, ressalvados os cargos em
comissão para o desempenho de atividades de chefia,
direção e assessoramento.
Em tema semelhante, nesse mesmo sentido fora a
posição exarada por esta Corte de Contas no Parecer
Consulta TC 011/2013, relatoria do Conselheiro Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, que negativamente, no sentido de fazer valer a norma constitucional, especialmente o artigo 37, inciso II, manifestou-se:
“Tendo os serviços jurídicos do Município, incluídos
os afetos ao Legislativo, natureza de atividade administrativa permanente e contínua, é recomendável
que haja o correspondente cargo efetivo no quadro
de servidores do município para atender tal função,
com provimento mediante concurso público (art. 37
da Constituição Federal), reservando a possibilidade
de contratação temporária aos casos excepcionais,
atendendo aos requisitos da temporariedade e da excepcionalidade, e respeitando-se as demais condições
expostas no decorrer do presente trabalho”.
Vê-se, portanto, que a atividade jurídica, assim com
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Não estou defendendo que cada poder local tenha suas regras próprias dissociadas da Constituição Federal. O que defendo é que as regras gerais sejam aplicadas aos municípios de maneira adequada, respeitando
os princípios e regras constitucionais, mas levando em
conta também a realidade local para que se cumpra a
legalidade, mas sem perder a eficiência.
Refiro-me à eficiência dentro da legalidade, não à
margem dela.
Nesse sentir, essa Corte já analisou em diversos outros
processos onde se concluiu que a transitoriedade do
caso concreto apresentado demonstrou não justificar
que a admissão de servidores efetivos fosse a melhor
solução, pois o esvaziamento da necessidade que ensejara à admissão importaria em manutenção de servidores ociosos à Administração.
Sendo assim, situações excepcionais poderiam indicar
como melhor solução a terceirização, como as hipóteses admitidas no Acórdão TC 0020/2014, que restou consolidado como exceção apta a comportar a terceirização as situações em que hajam demandas altamente especializadas, excesso repentino de demandas e demandas com potencial conflito de interesses.
Hipóteses que se amoldam também nos casos de serviços contábeis, pois podem surgir no ente, por exemplo, uma demanda que envolva um cálculo contábil alwww.tce.es.gov.br

tamente especializado que justifique a contratação de
um serviço por um especialista naquela área. Outro
exemplo, que se revela pertinente é o surgimento de
uma demanda repentina em grau de quantitativo extremo que o número de servidores do ente não consiga realizá-los em tempo hábil sem causar prejuízo à
administração a tal ponto que justifique um “reforço”
temporário.
Em relação ao conflito de interesse, pode ocorrer,
exemplificativamente, de um ente pequeno, precisar
calcular determinada quantia que faça jus o seu contador e somente outro profissional da área poderia
conferir certeza à Administração quanto à regularidade da quantia aferida, ou seja, em determinado contexto poderia haver um conflito de interesse que impedisse o profissional contábil em atuar por ser favorecido e, ao mesmo tempo, o servidor competente para manifestar-se pela administração.
Claro que, muitas vezes, o gestor pode se valer dos
cargos em comissão nos casos constitucionalmente
previstos para atender essas necessidades transitórias.
Contudo, não pode haver abusos, pois mesmo as situações em conformidade com as constitucionalmente previstas estão sujeitas ao princípio da proporcionalidade:
O tema é desafiante e exige um olhar responsável tanto por esta Corte, em especial, por parte dos gestores,
haja vista a cautela que requer por parte deles, pois
o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca
da constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/1990,
que dispõe ser devido o depósito do Fundo de GaranSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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tia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação
em concurso público, conforme se observa do aresto abaixo:
Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, §
2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido
ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013
EMENT VOL-02679-01 PP-00068)
Desta forma, a utilização dos instrumentos de designação temporária e contratações terceirizadas, devem
ser utilizadas de forma cautelosa e responsável, como
via de exceção, embora sejam admitidas como instrumentos eficazes para uma boa gestão que busca a eficiência da Administração.
Abusos e distorções devem ser coibidos e não estou
defendendo que cada poder local tenha suas regras
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próprias dissociadas da Constituição Federal, pois estamos numa Federação, mas é necessário um alinhamento razoável de regras e princípios para que o país
funcione harmonicamente.

Situações com potencial conflito de interesse.

Ante o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da área técnica e Ministério Público de Contas,
VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto a apreciação deste Colegiado.

2. Unânime.3. Data da Sessão: 27/03/2018 - 8ª Ses-

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

bastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Frei-

Conselheiro Relator

re Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.4.2.

1. PARECER EM CONSULTA Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os conselheiros do Tribunal de Contas reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:

Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti

1.1. Conhecer da presente Consulta;
1.2. No mérito, responder à Consulta no seguinte sentido:
1.2.1) A elaboração do orçamento é considerada atividade contínua e permanente do Poder Executivo e
como tal deve ser realizada pelo quadro de servidores
permanentes do ente com ingresso aos quadros mediante concurso público, ressalvados os casos de cargos em comissão para o desempenho de atividades de
chefia, direção e assessoramento;
1.2.2) Situações excepcionais podem surgir em que
seja necessária a contratação de servidores temporários e/ou empresa terceirizada, desde que não decorrentes de negligência do gestor, nas hipóteses abaixo
consoante fundamentação constante do voto:
Serviços altamente especializados;
Excesso repentino de demandas;
www.tce.es.gov.br

1.3. Dar ciência ao interessado;
1.4. Após os trâmites regimentais, arquivem-se.
são Ordinária do Plenário.4. Especificação do quórum: 4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Se-

e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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1 a CÂMARA

Atos da 1ª Câmara
Pautas das Sessões - 1ª Câmara

PAUTA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2018 ÀS 14:00

Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pela 1ª Câmara, em Sessão Ordinária, nos termos dos artigos 60, 61, 93, 101, 102, 327 e 328
do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto, nessa Sessão ou em Sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos adiados ou
constantes de pautas já publicadas.

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 05826/2016-9

COMPOSIÇÃO DA 1a CÂMARA

Ministério Público Especial de Contas

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2º bimestre de 2016
Responsável: LUIZ CARLOS BINDACO, VICTOR GOMES
BARBIERI

Processo: 03471/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
Responsável: VICTOR DA SILVA COELHO

Processo: 04851/2017-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Prestação de Contas Bimestral

Exercício: 2016

Exercício: 1º bimestre de 2016

Responsável: JOCELEM GONCALVES DE JESUS

Responsável: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

Processo: 06110/2017-9
Processo: 05828/2016-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 1º bimestre de 2016
SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas
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Responsável: EDISON VALENTIM FASSARELLA

Processo: 07778/2016-7

www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: EDELIO FRANCISCO GUEDES

Processo: 06116/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Relatório Resumido de Execução OrçamenSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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Total: 11 processos

tária
Exercício: 2017
Responsável: JONES CAVAGLIERI

Processo: 06318/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 02800/2005-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muqui

Exercício: 2017

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Responsável: JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR

Exercício: 1998
Interessado: PREFEITURA MUQUI

Processo: 09186/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 3º bimestre de 2017
Responsável: VICTOR DA SILVA COELHO

Processo: 09187/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 5º bimestre de 2017
Responsável: VICTOR DA SILVA COELHO

Processo: 02100/2018-6

Responsável: CARLOS ELIAS MENDONCA, ECOLOGICA-ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME, FABIO
VIEIRA DOS SANTOS 05438396647, GATTI & BORTOLOSO ENGENHARIA LTDA - ME [LAIS CAMILA DE MEDEIROS
(OAB: 35900-SC), ROBERTA WEBER (OAB: 32056-SC), VILCO DE MEDEIROS (OAB: 12589-SC)], GILBARDO MOFATI
VICENTE [GENESIO MOFATI VICENTE (OAB: 8031-ES), LUÍZA OZÓRIO DE OLIVEIRA, OZORIO VICENTE NETTO (OAB:
19873-ES)], HERON CARLOS MACHADO GOMES, MARCO AURELIO MONTEIRO DE BARROS SOBRINHO, MAURICIO JOSE DA SILVA [SAMIR FURTADO NEMER (OAB:
11371-ES)], VALDIR CASTIGLIONI FILHO

Processo: 08957/2010-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iconha

Processo: 07519/2016-4
Unidade gestora: Consórcio Público da Região Noroeste
- Cim Noroeste
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Interessado: Gestor da UG (Consórcio Público da Região
Noroeste - Cim Noroeste, JOSE GERALDO GUIDONI)
Responsável: JOSE GERALDO GUIDONI

Total: 3 processos
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 07569/2007-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Responsável: HELIO HUMBERTO LIMA

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Processo: 01749/2014-3

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua

Exercício: 2009

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

Apensos: 05612/2011-1

Exercício: 2017

Interessado: PREFEITURA ICONHA

Responsável: ALMIR LIMA BARROS, JOSEMAR MACHADO FERNANDES

Responsável: ALOISANA ALMEIDA SOARES GARIOLI, ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ICONHA, DERCELINO MON-
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GIN, ERNANDES VASSOLER MOZER, LEGIS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, MARCOS DANGREMON DE
ALMEIDA, MAURIZIO TADEU ANTONIO MIANA VIANA,
SENSO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA, SUPORTE
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME, T & T ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME

www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013

Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Interessado: PREFEITURA PRESIDENTE KENNEDY

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: AMANDA QUINTA RANGEL, ANA LUCIA
MAITAM CRUZ, ANTONIO MANOEL BARROS MIRANDA, FRANCISCO CARLOS VIANA DOS SANTOS, MIGUEL
ANGELO LIMA QUALHANO, PAULA VIVIANY DE AGUIAR
FAZOLO, REGINALDO DOS SANTOS QUINTA, ROSANGELA LIRIO GUISSO, SELMA HENRIQUES DE SOUZA, SIMEY
TRISTAO DE SOUSA, VIXTREL CONSTRUCOES E MONTAGENS EIRELI - ME

Exercício: 2015

Processo: 08045/2014-9
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA CONCEICAO CASTELO
Responsável: FRANCISCO SAULO BELISARIO

Processo: 08069/2015-2

Responsável: FABIO DA SILVA BERSOT, FABRICIA FORZA
PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA, ROZANGELA PEREIRA MARINS

Processo: 02143/2017-6
Unidade gestora: Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Responsável: ANTONIO STEIN NETO [FAUSTO ANTONIO
POSSATO ALMEIDA (OAB: 6721-ES)], DAVID ARPINI, GILDO LEITE DE REZENDE [BEN-HUR BRENNER DAN FARINA], LETICIA REGINA SILVA SOUZA, LUIZ JOSE ALLEDI DE
CARVALHO [FAUSTO ANTONIO POSSATO ALMEIDA (OAB:
6721-ES)], SEVERINO DE OLIVEIRA REZENDE, SONIA MERIGUETE

Processo: 05122/2017-1

Responsável: CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK

Processo: 06038/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pancas
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Responsável: SIDICLEI GILES DE ANDRADE

Processo: 07257/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Responsável: LUIZ CARLOS PIASSI

Processo: 08049/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Responsável: JOSAFA STORCH

Unidade gestora: Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina

Classificação: Prestação de Contas Bimestral

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari

Exercício: 1º bimestre de 2014

Exercício: 2016

Interessado: CODEG

Responsável: LEONARDO DEPTULSKI, SERGIO MENEGUELLI

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Responsável: ANTONIO STEIN NETO, GABRIEL DE ARAUJO COSTA

Processo: 04984/2016-2
Unidade gestora: Centro de Reabilitação Física do Estado
do Espírito Santo
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Processo: 05145/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Irupi
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
www.tce.es.gov.br

Processo: 01007/2018-3

Representante: DENYS LOBO CARVALHO - ME [MARCOS
PAULO GOMES DIAS (OAB: 15044-ES), OTAVIO JUNIOR
RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES)]
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES

Processo: 01721/2018-2

Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Piúma

do Estado do Espírito Santo

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Representante: ALAN RODRIGO DIAS

Processo: 02038/2018-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Guarapari, Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: DENIZART LUIZ DO NASCIMENTO

Processo: 03283/2018-3
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Alfredo Chaves
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Vereador (ES, Alfredo Chaves, NARCIZO
DE ABREU GRASSI)

Processo: 04726/2018-1
Unidade gestora: Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Gestor da UG (Instituto de Atendimento
Socioeducativo do Espírito Santo, ALCIONE POTRATZ)

Processo: 04931/2013-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
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Interessado: GINA ZANOTTI SALARINI

Processo: 08528/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 08947/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VERA LUCIA LIMA DE JESUS
Total: 18 processos
- CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Processo: 07760/2014-1

Interessado: ANILSON FERREIRA DE SOUZA

Processo: 08547/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Domingos Martins
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LEONOR UHL

Processo: 08819/2016-4

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Interessado: CARLA POLONI TELLES SANTOS

Interessado: CLETO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Processo: 08370/2016-1

Processo: 08931/2016-8

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: ADILSON PERPETUO

Interessado: CARMEN LUCIA ZANOTTI FERRARI

Processo: 08509/2016-2

Processo: 08944/2016-5

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: JACQUELINE VALBUZA

Interessado: TEREZINHA DOMINGAS BORGUETI

www.tce.es.gov.br
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Processo: 08945/2016-1

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARILZA LIMA DE AGUIAR

Processo: 08957/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

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- 235/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

do Estado do Espírito Santo

Processos: 01751/2006-1 (apenso: 01179/2006-7)

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Interessado: MARGARETE SUPELETE TONETO

Processo: 09015/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA INEZ TERESINHA DE SOUZA

Total: 11 processos
Total geral: 43 processos
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA:
Dia 4 de julho de 2018 - Quarta-Feira.
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Exercício: 2005
UG: CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

NA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual e Relatório de Auditoria da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari - CODEG, exercício de 2005, à qual foi apensado o Processo de Auditoria TC 1179/2006. Após análise inicial de
conformidade, a área técnica elaborou a Instrução Técnica Inicial 55/2006 (fls.182-183) sugerindo notificar o
responsável senhor Ademir Ferreira da Cruz para encaminhar documentação faltante na prestação de contas
anual, em 08 de junho de 2006. Em atendimento ao termo de Notificação, o gestor dez juntar aos autos documentação de fls. 196-203. O Relatório Consolidado de
Análise Bimestral nº 19/2008 (fls.205) considera regular
a documentação apresentada.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – AUDITORIA ORDINÁRIA – EXERCÍCIO DE 2005 – CONTAS IRREGULARES DOS
SENHORES ADEMIR FERREIRA DA CRUZ, ALSIR MONTEIRO DA COSTA, EDUARDO JOSÉ RIBEIRO, ANTONICO
GOTTARDO E JOSÉ WILSON ALMEIDA JUNIOR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECOMENDAÇÃO.

A Análise Técnica Contábil 29/2006 (fls. 206-212), de 10
de outubro de 2006, em análise da documentação encaminhada, registra que as demonstrações contábeis e os
relatórios financeiros não foram analisados pela Assembleia–Geral, órgão deliberativo responsável por tomar as
contas dos administradores. Conclui, portanto, sugerindo aplicação de multa ao gestor pelo não atendimento
ao Termo de Notificação 1486/2006, e reiterar a notificação para que o senhor Ademir Ferreira da Cruz encaminhasse a documentação elencada às fls. 212 dos autos. Foi ainda realizada auditoria ordinária com amparo
no Plano e Programa de Auditoria 48/2006, nos autos do
processo TC 1179/2006, consubstanciada no Relatório
de Auditoria n° 48/2006 (fls. 13 e ss. Do TC 1179/2006).
Seguiu-se a Instrução Técnica Inicial 16/2007 (fls. 214266) sugerindo:

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RAN-

1 – Aplicação de multa por não atender completamente

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ADEMIR FERREIRA DA CRUZ, ALSIR MONTEIRO DA COSTA, EDUARDO JOSE RIBEIRO, MARLETI MOCELIN ANTONICO GOTTARDO, JOSE WILSON ALMEIDA
HUDSON
Procuradores: JULIANA CAUS LOUREIRO PIUMBIM
(CPF:072.419.547-50), ANDERSON GONCALVES LOUREIRO (OAB: 5902-ES)

www.tce.es.gov.br
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a Decisão Preliminar TC 0674/2006 ao Sr. Ademir Ferreira da Cruz, como transcrito no item 2.a da ITI 16/2007;
2 – Notificação do Sr. Eduardo José Ribeiro, quanto aos
itens 1 a 5 da ITI 16/2007, considerando que os referidos
documentos são indispensáveis para análise contábil;
3 – Citação dos senhores Ademir Ferreira da Cruz, Alsir
Monteiro da Costa, Eduardo José Ribeiro, Marleti Mocelin Dias Coelho, Antonico Gottardo, Jose Wilson Almeida
Hudson, para manifestarem-se acerca das supostas irregularidades indicadas na ITI 16/2007, referentes ao Relatório de Auditoria 48/2006.
Os Srs. Marleti Mocelin Dias Coelho, Ademir Ferreira
da Cruz, Alsir Monteiro da Costa e Antonico Gottardo
apresentaram tempestivas justificativas. Foram reiteradas a citação e notificação do senhor Eduardo José Ribeiro. Foi decretada a revelia do Sr. Eduardo José Ribeiro (Decisão TC 4739/2008 – fls. 341 – Termo de Citação
104/2008) e do senhor José Wilson de Almeida Hudson
(Decisão Preliminar TC 39/2009 – fls. 358 - Termo de Citação 164/2007). Em sequência a área técnica elaborou
a Instrução Técnica Inicial Complementar 692/2008 (fls.
343-346) onde propõe nova citação dos senhores Ademir Ferreira da Cruz, Alsir Monteiro da Costa, Eduardo
José Ribeiro e Marleti Mocelin Dias Coelho quanto ao
pagamento supostamente irregular de 20.431,25 VRTE
a senhora Marleti Mocelin Dias Coelho, por acumulação
indevida de cargos em desacordo com o disposto nos incisos XVI e XVII do artigo 37 da CRFB/88, assim fundamentada: Antes de iniciarmos a análise das peças carreadas aos autos em resposta a ilustrada Decisão Preliminar, verificamos que a Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho é servidora do município de Vitória, cedida ao município de Guarapari com ônus para a origem, razão pela
Diário Oficial de Contas

qual reformamos nosso entendimento anterior para propor o que se segue: 6.1.3.9 - Pagamento integral a empregado nomeado para Cargo Comissionado com vinculo efetivo em outro Ente Público. Infringência: Art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal/88. Constituição
Federal/1988

Art. 1º - A cessão de servidor para órgão da Administração Direta, Indireta ou Fundacional Federal, Estadual e
Municipal, com ônus para o Município de Vitória, será
efetivada mediante permuta, subordinada à oportunidade, ao interesse e à conveniência do serviço público municipal.

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:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e
funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias,
e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo
poder público;
[...}
Marleti Mocelin Dias Coelho foi cedida para a Prefeitura Municipal de Guarapari, pelo Executivo Municipal
de Vitória, com base no art 2º, inciso V, do Decreto nº
9573/95, que define a cessão de servidor com ônus para
o cedente e isento de permuta, como segue:

Art. 2º - Excetua-se da obrigatoriedade de permuta a
cessão de servidor para:
[...]
V — o exercício de cargo de provimento em comissão,
função ou cargo de governo na esfera federal, estadual
e municipal.
[...]
Constatamos, entretanto, que a CODEG remunera a servidora pelo exercício do cargo comissionado, contrariando dispositivo constitucional previsto nos incisos XVI e
XVII do artigo 37 da CF/1988.
A remuneração dos Diretores, exceto Diretor Presidente, foi estabelecida na Assembleia Geral Extraordinária
de 19 de agosto de 2002, em R$ 2.500,00, valor pago integralmente, inclusive décimo terceiro salário, à diretora em questão durante o exercício de 2005, conforme segue:
MÊS

Valor bruto pago a Marleti M D Coelho

(Em R$) Valor da VRTE 2005
TE)

Valor Pago (Em VR-

Janeiro 2.500,00 1,5907 1.571,635
Fevereiro 2.500,00 1,5907 1.571,635
Março 2.500,00 1,5907 1.571,635
Abril 5.000,00 1,5907 3.143,270

[...]
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Maio 2.500,00 1,5907 1.571,635

midamente a seguir:

Junho 2.500,00 1,5907 1.571,635

2.1) Citação ao Senhor Ademir Pereira da Cruz, Diretor
Presidente, quanto:

Julho 2.500,00 1,5907 1.571,635
Agosto 2.500,00 1,5907 1.571,635
Setembro 2.500,00 1,5907 1.571,635
Outubro 2.500,00 1,5907 1.571,635
Novembro 2.500,00 1,5907 1.571,635
Dezembro 2.500,00 1,5907 1.571,635
Total 32.500,00 1,5907 20.431,257
Pelo acima exposto, entendemos que o valor bruto pago pelo exercício do cargo em comissão é passível de devolução aos cofres da CODEG. Por caracterizar a acumulação vedada pelos incisos XVI e XVII do artigo 37 da C
F/1988.
Tal valor consiste, conforme tabela acima, em R$
32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), equivalente a 20.431,257 VRTE’S, se considerado o índice adotado para o exercício de 2005, 1,5907.
Administradores responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz
(Diretor Presidente) Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro), Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)
Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)
2) Conclusão
Diante do exposto e do que consta nestes autos, esta
controladoria opina sugerindo a Vossa Senhoria e conseqüentemente ao Exmo. Relator, em relação ao procedimento considerado irregular dos administradores, para que dentro do direito de resposta, solidariamente ou
individualmente, apresentem ou encaminhem a este
TCEES, as justificativas, esclarecimentos e ressarcimento
se assim entenderem cabíveis, quanto ao indicado resuDiário Oficial de Contas

– ao pagamento de valores à senhora Marleti Mocelin
Dias Coelho, em desacordo com o disposto nos incisos
XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal 1988;
2.2) Citação ao Senhor Alsir Monteiro da Costa, Diretor
Financeiro, quanto:
– ao pagamento de valores à senhora Marleti Mocelin
Dias Coelho, em desacordo com o disposto nos incisos
XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal 1988;
2.3) Citação ao Senhor Eduardo José Ribeiro, Diretor Administrativo, quanto:
– ao pagamento de valores à senhora Marleti Mocelin
Dias Coelho, em desacordo com o disposto nos incisos
XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal 1988;
2.4) Citação a Senhora Marleti Moceli Dias Coelho, Diretora Técnica, quanto:
– ao pagamento de valores à senhora Marleti Mocelin
Dias Coelho, em desacordo com o disposto nos incisos
XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal 1988;
As justificativas foram apresentadas às fls. 370-444. A
área técnica elaborou a Instrução Contábil Conclusiva
41/2009 (fls. 449-452), como segue:
“[...]
Versam os autos acerca da Prestação de Contas Anual
da CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari, referente ao exercício de
2005.
A conferência documental exigida pelo Artigo 107 da Resolução TC nº 182/02, foi efetuada por essa Controladowww.tce.es.gov.br

ria Técnica através da Análise Inicial de Conformidade nº
002/2006 (fls. 180), sendo o agente responsável notificado, através do Termo de Notificação nº 1486/06 (fls.
190). A apresentar a documentação remanescente.
Em atendimento ao Termo de Notificação nº 1486/06,
o Sr. Ademir Ferreira da Cruz, Diretor Presidente da CODEG, apresentou alguns documentos. Entretanto, ficaram pendentes de apresentação a cópia da ata da Assembléia-Geral, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer
do Conselho de Administração. O Justificante informou
que “os relatórios não foram publicados”, conforme resposta às fls. 197.
No Relatório de Auditoria nº 176/2007, constante do
Processo 6984/2007, referente ao exercício de 2006, no
item 4.1.1.1.1 - Não Realização de Assembléia Geral, a
equipe de auditoria constatou o seguinte:
(...)
“4.1.1.1.1 - Não Realização de Assembléia Geral.
No exercício de 2006, somente foram realizadas duas reuniões, datadas de 14/09/06 e 29/09/06, sendo que em
nenhuma delas houve aprovação das contas referentes
ao exercício de 2005. (DOC 01 – Informação Interna 1ª
CT).”
A ausência de apresentação da Ata da Assembléia geral, que deveria votar as demonstrações do exercício de
2005, nos remete ao fato de que as demonstrações contábeis e os relatórios financeiros não foram analisados
pela Assembléia-Geral, órgão deliberativo responsável
por tomar as contas dos administradores. Neste caso entendemos que os documentos apresentados não podem
ser considerados Prestação de Contas Anual, em virtude
da Assembléia-Geral não ter sido realizada.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Entendemos que a análise da respectiva Prestação de
Contas se torna prematura, uma vez que as peças contábeis, quando da realização da Assembléia-Geral, podem sofrer alterações ou até mesmo não serem aprovadas pelo órgão deliberativo da entidade.

cer do Conselho Fiscal.

Analisando o histórico da CODEG, constatamos que a
empresa tem repetido as mesmas impropriedades no
decorrer dos anos, tornando-se uma prática a não realização da Assembleia-Geral dentro do prazo legal e,
consequentemente, a falta de envio da mesma junto às
Prestações de Conta.

Como o administrador não atendeu à notificação, o Voto
do Relator (fls. 322/323) foi pela reiteração da citação e
da notificação ao Sr. Eduardo Jose Ribeiro. A Decisão Preliminar estabeleceu citação e notificação.

Dessa forma, na Análise Técnica Contábil nº 029/2006
(fls. 206/212), foi sugerida a aplicação de multa pelo não
atendimento do Termo de Notificação 1486/2006, prevista no artigo 96 da Lei Complementar 32/93, e na reiteração da Notificação 1486/2006 para que o Sr. Ademir
Ferreira da Cruz, Diretor Presidente da CODEG, encaminhasse a esta Corte de Contas os documentos faltantes,
exigidos nos incisos I, II, IV, V e X do artigo 107 da Resolução TC 182/02:
Relatório da Administração sobre os negócios sociais e
os principais fatos administrativos do exercício findo e o
exame das demonstrações financeiras;
Parecer do Conselho Fiscal sobre o relatório anual da administração e o exame das demonstrações financeiras
do exercício social;
Parecer do Conselho de Administração;
Cópia da ata da Assembléia-Geral ordinária que tomou
as contas dos administradores e votou as demonstrações
financeiras do exercício;
Prova de publicação das demonstrações financeiras, do
relatório da diretoria e dos administradores, e do PareDiário Oficial de Contas

O Voto do Relator (fls. 270/280) pela notificação dos administradores para que, no prazo de 45 dias, atendam
aos itens 1 a 5, acima transcritos, foi acolhido na Decisão
Preliminar TC 0300/2007 (fls. 281).

Em virtude da ausência de manifestação do Sr. Eduardo
Jose Ribeiro, diretor administrativo da empresa, quanto
à notificação e citação feitas, conforme Decisão Preliminar TC 370/2008 (fls. 321/322), o Voto do Relator (fls.
338/340) foi pela revelia do mesmo, considerando que
não houve qualquer justificativa tempestiva por parte
deste, tendo em vista o que dispõe o art. 162, §3º, do
Regimento Interno deste Tribunal. Dessa forma, os autos
foram remetidos a esta Controladoria Técnica para prosseguimento do feito.
Destacamos que, apesar das notificações realizadas o
administrador responsável não apresentou justificativa
acerca dos documentos solicitados. Dos quais, os itens
2, 3 e 4 são indispensáveis para a realização da análise
contábil.
Conclusão
Considerando que as demonstrações financeiras e contábeis devem ser examinadas e aprovadas pelo Conselho
Fiscal e pelo Conselho de Administração;
Considerando que o órgão competente para deliberar
sobre as demonstrações financeiras e contábeis das empresas regidas pela Lei Federal 6.404/76 é a Assembléia-Geral;
www.tce.es.gov.br

Considerando que a mesma deveria ter sido realizada
nos quatro primeiros meses seguintes ao término do
exercício social e que não foi realizada;
Considerando que a documentação enviada como Prestação de Contas Anual está pendente de documentos
imprescindíveis para a análise contábil;
Considerando a reincidência da mesma impropriedade
nos últimos cinco anos e que a CODEG tem ignorado as
orientações deste Tribunal;
Considerando que os Termos de Notificação TC
1486/2006, TC 0629/2007 e TC 0519/2008, não foram
atendidos, inviabilizando a análise das demonstrações
contábeis e financeiras constantes da Prestação de Contas Anual.
E finalmente, considerando que no Relatório de Auditoria nº 176/2007, relativo ao Processo 6984/2007, referente ao exercício de 2006, no item 4.1.1.1.1 - Não Realização de Assembléia Geral, a equipe de auditoria constatou que, no exercício de 2006, somente foram realizadas duas reuniões, datadas de 14/09/06 e 29/09/06,
sendo que em nenhuma delas houve aprovação das contas referentes ao exercício de 2005.
Diante do exposto, concluímos que os documentos apresentados pela empresa não se constituem em Prestação
de Contas Anual, exigidos pelo art. 107 da Resolução TC
nº 182/02, visto que não foram submetidos aos órgãos
deliberativos para aprovação, não sendo ainda arquivados no órgão de registro do comércio, inviabilizando a
análise das Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício de 2005.
Sugerimos, desta forma, a aplicação de multa pelo não
atendimento aos Termos de Notificação TC 1486/2006,
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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TC 0629/2007 e TC 0519/2008, prevista no artigo 96 incisos IV e VII da Lei Complementar 32/93.

onde ratifica o Parecer PPJC 7545/2009, contudo, reconhece a prescrição da pretensão punitiva. É o relatório.

Remetemos os autos para a realização da Instrução Técnica Conclusiva.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Vitória, 20 de maio de 2009. Em seguida, na forma regimental, foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 4855/2009 (fls.
453-544), concluindo pela irregularidade das contas do
exercício de 2005 prestadas pela CODEG de responsabilidade dos senhores Ademir Ferreira da Cruz, Alsir Monteiro da Costa, Eduardo José Ribeiro e Marleti Mocelin
Dias Coelho, ressarcimento, e irregularidade dos atos de
gestão dos senhores Antonico Gottardo, José Wilson Almeida Hudson e Eduardo José Ribeiro e recomendação.
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas emitiu
o Parecer PPJC 7545/2009 (fls. 561-568) de 17 de novembro de 2009, encampa a manifestação da área técnica, contudo não menciona multa em sua conclusão (fls.
568). O então presidente da CODEG, Luiz José Alledi Carvalho, solicitou a juntada da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária datada de 28/04/2006, protocolizada nesta Corte na data de 28 de agosto de 2009 (protocolo nº 009224). O Conselheiro relator à época, opinou pelo não recebimento da documentação nos autos
fundamentado no §3º do artigo 35 do Regimento Interno vigente à época (Resolução TC nº 182/2002).
Vieram os autos a este gabinete, por sorteio, na data de
10 de julho de 2017 (Despacho 34151/2017-1, fls. 596).
O Ministério Público de Contas, na lavra do Procurador
de Contas Excelentíssimo Sr. Heron Carlos Gomes de Oliveira (fls. 600-601), manifestou-se no Parecer 3805/2017
Diário Oficial de Contas

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.
2.1 Quanto à Preliminar de Prescrição da Pretensão Punitiva
Verifica-se a existência de irregularidades relatadas na
Prestação de Contas Anual de 2015 na Instrução Contábil Conclusiva 41/2009, e no Relatório de Auditoria
48/2006, relativamente ao período de janeiro a dezembro de 2005.

ocorrência do fato, conforme delineado no art. 71, caput
e § 2º, inc. II, da Lei Complementar nº 621/2012, sendo
interrompido pela citação válida do responsável.
Não se verificam quaisquer determinações de diligência
no processo para fins de suspensão da prescrição, como
dispõe o art. 71, §3º, da Lei C 621/2012.
A citação dos responsáveis, para verificação do instituto da prescrição, foi devidamente realizada em atendimento à Decisão Preliminar TC 0300/2007 (fls. 281), e
Decisão Preliminar TC 370/2008 (citação reiterada apenas para Eduardo J. Ribeiro - fls. 324) seguida dos Termos de Citação:
Termos de Citação citado Recebida A.R. Juntada da Contra fé

É possível perceber que o lapso temporal entre o fato gerador destas irregularidades e a presente data é extenso, sendo cabida uma análise sobre o instituto da prescrição.

TC 159/2007 Ademir F. da Cruz 19/04/2007 – fls. 298
25/04/2007 – fls. 297

Neste particular, considerando como data de referência para o início da contagem do prazo prescricional os
atos realizados em dezembro de 2005, até a presente data (novembro de 2017) já decorreram 12 (doze) anos,
o que seria tempo suficiente para a implementação do
fenômeno jurídico da prescrição da pretensão punitiva
desta Corte de Contas. Ressalta-se que esta prescrição
não alcança a atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência de dano ao erário.

TC 284/2007 Marleti M D. Coelho 18/04/2007 – fls. 292
24/04/2007 – fls.289

Resta ainda analisar eventual ocorrência de fatos processuais interruptivos e/ou suspensivos da prescrição, ex vi
art. 71, §§ 2º e 3º, da Lei Complementar 621/2012.

Reiteraram-se citações conforme Decisão Preliminar TC
039/2009 (fls. 358), seguida dos seguintes Termos de Citação:

O prazo prescricional estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 621/12 é de 5 (cinco) anos a partir da

Termos de Citação citado Recebida A.R. Juntada da Contra fé

www.tce.es.gov.br

TC 160/2007 Alsir M da Costa 18/04/2007 – fls. 291
24/04/2007 – fls.289

TC 104/2008 Eduardo J. Ribeiro 14/05/2008 – fls. 328
21/05/2008 – fls.327
TC 163/2007 Antonico Gottardo 14/05/2007 – fls. 300
18/05/2007 – fls.299
TC 164/2007 José W. A. Hudson 18/04/2007 – fls. 290
24/04/2007 – fls.289
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TC 59/2009 Ademir F. da Cruz 17/02/2009 – fls.367
02/03/2009 – fls.366
TC 60/2009 Alsir M da Costa 13/02/2009 – fls.364
27/02/2009 – fls.363
TC 61/2009 Eduardo J. Ribeiro 17/02/2009 – fls.367
02/03/2009 – fls.366
TC 62/2009 Marleti M D. Coelho 13/02/2009 – fls.364
27/02/2009 – fls.363
Com o advento da citação, considerando a juntada aos
autos do recebimento do Termo de Citação mais recente
dos senhores Ademir F. da Cruz e Eduardo J. Ribeiro, conforme tabela acima, o prazo prescricional foi interrompido na data de 02 de março de 2009 para os fatos ocorridos antes daquela data e recomeçando a contagem a
partir de então. Da data dos fatos até novembro de 2017
transcorreram-se mais de 5 (cinco) anos, e, por esta razão conclui-se pela consumação da prescrição da pretensão punitiva em relação aos atos irregulares apontados neste processo.
Ainda, o Ministério Público de Contas, emitiu o Parecer
3805/2017, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, onde, da mesma forma, pugna pela prescrição da pretensão punitiva desta Corte, in verbis:

existente entre as citações dos Responsáveis - registradas, conforme termos de juntadas, no mês de abril 2007
(fl. 289 e 293) – e o presente momento, perfez um período superior a 05 (cinco) anos sem pronunciamento definitivo do Tribunal de Contas, o que caracteriza a prescrição intercorrente, inviabilizando, com isso, a pretensão
sancionatória por parte deste Sodalício.
Esclarece-se, ainda, que, nos moldes do §5º, art.71 da
Lei Orgânica desta Corte (LC nº. 621/2012), 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, consubstanciadas em recomendações
e/ou determinações. Quanto aos demais aspectos que
envolvem os autos, cumpre ratificar os argumentos fáticos e jurídicos delineados no Parecer PPJC 7545/2009
(fl. 561/569).
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,1 de agosto de 2017.

“[...]

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas atribuições
institucionais, em atenção ao Despacho nº.38292/2017
(fl. 598), bem como em cumprimento à determinação constante no art. 71, §1º, da Lei Complementar
nº.621/2012 e do artigo 373, §1º do Regimento Interno dessa Corte, reconhece a incidência do fenômeno
prescricional no caso sub examine, haja vista que o lapso

Procurador Especial de Contas”

Diário Oficial de Contas

Considerando a argumentação contida no Parecer
3805/2017, acolho o opinamento do Ministério Público
de Contas, da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron
Carlos Gomes De Oliveira, no sentido do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação às
possíveis irregularidades descritas nas Instruções Técnicas Iniciais 55/2006, 16/2007 e Instrução Técnica Inicial
www.tce.es.gov.br

Complementar 692/2008.
2.2 Do Mérito
Considerando os indícios de irregularidades relacionados aos aspectos técnico - contábeis apontados na Instrução Contábil Conclusiva 41/2009 (fls. 449-452) e Instrução Técnica Conclusiva ITC 4855/2009 (fls. 453-544),
entendo no sentido de que as conclusões ali propostas
deverão ser mantidas em parte, com ressalva aos itens
3.1.22 e 3.1.25, conforme discorro ao final. Sendo assim,
segue a íntegra das conclusões previstas na Instrução
Técnica Conclusiva ITC 4855/2009:
2) Dos Demonstrativos Contábeis e Financeiros:
2.1) Prestações de Contas Bimestrais
Com relação aos demonstrativos contábeis e financeiros
bimestrais, a regularidade foi constatada através do Relatório Consolidado de Análise Bimestral nº 019/2006, à
fls. 205 dos autos, elaborado pelo Técnico Dalmo de Souza Gomes.
2.2) Prestação de Contas Anual
Conclusivamente, a Controladora de Recursos Públicos
-Ciências Contábeis - Lucia Helena Carpanedo Pedroni,
manifesta-se informando que os documentos apresentados pela CODEG não se constituem em Prestação de
Contas Anual, exigidos pelo art. 107 da Resolução TC nº
182/02, visto que não foram submetidos aos órgãos deliberativos para aprovação, não sendo ainda arquivados
no órgão de registro do comércio, inviabilizando a análise das Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício
de 2005 (Instrução Contábil Conclusiva – ICC-041/2009).
Sugerindo, ainda, a aplicação de multa pelo não atendimento aos Termos de Notificação TC 1486/2006, TC
0629/2007 e TC 0519/2008, prevista no artigo 96 incisos
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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IV e VII da Lei Complementar 32/93.
3) Do Relatório de Auditoria:
3.1) Tramitam apensos aos autos o relatório de auditoria - RAO-048/2006, fls. 12/82 e anexos, objeto do Processo nº 1179/06, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2005, visando fornecer elementos para o julgamento das contas nos termos do Regimento Interno
desta Egrégia Corte. Em relação ao relatório de auditoria, verificamos que a Equipe Técnica, após os procedimentos de auditoria, em relação aos objetos: 4.1 – Contabilidade, 4.1.2 - Relatórios das Auditorias Interna e Independente, Conciliação bancária, 4.5 – Almoxarifado,
a regularidade foi constatada, no entanto, em relação
aos objetos que constam no item 6 – Constatações, 6.1
– Irregularidades, 6.1.1. – Contabilidade, 6.1.1.1 – Omissão de documentos solicitados no exercício da fiscalização, 6.1.1.2 – Realização Extemporânea de Assembléia
Geral, 6.1.1.3 – Falta de arquivamento dos atos de gestão na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, 6.1.1.4 - Receitas de serviços tratadas como repasses, sem o devido recolhimento do ISS, 6.1.1.5 - Registro
de Obrigações Fiscais em desacordo com a Legislação,
6.1.2 Licitações e Contratos, 6.1.2.1-Ausência de publicação dos resumos de contratos e aditivos e publicação
posterior ao prazo permitido em Lei, 6.1.2.2 - Ausência
de termo contratual, 6.1.2.3 – Ausência de licitação em
contratações efetuadas pela CODEG, 6.1.2.4 – Contratos
que não informam o número do processo da licitação, da
dispensa ou da inexigibilidade, bem como ao dispositivo
legal a que se aplicam, 6.1.2.5 - Falta de comprovação da
regularidade junto ao INSS e FGTS do contratado no momento de realizar pagamentos, 6.1.2.6 - Ressarcimento
de despesas de deslocamento sem a necessária comproDiário Oficial de Contas

vação de gastos, 6.1.2.7 – Pagamento indevido de inserções publicitárias em rádio diferentemente do previsto
no contrato, 6.1.2.8 - Pagamentos de patrocínios e eventos sem prévia autorização da Assembléia Geral ou do
Conselho de Administração, 6.1.2.9 - Contrato de comodato de bem público firmado com particular configurando perda patrimonial, 6.1.2.10 - Prestação de serviços de reciclagem de lixo urbano delegada à particular sem procedimento licitatório e sem que a receita gerada por tal serviço fosse revertida aos cofres públicos,
6.1.2.11 - Falta de orçamentos que indiquem a escolha
da melhor proposta na contratação emergencial, 6.1.3
– PessoaI, 6.1.3.1 - Investidura e remuneração da diretoria, 6.1.3.1.1 - Manutenção e nomeação de diretores
sem amparo no Estatuto, 6.1.3.2 - Investidura e remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal, 6.1.3.2.1
- Investidura e Destituição de Conselheiro Fiscal, sem o
devido registro em Ata da Assembléia, 6.1.3.3 - Omissão
e descumprimento dos deveres e responsabilidades dos
membros do Conselho de Administração, 6.1.3.4 - Contratação de pessoal sem concurso público, 6.1.3.5 - Ausência de publicação de atos de admissão e demissão de
pessoal, 6.1.3.6 - Retenção indevida de Contribuição Assistencial dos empregados lotados no setor de Capina e
Varrição, 6.1.3.7 - Inexistência de benefícios concedidos
na Convenção Coletiva de Trabalho 2005/2007, 6.1.3.8
- Falta de recolhimento de obrigações sociais ao INSS,
6.1.3.9 - Pagamento integral a empregado nomeado para Cargo Comissionado com vinculo efetivo em outro Ente Público, 6.1.3.10 - Recolhimento de Obrigações Legais
em atraso, incorrendo em Multas, constaram a Auditoria nestes procedimentos a ocorrência de indícios de irregularidade que foram objetos de questionamentos
www.tce.es.gov.br

junto aos Administradores Responsáveis - Instrução Técnica Inicial nºs 016/2007 e 692/2008, constante às fls.
214/266 e 343/346 (dos autos).
Em conformidade com as Decisões Preliminar TC0300/2007 e TC-0039/2009, procedeu o Plenário desta
Colenda Corte de Contas à citação dos Srs. Ademir Ferreira da Cruz; Alsir Monteiro da Costa, Eduardo José Ribeiro, Marleti Mocelin Dias Coelho, Antonico Gottardo e
José Wilson Almeida Junior – responsáveis pela CODEG,
durante o exercício de 2005, para manifestar-se em garantia aos princípios de ampla defesa, do contraditório e
do devido processo legal, no prazo de 45 dias, sob pena
de incursão no disposto do Art. 57, §3o, da Lei Complementar nº 32/93, e Art. 162, §3o, do Regimento Interno.
Devidamente citados e não tendo prestados os devidos esclarecimentos referentes ao Termos de Citação nº
104/2008 e 164/2007, o Plenário desta Egrégia Corte entendeu por considerar a REVELIA os Srs. Eduardo José
Ribeiro e José Wilson de Almeida Hudson, nos termos
do voto do Conselheiro Relator, em conformidade com o
art. 1º, inciso XV e artigo 57, § 3º da Lei nº32/93 c/c art.
162, § 3º da Resolução nº 182/02, conforme Decisão TC4739/2008 (fls.341) e Decisão Preliminar TC-0039/2009
(fls.358), respectivamente.
Os Administradores Responsáveis fizeram juntar aos autos suas contra-argumentações as alegações da Auditoria.
Da leitura das justificativas e documentos encaminhados, constatou-se a manifestação, em duplicidade, da
Sra. Marleti Mocelin Dias (fls. 304/306 e 370/373), verificou-se, ainda, as justificativas feitas em conjunto pelos Srs. Ademir Ferreira da Cruz e Alsir Monteiro da Costa (fls. 377/385 e documentação anexa) e a do Sr. EduarSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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do José Ribeiro (fls. 412 a 420 e documentação anexa),
ambas manifestações de defesas são idênticas em forma
e conteúdo.
Sob tais considerações, será procedida análise conjunta das justificativas e documentos apresentados pelos
Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Alsir Monteiro da Costa e
Eduardo José Ribeiro - Administradores responsáveis pela CODEG, durante o exercício de 2005, sobre os indícios
de irregularidade elencados no Relatório da Equipe de
Auditoria (RA-O 048/2006).
Por oportuno, informamos não termos encontrado documentação acostada aos autos referentes às justificativas
do Sr. Antonico Gottardo (Termo de Citação nº163/07),
ressaltamos que a documentação acostada aos autos
sob o número de protocolo TC-006632, de 1/6/2007, trata da solicitação feita pelos Srs. Ademir Ferreira da Cruz,
Alsir Monteiro da Costa e Antonico Gottardo, a esta Corte de Contas, de prorrogação do prazo para atendimentos aos Termos de Citação nºs 159/07, 160/07 e 163/07
(fls. 310/312).

§ 1º, Artigo 40 da Lei Complementar 32/93”

Da Análise das Justificativas

Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:

“In Limine”, incumbe salientar, a título de esclarecimento, visto as alegações postas pela Sra. Marleti Mocelin
Dias Coelho - Diretora Técnica, para todos os itens tratados nesta peça conclusiva, sobre a responsabilidade imposta pelo art. 158, § 2º da Lei 6.404/76, tendo em vista
que a norma em questão é dirigida ao administrador público, no trato com os recursos que lhe são destinados.

“6 - CONSTATAÇÕES
6.1 - IRREGULARIDADES
6.1.1 – Contabilidade
6.1.1.1 – Omissão de documentos solicitados no exercício da fiscalização.
Infringência: § 1º, Artigo 40 da Lei Complementar 32/93.
[...]
Conforme já mencionado, no item 4.1.1, os livros de Registro das Atas das Assembléias dos Acionistas, das Reuniões da Diretoria e dos Conselhos Fiscal e Administrativo, realizadas no exercício de 2005, não foram apresentados pela empresa, apesar da solicitação efetuada, através das correspondências protocoladas em 13/03/06 e
12/04/06 (Doc nº03-informação interna da 1ªCT).
Administradores responsáveis:
Ademir Ferreira da Cruz (Diretor Presidente)

Segue Análise Conclusiva dos itens 6.1.1.1, 6.1.1.2,
6.1.1.3, 6.1.1.4, 6.1.1.5, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.2.4,
6.1.2.5, 6.1.2.6, 6.1.2.7, 6.1.2.8, 6.1.2.9, 6.1.2.10,
6.1.2.11, 6.1.3.1.1, 6.1.3.2.1, 6.1.3.3, 6.1.3.4, 6.1.3.5,
6.1.3.6, 6.1.3.7, 6.1.3.8, 6.1.3.9, 6.1.3.10 - considerados
irregulares no Relatório de Auditoria - RAO-048/2006,
constante às fls. 12 a 82 do processo TC 1179/06 (em
apenso), contemplados na Instrução Técnica Inicial
nºs 016/2007 e 692/2008, constante às fls. 214/266 e
343/346 dos autos, em face das justificativas apresentadas:

Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)

3.1.1) Análise do item “6.1.1.1- Omissão de documentos
solicitados no exercício da fiscalização - Infringência ao

Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis sobre este Item.

Diário Oficial de Contas

Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)
Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)
Das Justificativas Apresentadas:
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.

www.tce.es.gov.br

Os deveres e responsabilidades dos administradores se
encontram disciplinados na Seção IV do Capítulo XII da
Lei 6.404/76, art. 153 a 160. A responsabilidade dos administradores de sociedades anônimas - entendidos como tal os diretores, os membros do Conselho Fiscal e
membros de demais órgãos técnicos e consultivos porventura criados - deriva do dever de diligência, inerente a todos que possuem a incumbência de gestão de patrimônios alheios. No caso de irregularidades, a responsabilidade será apurada nos âmbitos administrativo, civil e penal.
Cumpre ressaltar que os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados pelo descumprimento de deveres impostos por lei que assegurem o funcionamento normal da sociedade, mesmo
que o Estatuto determine que tais deveres não caibam
a todos os administradores, exceção só nas companhias
abertas.
Essa responsabilidade decorre do Dever de Diligência
dos administradores, a Lei 6.404/7, no art. 153, impõe
que ‘o administrador da companhia deve empregar, no
exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios’.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Segundo o art. 158, o administrador não é pessoalmente
responsável pelas obrigações que contrair em nome da
sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar quando proceder dentro de suas atribuições ou poderes, com
culpa ou dolo e com violação da lei ou do estatuto.
A responsabilidade civil consiste, portanto, na obrigação
do administrador indenizar a sociedade por perdas e danos, quando proceder com culpa ou dolo ou com violação da lei ou do estatuto.
Portanto, a Lei das S.A determina que o administrador,
no âmbito de Diretoria, responderá civilmente pelos prejuízos que causar, quando proceder com culpa ou dolo,
mesmo que praticando atos dentro das suas atribuições
ou poderes, pois dessa forma, infringe-se a finalidade do
interesse social, representando vantagens particulares
para o administrador ou para terceiros.
Em regra, a responsabilidade dos diretores, em nível de
Diretoria, é individual, especificando, a lei, os casos de
responsabilidade solidária. Nesse sentido, rege o § 1º
do art. 158 que o administrador não é responsável pelos atos ilícitos de outros administradores, salvo nos casos de conivência, negligência em descobri-los ou se tiver conhecimento de tais ilícitos e deixar de agir para impedi-los.
Eximir-se-á de responsabilidade o administrador dissidente que faça constar sua divergência em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível,
dê ciência imediata e por escrito ao órgão da Administração, ao Conselho Fiscal - se em funcionamento - ou à
Assembléia Geral.
Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Corte de
Diário Oficial de Contas

Contas firmado nos Acórdãos TC-187/2002, 382/2004 e
590/2007.
Desta feita, depreende-se que se revela frágil e insuficiente para afastar a responsabilidade da Diretora Técnica pelos indícios de irregularidades objetos da ITI016/2006, mediante a argumentação da Sra. Marleti
Mocelin Dias Coelho “que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas, planos
de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. não tendo participado dos atos abordados na
ITI 016/2006”.
Ressaltamos que esta análise se estende aos demais
itens analisados (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, 3.1.14, 3.1.15,
3.1.16, 3.1.17, 3.1.18, 3.1.19, 3.1.20, 3.1.21, 3.1.22,
3.1.23, 3.1.24 e 3.1.26)
Em análise ao item 6.1.1.1- Omissão de documentos solicitados no exercício da fiscalização da ITI- 016/2006, a
Equipe relata a não apresentação pela empresa dos livros de Registro das Atas das Assembléias dos Acionistas, das Reuniões da Diretoria e dos Conselhos Fiscal e
Administrativo, realizadas no exercício de 2005, em infringência ao § 1º do artigo 40 da Lei Complementar
32/93.
É importante destacar a comprovada sonegação e omissão documental por parte dos gestores da CODEG, visto que:

pe;
· Foram reiterados os pedidos de documentos, através
de solicitação por escrito correspondências protocoladas
na CODEG sob os nºs 483/06, de 12/04/06 e 13/03/06
(fls. 137);
· Os documentos não foram encaminhados para análise,
até o prazo final da execução da Auditoria, em 05/05/06.
Tal omissão/sonegação documental acarretou em § 1º,
Artigo 40 da Lei Complementar 32/93.
Agravante, é que a dita documentação não foi apresentada nem na fase de defesa.
È importante frisar que mesmo que a referida documentação tivesse sido apresentada na fase de defesa, NÃO
teria o condão de descaracterizar a irregularidade denunciada, pelo fato de OBRIGATORIAMENTE os documentos terem que estar na SEDE da Empresa – CODEG.
Portanto, fica caracterizada cabalmente a irregularidade apontada referente à sonegação documental ferindo
veemente o § 1º, Artigo 40 da Lei Complementar 32/93,
ressaltamos a gravidade desta irregularidade, pois prejudicou o exercício do controle externo desempenhado
por este Tribunal.
Administradores Responsáveis: - Ademir Ferreira da Cruz
- Diretor Presidente
-Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo
- Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro

· Foram realizados pela Equipe pedidos verbais dos livros
de Registro das Atas das Assembléias dos Acionistas, das
Reuniões da Diretoria e dos Conselhos Fiscal e Administrativo, realizadas no exercício de 2005.

- Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretor Técnico

· A CODEG não atendeu ao pedido verbal feito pela Equi-

Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:
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3.1.2) Análise do item “6.1.1.2- Realização Extemporânea de Assembléia Geral - Infringência: Artigo 132 da
Lei 6.404/76 e artigo 38 do Estatuto Social da Empresa. ”
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“6.1.1.2 – Realização Extemporânea de Assembléia Geral.

responsáveis.

Infringência: Artigo 132 da Lei 6.404/76 e artigo 38 do
Estatuto Social da empresa.

A CODEG é constituída sob a forma de sociedade anônima de economia mista, ou seja, possui patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira e está sujeita aos preceitos da Lei nº 6.404/1976, mas mesmo sendo regida pelas leis do direito privado, a finalidade para
qual fora instituída ajusta-se ao domínio do direito público e por isso é categorizada como entidade da “administração indireta”, conforme dispõe o artigo 4º, do Decreto-Lei Federal nº 200/1967, modificado pelo Decreto-Lei
Federal nº 900/1969, com alterações posteriores.

Estatuto Social da Empresa
Art. 38 Anualmente, nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, realizar-se-á a Assembléia Geral do Acionistas, para tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
Lei 6404/76
Art. 132 Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1
(uma) assembléia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
A Assembléia Geral que aprovou as contas de exercício
de 2004 ocorreu em 01/07/2005, consideramos ter sido a mesma, realizada fora do prazo estabelecido por lei.
Conselheiros Responsáveis: Antonico Gottardo (Presidente)
José Wilson Almeida Hudson (Conselheiro)
Eduardo José Ribeiro (Conselheiro)
Das Justificativas Apresentadas:
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006,
Não houve manifestação dos demais administradores
Diário Oficial de Contas

Da Análise das Justificativas

O art. 38 do Estatuto Social da CODEG determina que
seja feita uma assembléia geral nos quatro meses imediatamente posteriores ao término do exercício social,
com a finalidade de análise de um conjunto de matérias
específicas. As competências da assembléia encontram-se disciplinadas no art. 132 Lei nº 6.404/76 – Lei das SA.
Art. 38 - Anualmente, nos 04 (quatro) primeiros meses
seguintes ao término do exercício social, realizar-se-á a
Assembléia Geral dos acionistas, para tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; deliberar sobre a destinação
do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; eleger o Conselho de Administração e os Membros
do Conselho Fiscal, quando for o caso, fixando a remuneração do Conselho de Administração da Diretoria e, do
Conselho Fiscal, e ainda, aprovar a correção da expressão monetária do capital social, de que trata o artigo 167
da Lei Básica.
Conforme art. 40 do Estatuto Social da CODEG, o exercício social terá a duração de 1 (hum) ano, principiando
www.tce.es.gov.br

em 01 de janeiro, encerrando-se em 31 de dezembro.
Portanto, até 30 de abril do ano de 2006, o Presidente do
Conselho de Administração da CODEG deveria ter convocado Assembléia Geral em atendimento a norma contida
no art. 38 do Estatuto.
Ademais, o art. 18 do Estatuto Social da CODEG determina ser o Conselho de Administração e a Diretoria, órgãos
da Administração da Sociedade, e estabelece em seu parágrafo 6º como competência do Conselho de Administração, convocar as assembléias gerais ordinárias e extraordinárias.
Desta feita, permanece a irregularidade apontada em
auditoria sobre a realização extemporânea de Assembléia Geral, em infringência ao art.132 da Lei 6.404/76 e
artigo 38 do Estatuto Social da Empresa.
Responsáveis: Antonico Gottardo – Presidente do Conselho de Administração
José Wilson Almeida Hudson – Conselheiro Conselho de
Administração
Eduardo José Ribeiro – Conselheiro Conselho de Administração
3.1.3) Análise do item “6.1.1.3 – Falta de arquivamento
dos atos de gestão na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES - infringência: § 1º do artigo 135
da Lei 6.404/76”.
Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:
“6.1.1.3 – Falta de arquivamento dos atos de gestão na
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES.
Infringência: § 1º do artigo 135 da Lei 6.404/76
Art. 135, § 1º: Os atos relativos a reformas do Estatuto,
para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às formaliSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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dades de arquivamento e publicação, não podendo, todavia, a falta de cumprimento destas formalidades ser
oposta, pela Companhia ou por seus acionistas, a terceiros de boa fé.
As alterações no Estatuto Social da empresa não vêm
sendo arquivadas na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, conforme prevê a Legislação aplicável às Sociedades Anônimas. Tais alterações não têm o condão de
produzirem efeitos “erga omnes”, ou seja, apenas produzirão efeitos entre os signatários do referido Estatuto e não contra terceiros, pela falta do referido arquivamento no órgão competente, o que poderá causar prejuízo aos cofres públicos, caso a mesma seja demandada judicialmente por terceiros. (Doc nº04-informação interna da 1ªCT)
Administradores responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz
(Diretor Presidente)
Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)
Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)
Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)
Das Justificativas Apresentadas:
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.
Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.
Da Análise das Justificativas
A questão aludida pela Equipe Técnica diz respeito à forDiário Oficial de Contas

malidade legal prevista no parágrafo 1º do artigo 135 da
Lei nº 6.404/76, que dispõe:

- Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo

“Art. 135 - .......

- Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretor Técnico

Parágrafo 1º Os atos relativos a reformas do estatuto,
para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às formalidades de arquivamento e publicação, não podendo, todavia, a falta de cumprimento dessas formalidades ser
oposta, pela companhia ou por seus acionistas, a terceiros de boa fé.”

3.1.4) Análise do item “6.1.1.4 - Receitas de serviços
tratadas como repasses, sem o devido recolhimento do
ISS, infringência: Artigo 2º da Lei 2371/2004”

Nesse sentido, a interpretação da norma transcrita, a
partir da sistemática de deliberação dos atos societários
adotada pela Lei nº 6.404/76, permiti o entendimento
de que os efeitos da aprovação assemblear são produzidos, no âmbito da companhia, no instante que os acionistas, regularmente convocados, aprovem em assembléia geral a alteração proposta. Entretanto, o arquivamento e publicação do ato aprovado geram efeitos erga omnes, esclarecendo a lei, entretanto, que a falta do
cumprimento dessas formalidades não poderá ser oponível a terceiros de boa-fé.
Assim sendo, os atos relativos a reformas do estatuto
realizados pela CODEG, para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às formalidades de arquivamento e publicação, não podendo, todavia, a falta de cumprimento
dessas formalidades ser posta, pela CODEG ou por seus
acionistas, a terceiros de boa-fé.
Desta feita, mantêm-se a irregularidade relativa à falta
de arquivamento dos atos de gestão na Junta Comercial
do Estado do Espírito Santo – JUCEES, em infringência ao
§ 1º do artigo 135 da Lei 6.404/76.
Administradores responsáveis: - Ademir Ferreira da Cruz
- Diretor Presidente
www.tce.es.gov.br

- Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro

Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:
“6.1.1.4 - Receitas de serviços tratadas como repasses,
sem o devido recolhimento do ISS.. Infringência: Artigo
2º da Lei 2371/2004
Art. 2º - O art. 202 da lei nº 1.836/98, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 202 – O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços
constante da Lista de Serviços abaixo descrita, ainda que
esses não constituam como atividade preponderante do
prestador”.
Lista de Serviços:
7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos
quaisquer.
7.17 – Acompanhamento e fiscalização de execução de
obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.
A receita da CODEG, conforme menciona o item 4.3, provém de contratos firmados com a Prefeitura Municipal
de Guarapari, para execução de serviços de limpeza, publica, manutenção da iluminação e gerenciamento e execução de diversas obras, no município.
Após análise da Receita apurada com os referidos contratos, constatamos que a CODEG não considera a PMG
como um Cliente. O registro dos valores pendentes de
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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recebimento, por parte da Prefeitura, são efetuados no
Ativo da CODEG com o nome de “P.M.G. Empenhos”.

I - O adquirente ou remitente, pelos tributos relativos
aos bens adquiridos ou remidos;

do efetuada sua

A Receita dos serviços é tratada pela empresa, como
“repasse” da Prefeitura de Guarapari e utilizada para pagamento a fornecedores e cobertura de despesas referentes à manutenção e funcionamento da empresa, que
se utiliza simplesmente de recibos para a comprovação
de tal procedimento. (Doc nº02-informação interna da
1ªCT)

II - O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos
tributos devidos pelo “de cujus” até a data da partilha ou
adjudicação com limite da responsabilidade até o montante do quinhão do legado ou da meação;

Sendo que o art. 2º da Lei Municipal nº 2.371/2004, que
altera o art. 202 da lei nº 1.836/98, passando a vigorar
com a seguinte redação:

Ao repassar para a CODEG os valores solicitados, através
de depósitos em conta corrente, a Prefeitura de Guarapari, retém o ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, relativo às notas fiscais dos Fornecedores, e não da CODEG (empresa realmente contratada para a execução dos serviços), recolhendo o tributo aos cofres municipais em nome dos mesmos.”
Das Justificativas Apresentadas:
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.
Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.
Da Análise das Justificativas
O Código Tributário do Município de Guarapari em seu
art.21 estabelece que são responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre Serviços (ISS), desde que estabelecidos no Município.
Art. 21 - São pessoalmente responsáveis:
Diário Oficial de Contas

III - O espólio, pelos tributos devidos pelo “de cujus” até
a data da abertura da sucessão;
IV - O contratante, a qualquer título, pelos impostos e
acréscimos legais devidos por seus contratados e sub
contratados. (GN)
Sendo que o artigo 235 acrescenta:
Art. 235 – São pessoalmente responsáveis pelos recolhimentos dos tributos, multas e acréscimos legais, as
seguintes pessoas físicas e jurídicas:
IX – Os que utilizarem serviços de empresa, pelo imposto
incidente sobre as operações, se não exigirem dos prestadores documento fiscal idôneo, entendendo-se como
tais, as guias de recolhimento de ISSQN recolhidas, escrituração fiscal e, documentário fiscal revestidos das formalidades legais exigíveis.
§ 1º - A responsabilidade de que trata este artigo, será
satisfeita mediante o recolhimento do imposto e acréscimos, incidente sobre as operações dos demais casos.
§ 2º - A responsabilidade prevista nesta seção é inerente a todas as pessoas, físicas ou jurídicas, ainda que alcançada por imunidade, por isenção tributária ou não incidência.
§ 3º - Os responsáveis a que se refere este artigo estão
obrigados ao recolhimento integral do imposto devido,
multa e acréscimos legais, independentemente de ter siwww.tce.es.gov.br

retenção na fonte.

“Art. 202 – O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços
constante da Lista de Serviços abaixo descrita, ainda que
esses não constituam como atividade preponderante do
prestador”.(GN)
Lista de Serviços:
7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos
quaisquer.
7.17 – Acompanhamento e fiscalização de execução de
obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.
É importante explanar, para análise em questão, que a
CODEG – Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari,é uma Sociedade de Economia Mista, criada pelo Executivo Municipal, através da
Lei nº 906/79. Sua receita provém de contratos firmados
com a Prefeitura para execução de serviços de gerenciamento de obras e execução de serviços públicos delegados à empresa, apesar de contabilmente a receita está
sendo registrada como repasse.
A CODEG não tem estrutura própria para execução dos
serviços constituintes de seus objetivos sociais (Art. 30
do Estatuto Social da CODEG). Para tal contrata empresas diversas (fornecedoras de serviços) para atendimento da demanda de serviços prestados, principalmente à
Prefeitura.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Portanto, por entender oportuno, teceremos considerações sobre o Princípio do Bis In Idem (duas vezes sobre a mesma coisa). Visto que a auditoria traz aos autos
a informação de que “Ao repassar para a CODEG os valores solicitados, através de depósitos em conta corrente, a Prefeitura de Guarapari, retém o ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, relativo às notas fiscais dos Fornecedores, e não da CODEG (empresa
realmente contratada para a execução dos serviços), recolhendo o tributo aos cofres municipais em nome dos
mesmos, apontado esse fato como infringência ao art.
2º da Lei 2371/2004”.
O Princípio do Bis In Idem, embora não esteja expressamente previsto constitucionalmente, tem sua presença
garantida no sistema jurídico brasileiro.
Por bis in idem, geralmente se entende a dupla tributação, por um mesmo ente federativo, de um determinado
fato, seja mediante adicionais previstos de forma a técnica, seja por meio de tributos distintos. Daí diferenciá-lo da bitributação, caracterizada pela instituição de tributos idênticos por entes tributantes diversos.
Seus fundamentos decorrem sobretudo dos princípios
da dignidade da pessoa humana, da capacidade contributiva, da vedação do confisco e da igualdade, os quais
proíbem pretensões tributárias injustas, quer por afetarem o mínimo vital dos cidadãos, quer por violarem o direito de propriedade ou por produzirem efeitos anti-isonômicos.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
que há ocorrência de bis in idem quando sobre a mesma
base de cálculo há dupla incidência da norma tributária.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.050.054 - SP (2008/0083304-6)
Diário Oficial de Contas

RELATORA : MINISTRA ELIANA CALMON
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO - IMPOSTO SOBRE A RENDA - VARIAÇÃO
CAMBIAL OTN’S - BIS IN IDEM - VEDAÇÃO - COMPATIBILIDADE DAS
NORMAS DECRETOS-LEI 2014/83 E 2029/83.
1. Ocorre bis in idem quando sobre a mesma base de
cálculo há dupla incidência da norma tributária.

Portanto, assim entendemos impróprio se cogitar da
constituição de um crédito tributário imposto a CODEG,
quando resta provado que o mesmo fato imponível de
ISS já fora apurado em procedimento fiscal anterior, circunstância onde se tem por certo que apenas uma das
autuações pode subsistir, sob pena de se incorrer na figura inadmissível do “bis in idem”.
Por todo o exposto, entende-se como afastada a irregularidade apontada em auditoria quanto ao pagamento
de imposto municipal ISSQN.

MINISTRA ELIANA CALMON”

Cabe, ainda, RECOMENDAR, por entender imprescindível, aos dirigentes da CODEG que adotem medidas de
adequação quanto à emissão de notas fiscais de serviço
referente à prestação de serviços executados pela CODEG, uma vez que isso impede a mesma de tomar as
providências administrativas ou judiciais cabíveis quando ocorre pagamento com atraso das faturas emitidas
pela Empresa. Desta maneira um dos relevantes papéis
dessa Corte de Contas que é o de fiscalizar a renúncia de
receitas, conforme disposto no art. 70 c/c 75 da Constituição Federal, fica prejudicado.

Verifica-se nas notas fiscais emitidas pela empresas prestadoras de serviços para a CODEG, há a incidência do ISSQN sobre o fato gerador elencados na Lista de Serviços
relativa ao art. 202 da Lei 1.836/98, alterado pelo art. 2º
da Lei 2.371/04. No caso, o fator gerador em questão já
fora motivo de exigência fiscal através das notas fiscais
emitidas pelas empresas fornecedoras de serviços à CODEG, exatamente em consonância com o preceito legal
contido no § 3º do art. 21 c/c inciso IX do art. 235 do Código Tributário Municipal, visto ser a CODEG a contratante dos serviços, e portanto, pessoalmente responsável pelo recolhimento dos tributos.

Outra questão importante tendo em vista a missão constitucional do Tribunal de Contas de zelar pelo cumprimento das leis e normas aplicadas a Administração Pública, está no fato que a Equipe Técnica afirma a caracterização da total dependência financeira e operacional da
CODEG com o Município de Guarapari, concluindo que
a mesma não mantém as características de uma Sociedade Anônima de Economia Mista, com personalidade
jurídica de Direito Privado, elencadas no código comercial e Lei 6.404/76, devido o recebimento de verbas para manutenção e funcionamento da empresa, causando
a redução dos custos operacionais no exercício de 2005.

2. O sistema tributário veda a dupla tributação, razão pela qual sobre a variação cambial incide imposto sobre
a renda na fonte, no ato do resgate do título, ou no final do período tributado, no balanço do exercício, pelo excedente da correção monetária. Precedente: Resp
204.159/RJ., 1ª. Turma, rel. MINISTRO GARCIA VIEIRA.
3. Recurso especial não provido.
Brasília-DF, 14 de outubro de 2008 (Data do Julgamento)

www.tce.es.gov.br
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Esta é um tema de suma importância, pois caso a CODEG esteja compreendida no conceito de ‘empresa estatal dependente’ ela estará sujeita à aplicação geral dos
preceitos da LRF. É o que se entende quando a lei diz, no
seu artigo 1º, que as suas disposições obrigam os ‘Municípios’ (§ 2º) e suas respectivas ‘empresas estatais dependentes’ (§ 3º, I, b). Sendo que o artigo 2º, inciso III,
define-se ‘empresa estatal dependente’ como “a empresa controlada que receba do ente controlador recursos
financeiros para pagamento de despesas com o pessoal
ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária.

Artigo 180 da Lei 6.404/76”

Destarte, livre está do alcance da Lei Complementar
101/00, a empresa pública que obtém, ela mesma, recursos necessários ao seu próprio custeio, mesmo que,
para tanto, venda mercadorias e serviços à Prefeitura.

A Codeg vem registrando no Passivo Exigível a Longo Prazo, a atualização dos débitos referente a Tributos vencíveis a Curto Prazo, de acordo com Balanço Patrimonial
da empresa, sem que estes tenham sofrido qualquer
parcelamento junto a Receita Federal até o final do exercício de 2005. Este procedimento caracteriza infringência a Legislação aplicável às Sociedades Anônimas.(Doc
nº09-informação interna da 1ªCT)”

Vigora o entendimento que a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal existe quando ocorre o fato gerador do
imposto ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias
e serviços), o qual é administrado pelo estado, ou quando ocorre o fato gerador do imposto ISSQN (Imposto sobre serviço de qualquer natureza), o qual é administrado
pelo município. Sendo que o Regulamento do ISSNQ, determina quais são as prestações de serviços, onde ocorre
a obrigatoriedade da emissão de uma nota fiscal.
Portanto, a obrigatoriedade da emissão de notas fiscais
pela CODEG, além de assegurar aos cofres do município, os impostos pertinentes a cada prestação de serviços realizados, a caracteriza como uma empresa estatal
não dependente.
3.1.5) Análise do item “6.1.1.5- Registro de Obrigações
Fiscais em desacordo com a Legislação - Infringência:
Diário Oficial de Contas

Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:
“6.1.1.5 - Registro de Obrigações Fiscais em desacordo
com a Legislação
Infringência: Artigo180 da Lei 6.404/76
[...]
Art.180 – As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo permanente, serão classificadas no passivo circulante, quando se
vencerem no exercício seguinte, e no passivo exigível a
longo prazo, se tiverem vencimento em prazo maior, observando o disposto no parágrafo único do art. 179.

Das Justificativas Apresentadas:
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.
Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.
Da Análise das Justificativas
Em documentação anexa pela Equipe Técnica verifica-se
www.tce.es.gov.br

o registro de R$ 1.282.939,45 referentes a obrigações
fiscais (Fls. 202), em desacordo com a Lei nº 6404/76,
contabilizada indevidamente no Passivo Exigível a Longo
Prazo, desrespeitando o disposto no art. 180, que prevê:
Art. 180. As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo permanente,
serão classificadas no passivo circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo exigível a longo prazo, se tiverem vencimento em prazo maior, observado o disposto no parágrafo único do artigo 179.
Considerando que a contabilidade é um instrumento
que auxilia o administrador na tomada de decisões.
Considerando que o passivo agrega todos os lançamentos relativos às obrigações e a sua baixa pelo pagamento
efetuado pela empresa.
Considerando que passivo circulante é o somatório das
obrigações a serem pagas a curto prazo, ou seja, até a
data de encerramento do exercício seguinte em que contraiu a obrigação (exemplo: salários, INSS, FGTS, fornecedores).
Considerando que passivo exigível a longo prazo agrega
os lançamentos das obrigações que serão pagas após o
encerramento do exercício seguinte.
Apesar da irregularidade apontada pela Equipe limitar-se a contabilização indevida no Passivo a Longo Prazo, o
registro indevido gera demonstrações contábeis incompletas ou mascaradas do patrimônio de uma empresa,
podendo levar a conclusões, diagnósticos e prognósticos ‘falsos’, assim, mantém-se a irregularidade apontada neste item.
Administradores responsáveis:- Ademir Ferreira da Cruz
- Diretor Presidente
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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II) Ausência de Publicação do Resumo do Contrato:

- Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro

forme descriminado a seguir (Doc nº 10-informação interna da 1ªCT):

- Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretor Técnico

I) Publicação extemporânea:

Contratado: Juniwer Construções e Armazéns Ltda

3.1.6) Análise do item 6.1.2.1 “Ausência de publicação
dos resumos de contratos e aditivos e publicação posterior ao prazo permitido em Lei - Infringência: Parágrafo único, artigo 61 da Lei 8.666/93.

a) Processo: 269/05

Objeto: Locação de 01 caminhonete,cap.500kg, c/seguro, manutenção e motorista. [...]

- Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo

Contratada: Arq & Urbe Arquitetura Urbanismo e Design
Ltda

a) Processo: 1234/04 (Dispensa)

b ) Processo: 1343/04 (Dispensa)

Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados
em arquitetura.

“6.1.2 Licitações e Contratos

[...]

Objeto: Locação de uma caminhonete Ford F-1000, ano
1983

6.1.2.1 Ausência de publicação dos resumos de contratos e aditivos e publicação posterior ao prazo permitido em Lei.

b) Processo: 048/05

[...]

Contratada: José Carlos Cardoso

c) Processo: 1343/04 (Dispensa)

Infringência: Parágrafo único, artigo 61 da Lei 8.666/93.

Objeto: Publicidade em carro de som p/ divulgação de
mensagem p/ conscientização s/ lixo.

Contratada: Vitória Driver Ltda

[...]

[...]

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das
partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato
que autorizou a sua lavratura, o número do processo da
licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição
dos contratantes às normas desta lei e às cláusulas contratuais.

Objeto: Locação de um automóvel Gol, ano 2003, placa
MPO 8964, e pts, ar cond., seguro e sem motorista.

c) Processo: 035/05

[...]

Contratada: Luiz Carlos Monjardim

d) Processo: 1333/04 (Dispensa)

Objeto: Locação de Imóvel para servir de garagem e almoxarifado para veículos e equipamentos da limpeza pública

Contratado: Telentulho Preserloc Ltda

Parágrafo Único A publicação resumida do instrumento
de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial,
que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração na mesma data de sua assinatura para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus.

[...]

[...]

d) Processo: 181/05

e) Processo: 1333/04 (Dispensa)

Contratada: Rádio Móbile Tel Ltda ME

Contratado: Delza Maria Buback Fernandes

Objeto: Locação de 14 rádios portáteis

Objeto: Locação de 01 caminhão Ford 4000, ano 79, placa MSA 7370

[...]
Constatamos que, no decorrer do período auditado, a
CODEG deixou de publicar os resumos de seus contratos
e aditamentos no prazo estabelecido na lei de licitações
e contratos, ou simplesmente deixou de publicá-los, conDiário Oficial de Contas

[...]

Contratada: Delza Maria Buback Fernandes

Objeto: Locação de 7 cxs estacionárias c/ cap. Mínima
de 4 m3.

e) Processo: 1065/05 (Referente parte Proc.288/05Conc. 001/05)

[...]

Contratada: Lídia Mara Simões Costa

Contratado: Vitória Driver Ltda - ME

Objeto: Termo de Rescisão contratual

Objeto: Locação de 01 automóvel Fiat Uno, ano 2004,
placa MPV 5425, 4 pts, 1.0 cc, c/ ar

[...]
www.tce.es.gov.br

f) Processo: 1333/04 (Dispensa)
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[..,]

KMU 7388, ano 95, c/manutenção e motorista.

cas

g) Processo: 1332/05 (Convite 006/05)

[...]

[...]

Contratado: Paulo Gomes Moraes

m) Processo: 609/05 (Dispensa)

r) Processo: 751/04 (Termo Aditivo)

Objeto: Locação de 01 caminhão Toco no chassi p/ trabalhar na coleta de resíduos sólidos do Município

Contratada: HM Propaganda e Comunicações Ltda ME

Contratado: Novamarca Petróleo e Comércio Ltda

...]

Objeto: Publicação das atividades desenvolvidas pela
municipalidade no ano 2005

h) Processo: 169/05 (Dispensa)

[...]

Objeto: Termo aditivo ao contrato de fornecimento de
combustível, lubrificantes, estopa e similares para a frota da CODEG

Contratada: Rádio Gaeta Ltda

n) Processo: 1095/05 (Dispensa)

Valor: R$ 124.875,35

Objeto: conscientização da população s/ horários da coleta de lixo

Contratada: Bavel Operadora de Turismo Ltda

[...]

Objeto: Locação de 01 Fiat Pálio, Placa MTK 1764, cap. 5
pass., 4 pts, c/manutenção, seguro e substituição em caso de defeito grave.

s) Processo: 1498/05 (Tomada de Preço 004/05)

[...]
i) Processo: 333/05 (Dispensa)
Contratada: Narbal de Paula Coutinho
Objeto: Serviços de despachante imobiliário
[...]
j) Processo: 191/05 (Dispensa – Emergencial)
Contratada: Brazil Sudeste Ltda
Objeto: Locação de 01 caminhão Toco, placa MRT 3983,
ano 74, c/ manutenção e motorista.
[...]
k) Processo: 191/05 (Dispensa – Emergencial)
Contratada: Juniwer Construções e Armazéns Ltda
Objeto: Locação de 01 caminhão Ford 14.000 HD, placa
COQ 7135, ano 97/98,

[...]

Objeto: Locação de um caminhão compactador, c/ motorista e manut.,Placa BML 7486

o) Processo: 1475/05 (Dispensa)

[...]

Contratada: Hugo José Gomes

Administradores responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz
(Diretor Presidente)

Objeto: Locação de 01 Gol, 16 V, Placa MSA 6600, ano
2001, 4 pts, cap. 5 pass., c/ manutenção, seguro e substituição em caso de defeito grave.
[...]
p) Processo: 1247/05 (Termo Aditivo)
Contratada: Arturo Enrique Venegas Martinez
Objeto: Execução de trabalhos de instalação de iluminação de balizamento noturno na pista do aeroporto de
Guarapari
[...]

[...]

q) Processo: 500/04 (Termo Aditivo em 2005)

l) Processo: 191/05 (Dispensa – Emergencial)

Contratada: Aguiar e Aguiar Ltda

Contratada: Antonio Odir Ricieri

Objeto: Monitoramento com locação de equipamentos
de sistema de alarme eletrônico 24 horas e outras aven-

Objeto: Locação de 01 caminhonete, GMS-10, placa
Diário Oficial de Contas

Contratado: Juniwer Construções Ltda

www.tce.es.gov.br

Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)
Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)
Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)
Das Justificativas Apresentadas:
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.
Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.
Da Análise das Justificativas
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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A publicidade, com fonte no Documento Constitucional
de 1988, é um princípio de fundamental importância no
Direito Administrativo, calcada na moralidade administrativa, é requisito de eficácia, eis por que, na expressão de Hely Lopes Meirelles , pela publicação, os atos irregulares não são convalidados, nem os regulares a dispensam.
Em regra, todos os atos administrativos são publicados,
exceto os que a lei ou o regulamento eximem dessa imposição, em razão de segurança nacional, investigação
criminal ou interesse público, o que exige prévia declaração e motivação em processo regular.
A publicação do contrato torna-o eficaz, mas a vigência
se dá a partir de sua assinatura e qualquer alteração só
poderá ser feita, segundo os pressupostos da lei, não se
admitindo atribuir efeitos financeiros retroativamente,
salvo as exceções legais.
A publicação resumida do instrumento de contrato ou
de seus aditamentos na Imprensa Oficial, que é condição
indispensável para sua eficácia será providenciada pela
Administração até o quinto dia útil do mês seguinte de
sua assinatura para ocorrer no prazo de 20 dias daquela
data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus,
ressalvado o disposto no artigo 26 desta lei” (art. 61, parágrafo único da Lei 8666/93). Princípio da publicidade
presente.
Segundo ensinamento de Marçal Justen Filho : “O descumprimento a esse prazo não vicia a contratação, nem
desfaz o vínculo. Acarreta a responsabilidade dos agentes administrativos que descumpriram tal dever e adia
o início do cômputo dos prazos contratuais”. Portanto,
a publicação extemporânea de resumo de contratos ou
aditivos não se trata de irregularidade meramente forDiário Oficial de Contas

mal, mas sim, de vício.

bjeto: Criação e produção de VT de 60”

Assim, mantêm-se as irregularidades apontadas quanto à ausência de publicidade das contratações e publicações extemporâneas dos mesmos, com infração ao artigo 61 da Lei 8.666/93.

Valor: R$ 1.840,00

Administradores responsáveis: - Ademir Ferreira da Cruz
- Diretor Presidente
- Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo
- Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro
- Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretor Técnico
3.1.7) Análise do item “6.1.2.2 - Ausência de termo contratual, infringência: § único, artigo 60 da Lei 8.666/93.

Prazo: ( Não houve a formalização do contrato)
Assinatura: (Não houve a formalização do contrato)
Publicação: (Não houve a formalização do contrato)
Valor executado no exercício: R$ 0,00
Note-se também que não há carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de
execução de serviço, instrumentos estes que seriam hábeis a suprir o instrumento do contrato conforme preceitua o art. 62 da Lei 8.666/93.
Administradores responsáveis:

Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:

Ademir Ferreira da Cruz (Diretor Presidente)

“6.1.2.2 - Ausência de termo contratual

Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)

Infringência: § único, artigo 60 da Lei 8.666/93.

Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)

[...]

Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)

É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquela de valor não superior
a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no Art. 23,
inciso II, alínea “a” desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

Das Justificativas Apresentadas:

[...]
Constatamos que, no decorrer do período auditado, a
CODEG deixou de formalizar os seguintes contratos e
aditamentos, conforme descriminado a seguir (Doc nº11-informação interna da 1ªCT):
a) Processo: 1369/05
Contratado: Associação Comunitária e Cultural da Grande Guarapari
www.tce.es.gov.br

A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.
Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.
Da Análise das Justificativas
A irregularidade em comento refere-se à ausência de
termo de contrato na contratação da Associação Comunitária e Cultural da Grande Guarapari pela CODEG, tendo a equipe de auditoria entendido que houve ofensa ao
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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disposto no art. 60 da Lei 8.666/93.

- Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo

1ªCT)

Segundo a norma contida no art. 62 da Lei 8.666/93, verifica-se que o termo de contrato será substituível por
outro instrumento, a critério da administração quando
os contratos forem resultantes de licitação na modalidade convite, leilão e concurso, ou nos contratos de compra de bens com entrega imediata.

- Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro

Contratado: Orlando Bergamini

- Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretor Técnico

Objeto: Defesa de causas administrativas e Judiciais, nas
justiças de 1ª instâncias na comarca de Guarapari

E o § 4º, acrescenta que è dispensável o termo de contrato e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independente de seu valor, nos
casos de compra com entrega imediata e integral dos
bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.
Em análise aos documentos presentes aos autos, fls.
333/337, tragos pela Auditoria, verifica-se em exame a
Nota Fiscal nº 0007, emitida em 29/11/2005 que a CODEG contratou a Associação Comunitária e Cultural da
Grande Guarapari para execução do objeto Criação e
produção de TV 1 minuto (60’) com o título CODEG, Trabalho e Desenvolvimento, vê-se que o objeto não pode
ser considerado de entrega imediata. Depreende-se, então, que neste caso não estaria facultado a substituição
do termo de contrato, portanto a Administração Pública tem a obrigação de celebrar o contrato administrativo
nos moldes da Lei de Licitações e Contratos.
Ressaltamos, como agravante que os auditores informaram que não houve termo de contrato ou outro termo
equivalente, na forma do art. 62.
Portanto, mantêm-se a irregularidade de ausência de
contrato, com infringência ao artigo 60 da Lei 8.666/93.
Administradores responsáveis: - Ademir Ferreira da Cruz
- Diretor Presidente
Diário Oficial de Contas

3.1.8) Análise do item “6.1.2.3 - Ausência de licitação
em contratações efetuadas pela CODEG- Infringência:
Art. 2º e seu parágrafo único, da Lei 8.666/93”.

Valor: R$ 26.400,00 (mensais de R$ 2.200,00)
Prazo: De 04/01/05 à 31/12/05

Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:

Assinatura: 04/01/05 Publicação: 21/02/05

“6.1.2.3 – Ausência de licitação em contratações efetuadas pela CODEG

Valor executado no exercício: R$ 24.200,00

Infringência: Art. 2º e seu parágrafo único, da Lei
8.666/93, in verbis:

b) Processo: 021/05 (Doc nº12-informação interna da
1ªCT)
Contratada: DJ Produções Ltda

Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Objeto: Publicidade em carro de som c/ chamadas de
conscientização s/ lixo

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades
da Administração Pública e particulares, em que haja um
acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Assinatura: 07/01/05 Publicação: 11/02/05

Constatamos que no processo 014/05, abaixo relacionado, a CODEG efetuou contratação por dispensa com fulcro no inciso II do art 24, c/c § único do mesmo artigo da
LLC, entretanto, o valor total da contratação, qual seja,
R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) ultrapassa o limite previsto para tal espécie de dispensa, que
seria de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) considerando-se que se trata de uma sociedade de economia mista.
a) Processo: 014/05 (Doc nº12-informação interna da
www.tce.es.gov.br

Valor: R$ 15.000,00
Prazo: 12 meses
Valor executado no exercício: R$ 13.750,00
c) Processo: 048/05 (Doc nº10-informação interna da
1ªCT)
Contratada: José Carlos Cardoso
Objeto: Publicidade em carro de som p/ divulgação de
mensagem p/ conscientização s/ lixo.
Valor: R$ 450,00 (mensal)
Prazo: Até 15/07/05
Assinatura: 15/01/05 Publicação: 07/03/05
Valor executado no exercício: R$ 4.050,00
Note-se que o proc. 021/2005 tem o mesmo objeto do
proc. 048/2005, qual seja: “publicidade em carro de som
para divulgação de mensagem de conscientização da poSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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pulação em manter a cidade limpa”.
Quadra ressaltar que os processos foram assinados na
mesma época (janeiro de 2005).
Ocorre que, somando-se os valores dos dois contratos
(15000 + 2700), teremos o importe de R$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais).
Dessa forma, fica demonstrado que o valor total oriundo
do somatório dos dois contratos ultrapassa aquele previsto no inciso II do art. 24 c/c parágrafo único do mesmo
artigo, da Lei 8.666/93, ou seja, ultrapassa o valor limite
de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) previsto para aquele caso de dispensa, não encontrando portanto supedâneo legal para a ausência de licitação.
Administradores responsáveis:
Ademir Ferreira da Cruz (Diretor Presidente)
Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)
Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)
Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)”
Das Justificativas Apresentadas:
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.
Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.
Da Análise das Justificativas
A Equipe Técnica aponta como irregularidade a inobservância ao art. 2º, da Lei 8.666/93 (ausência de licitação),
visto a CODEG ter contratado Serviços advocatícios e de
Diário Oficial de Contas

Publicidade em carro de som, cujos valores das despesas ultrapassaram o valor dispensável permitido pela legislação vigente, sem que houvesse justificativa nos processos, para as contratações por dispensa ou por inexigibilidade.
É dever constitucional, como regra geral, a obrigatoriedade dos entes públicos, em todas as esferas de governo, realizar a licitação prévia à contratação com terceiros. (art. 37, XXI).
Nesse sentido dispõe o art. 2º da Lei de Licitações Públicas:
As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações, concessões, permissões e locações da administração [...] serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvada as hipóteses previstas na lei’. (g.n.)
O dispositivo legal acima evidencia a necessidade de que
seja procedida a licitação para toda e qualquer aquisição, serviço ou obra que o poder público venha a contratar com terceiros.
Ademais, a Lei nº 8.883/94 acrescenta, de modo expresso, a possibilidade de contratação direta apenas nos intervalos de tempo necessários à realização dos processos licitatórios correspondentes. Logo, nada justifica a
contratação direta sem licitação prévia.
É evidente se a Administração necessita de determinado
serviço de mesma natureza, deverá proceder de forma a
avaliar seu custo total, durante o período de vigência do
crédito orçamentário, a fim de determinar a modalidade adequada à espécie, que nos casos em análise deveria ter sido Convite.
É esse também o entendimento de Marçal Justen Filho
que preconiza em sua supracitada obra, Págs. 235:
www.tce.es.gov.br

É inadmissível que se promova dispensa de licitação fundando-se no valor de contratação que não é isolada.
Existindo pluralidade de contratos homogêneos, de objeto similar, considera-se seu valor Global – tanto para
fins de aplicação do Art. 24, I e II, como relativamente à
determinação da modalidade cabível de licitação.
Não se justifica a desobediência à norma ao procedimento licitatório. A violação desta não constitui simples
falha formal, mas falha substantiva consistente na inaceitável renúncia, por parte da Administração, de um de
seus mais importantes instrumentos administrativos.
Ante ao exposto, opinamos pela irregularidade das contrações diretas em comento por ofender ao artigo 2º,
caput c/c 24, II, da Lei 8666/93.
Administradores responsáveis: - Ademir Ferreira da Cruz
- Diretor Presidente
- Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo
- Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro
- Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretor Técnico
3.1.9) Análise do item “6.1.2.4 – Contratos que não informam o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, bem como ao dispositivo legal
a que se aplicam - Infringência: caput do artigo 61 da Lei
8.666/93.
Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:
“6.1.2.4 – Contratos que não informam o número do
processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade,
bem como ao dispositivo legal a que se aplicam.
Infringência: caput do artigo 61 da Lei 8.666/93.
[...]
Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato
que autorizou a sua lavratura, o número do processo da
licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição
dos contratantes às normas desta lei e às cláusulas contratuais.
[...]
Constatamos que nos processos abaixo relacionados, a
CODEG não mencionou nos contratos e/ou publicações,
o número do processo de licitação.
Note-se também, que em vários processos que se referem às dispensas, a CODEG não informa nos contratos e
publicações respectivos que se tratam de dispensas, deixando-se ao arbítrio do intérprete se está tratando-se de
dispensa ou de ausência de licitação.
Cobra relevo, outrossim, o fato de a CODEG, nos processos referentes à dispensa não adotar numeração de ordem tal como adota nas modalidades de licitação.
Ressalte-se ainda que a CODEG, em vários processos,
não menciona o dispositivo legal em que se baseou a
dispensa.

1ªCT)

Contratada: Rádio Móbile Tel Ltda ME

Contratada: Rádio Gaeta Ltda

Objeto: Locação de 14 rádios portáteis

Objeto: Publicidade p/ conscientizar a população s/ horários da coleta de lix

[...]

[...]
O contrato não informa os números do processo, o dispositivo legal em que se baseou a dispensa, tampouco
menciona o número de ordem da dispensa.
c) Processo: 609/05 (Doc nº 10-informação interna daq
1ªCT)
Contratada: H M Propaganda e Comunicações Ltda ME
Objeto: Publicação das atividades desenvolvidas pela
municipalidade no ano 2005
[...]
O contrato não informa o dispositivo legal em que se baseou a dispensa, tampouco menciona o número de ordem da dispensa.
d) Processo: 269/05 (Doc nº 10-informação interna da
1ªCT)

O contrato e sua publicação não informam que se trata
de uma dispensa, tampouco é informado o dispositivo
legal em que se baseou a dispensa.
f) Processo: 500/04 (Termo Aditivo em 2005) (Doc nº
10-informação interna da 1ªCT)
Contratada: Aguiar e Aguiar Ltda
Objeto: Monitoramento com locação de equipamentos
de sistema de alarme eletrônico 24 horas e outras avencas
[...]
O contrato (termo aditivo) não informa que se trata de
uma dispensa, tampouco é informado o dispositivo legal
em que se baseou a dispensa.
Administradores responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz
(Diretor Presidente)
Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)

a) Processo: 048/05 (Doc nº 10-informação interna da
1ªCT)

Contratada: Arq & Urbe Arquitetura Urbanismo e Design
Ltda

Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)

Contratado: José Carlos Cardoso

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados
em arquitetura.

Das Justificativas Apresentadas:

Objeto: Publicidade em carro de som p/ divulgação de
mensagem p/ conscientização s/ lixo
[...]
O contrato e seu resumo não informam os números do
processo, o dispositivo legal em que se baseou a dispensa, tampouco menciona o número de ordem da dispensa.
b) Processo: 169/05 (Doc nº 10-informação interna da
Diário Oficial de Contas

Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)”

O contrato não informa o dispositivo legal em que se baseou a inexigibilidade, bem como, na publicação do resumo do contrato não é noticiado que se trata de uma
inexigibilidade.

A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006,

e) Processo: 181/05 (Doc nº 10-informação interna da
1ªCT)

Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.

[...]

www.tce.es.gov.br
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Da Análise das Justificativas:

- Diretor Presidente

MENTO

Toda contratação realizada pela Administração Pública
se concretiza por um procedimento especial: a licitação,
ressalvados os casos de inexegibilidade e dispensa.

- Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo

[...]

- Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro

3.5 – O pagamento só serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos à Tesouraria da
Contratante das faturas somente será efetivado com
apresentação do original ou de cópia autenticada dos
seguintes documentos, que serão anexados aos respectivos processos de pagamento:

A Licitação é o pressuposto da existência de moralidade
do Administrador público no ato discricionário regular
de contratação pública para desempenho das funções e
prestação de serviços públicos.
O marco regulatório moderno das contratações públicas brasileiras é a Lei nº 8.666/1993 - Lei de licitação
e contratos públicos, alterada pelas Leis nº 8.883/94 e
9.648/98, e complementada pela Lei de concessões (Lei
nº 8.987/1995) e pela Lei que trata da Licitação na modalidade Pregão (Lei nº 10.520/02).
Como a Licitação é o pressuposto legal da contratação no
âmbito público, a Lei nº 8.666/93, determina no ‘caput’
do artigo 61, que todo contrato deve mencionar o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta lei e
às cláusulas contratuais.

- Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretor Técnico
3.1.10) Análise do item “6.1.2.5 - Falta de comprovação da regularidade junto ao INSS e FGTS do contratado no momento de realizar pagamentos - Infringência:
Artigo 195 parágrafo 3º da Constituição Federal, e item
3.5 (3.6 na TP nº 003/05; 3.4, “b” no proc. 269/05; 2.5 na
CP 002/05) alínea “c” da Cláusula Terceira dos contratos.

[...]
c) Certidão negativa de débito junto ao INSS e FGTS

Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:

[...]

“6.1.2.5 - Falta de comprovação da regularidade junto ao
INSS e FGTS do contratado no momento de realizar pagamentos

Constatamos que a CODEG, ao realizar os pagamentos finais referentes a contratações de serviços abaixo descritos, não evidenciou nos respectivos processos a comprovação da regularidade fiscal dos contratados, assumindo
o risco de estar efetuando pagamentos a empresas em
débito com a Seguridade Social.

Infringência: Artigo 195 parágrafo 3º da Constituição Federal, e item 3.5 (3.6 na TP nº 003/05; 3.4, “b” no proc.
269/05; 2.5 na CP 002/05) alínea “c” da Cláusula Terceira
dos contratos firmados, in verbis:
[...]

a)Processo: 281/05 (Doc nº13-informação interna da
1ªCT)

Ademais, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios se subordinam-se
ao regime desta Lei, além dos órgãos da Lei nº 8.666/93
(§ único do art. 2º).

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda
a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da
lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
e das seguintes contribuições sociais:

Conseqüentemente, o não atendimento da norma reguladora da matéria contida no art. 61, caput da lei º
8.666/93, resulta em irregularidade cometida pela CODEG
nos Processos 048/05, 169/05, 609/05,269/05,181/05 e
500/05 constatados pela Equipe de Auditoria.

[...]

Desta feita, mantêm- a Irregularidade.

[...]

Edital: Tomada de Preço 002/05

Administradores responsáveis: - Ademir Ferreira da Cruz

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR E CONDIÇÔES DE PAGA-

Contratado: M-Macol Comercial Ltda

Diário Oficial de Contas

§ 3º - A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá
contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

www.tce.es.gov.br

Edital: Tomada de Preço 001/05
Contratada: Logiservice Ltda
Objeto: Fornecimento de fardos (100 u) de sacolas plásticas de 100 L, com 8 micras de espessura, para acondicionamento dos resíduos oriundos da Varrição
Valor: R$ 252.000,00
[...]
b)Processo: 319/05 (Doc nº13-informação interna da
1ªCT)
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Objeto: Fornecimento de cestas básicas p/ os funcionários da limpeza pública

Contratada: Rádio Gaeta Ltda

Valor: R$ 174.240,00

Objeto: Publicidade p/ conscientizar a população s/ horários da coleta de lixo

[...]

Valor: R$ 15.921,36

c)Processo: 315/05 (Doc nº13-informação interna da
1ªCT)

[...]

Edital: Tomada de Preço 003/05

g)Processo: 1110/05 (Doc nº13-informação interna da
1ªCT)

Contratado: Zezito Auto Peças e Mecânica Ltda

Edital: Convite 004/05

Objeto: Serviços mecânicos nos veículos pesados da Codeg

Contratada: Rádio Gaeta Ltda

Valor: R$ 89.760,00

Objeto: Execução de serviços de divulgação em rádio das
ações realizadas no Município

[...]

Valor: R$ 74.786,40

d)Processo: 269/05 (Doc nº09-informação interna da
1ªCT)

[...]

Contratada: Arq & Urbe Arquitetura Urbanismo e Design Ltda
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados
em arquitetura.
Valor: R$ 28.000,00
[...]
e)Processo: 021/05 (Doc nº12-informação interna da
1ªCT)

h)Processo: 594/05 (Doc nº13-informação interna da
1ªCT)
Concorrência Pública 002/05
Contratada: Logiservice Ltda
Objeto: Execução de serviços de manutenção de iluminação Pública, com fornecimento de materiais p/ atender todo o Município de Guarapari, sob o regime de empreiteira por preço unitário
Valor: R$ 485.166,60

Contratada: DJ Produções Ltda

[...]

Objeto: Publicidade em carro de som c/ chamadas de
conscientização s/ lixo

Administradores responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz
(Diretor Presidente)

Valor: R$ 15.000,00

Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)

[...]

Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)

f)Processo: 169/05 (Doc nº10-informação interna da
1ªCT)

Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)”

Diário Oficial de Contas

Das Justificativas Apresentadas:
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A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.
Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.
Da Análise das Justificativas:
A exigência de regularidade fiscal para a participação no
procedimento licitatório funda-se na Constituição Federal, que dispõe no parágrafo 3º do art. 195 que “a pessoa
jurídica em débito com o sistema da seguridade social,
como estabelecido em lei, não poderá contratar com o
Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios”, e deve ser mantida durante toda a execução do contrato, consoante o art. 55 da Lei nº
8.666/93.
Depreende-se que existem dois momentos distintos para exigência de regularidade fiscal, o primeiro, na fase de
habilitação do procedimento licitatório e o segundo, na
contratação.
Extrai-se do art. 55, § 3º da Lei 8.666/93, que no ato da
liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, estados ou município, as
características e os valores pagos.
Alem disso, tendo como princípio que os contratos Administrativos regem-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e o Direito
Privado. E Considerando que o Item 3.5 da Cláusula TerSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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ceira que trata “VALOR E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO”
dos contratos celebrados pela CODEG ,determina:
3.5 – O pagamento só serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos à Tesouraria da
Contratante das faturas somente será efetivado com
apresentação do original ou de cópia autenticada dos
seguintes documentos, que serão anexados aos respectivos processos de pagamento:
[...]
c) Certidão negativa de débito junto ao INSS e FGTS
Portanto, evidencia-se da análise do disposto acima, que
nada justifica o fato de a CODEG efetuar o pagamento a
empresas contratadas que não comprovem estar em dia
com relação à regularidade fiscal.
Com base no exposto, mantém-se a irregularidade.
Administradores responsáveis: - Ademir Ferreira da Cruz
- Diretor Presidente
- Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo
- Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro
- Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretor Técnico
3.1.11) Análise do item “6.1.2.6 - Ressarcimento de despesas de deslocamento sem a necessária comprovação
de gastos em Infringência ao Art. 153, caput, e alínea “a”,
§ 2º do Artigo 154 da Lei 6.404/76.”
Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:
“6.1.2.6 - Ressarcimento de despesas de deslocamento
sem a necessária comprovação de gastos.

no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que
todo homem ativo e probo, costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
[...]
§ 2º É vedado ao administrador:
a) Praticar ato de liberalidade à custa da companhia;
Constatamos que a CODEG, ao efetuar o ressarcimento
de despesas de seu Diretor Administrativo, Sr. Eduardo
José Ribeiro, não apurou, com a necessária diligência, a
comprovação de gastos do mesmo, realizando pagamentos de despesas não comprovadas com notas fiscais ou
recibos, nos processos a seguir, senão vejamos: (Doc nº14-informação interna da 1ªCT)
Processo nº 997/2004:
No proc. 997/2004, cujo “Recibo de Ressarcimento” é
datado de 12 de janeiro de 2005, a CODEG efetuou o pagamento ao seu Diretor Administrativo, a título de ressarcimento, do importe de R$ 640,96 (seiscentos e quarenta reais e noventa e seis centavos).
Entretanto no processo em comento não há qualquer
comprovação, por parte do Sr. Eduardo José Ribeiro, das
despesas realizadas, não há a juntada de nenhuma nota
fiscal ou recibos de pedágio ou combustível.
O Sr. Eduardo José Ribeiro se limitou a apresentar uma
“Planilha Orçamentária”, cujo somatório resulta no valor
de R$ 64,96 (provavelmente por viagem de ida e volta à
Vitória, mas sequer isto é explicitado).

Infringência: Art. 153, caput, e alínea “a”, § 2º do Artigo
154 da Lei 6.404/76.

Nesse ínterim, vale noticiar os termos da supramencionada “Planilha Orçamentária” ora em comento, senão
vejamos:

Art. 153. O administrador da companhia deve empregar,

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Diário Oficial de Contas
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CLIENTE: CODEG
ATT: DIR. PRESIDENTE
DATA 25 SETEMBRO 2004
Em seu requerimento, o Sr. Eduardo José Ribeiro solicita
o ressarcimento de RS 640,96, aparentemente, pela realização de 10 (dez) viagens (ida e volta) a Vitória/ES, mas
isto em nenhum momento é justificado ou esclarecido.
Em relação ao item “desgaste” foi solicitado, por esta
equipe de auditoria, a norma interna que disciplinaria a
matéria, assinalando-se o prazo de 48 horas para a apresentação da resposta, entretanto a CODEG não cumpriu
a solicitação dando-se a entender que tal norma é inexistente.
Dessa forma, ante a inexistência de comprovantes no
proc. 997/2004 da CODEG, que justificassem o ressarcimento de despesas da ordem de R$ 640,96 em favor do
Diretor Administrativo da Companhia, entendemos que
tal valor deve ser devolvido integralmente aos cofres da
CODEG, equivalendo a 402,9421 VRTE’s.
Processo nº 1129/2004:
Por sua vez, o proc. 1129/2004, cujo “Recibo de Ressarcimento” é datado de 12 de janeiro de 2005, apresenta situação idêntica, ou seja, não há qualquer comprovação,
por parte do Sr. Eduardo José Ribeiro, das despesas realizadas, não há a juntada de nenhuma nota fiscal ou recibos de pedágio ou combustível.
No proc. 1129/2004 a CODEG efetuou o pagamento ao
seu Diretor Administrativo, a título de ressarcimento de
despesas, do importe de R$ 519,68 (quinhentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), sujeitos à devolução, equivalendo a 326,69893 VRTE’s.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018

110

ATOS DA 1a CÂMARA

Processo nº 448/2005:
No proc. 448/2005 , a CODEG efetuou o pagamento ao
seu Diretor Administrativo, a título de ressarcimento, do
importe de R$ 954,66 (novecentos e cinqüenta e quatro
reais e sessenta e seis centavos).
Neste processo o Sr. Eduardo José Ribeiro juntou duas
planilhas de custos, visando demonstrar, na primeira planilha, os custos de uma viagem à Vitória, e na segunda,
os custos totais, considerando o número de 08 (oito) viagens à Vitória, 01 (uma) viagem à Alegre, além de despesas com combustível de outros veículos e com refeições.
Para uma melhor interação acerca do caso em tela, pedimos vênia para transcrever o teor destas planilhas, conforme demonstramos a seguir:
PLANILHA DE CUSTOS
CLIENTE: CODEG
ATT: DIR. PRESIDENTE DATA 06 abril 2005.
Planilha nº 02
PLANILHA DE CUSTOS
CLIENTE: CODEG
ATT: DIR. PRESIDENTE DATA 06 abril 2005.
No processo de ressarcimento em comento (448/2005),
o Sr. Eduardo José Ribeiro além das duas planilhas de
custos supramencionadas, juntou também vários recibos referentes à “almoço reunião CEF Vila Velha”; “leite Tatá 1 Lt”; 3 (três) recibos do Posto Verão; além de vários recibos de pedágio da Rodovia do Sol e da 3ª Ponte.
Entretanto o número de recibos de pedágio presentes
no proc. 448/2005 não condizem com o valor solicitado
para ressarcimento, senão vejamos:
A planilha de custos nº 02, supratranscrita, nos informa
Diário Oficial de Contas

que foram realizadas 08 (oito) viagens à Vitória, assim,
deveriam ter sido apresentados 16 (dezesseis) recibos
referentes ao pedágio da Rodovia do Sol (somando-se
ida e volta), bem como 16 recibos inerentes ao pedágio
da 3ª Ponte (somando-se ida e volta), além de 08 (oito)
recibos de “estacionamento”.
Ocorre que, compulsando os autos do proc. 448/2005, a
equipe de auditoria encontrou 13 (treze) recibos de pedágio da Rodovia do Sol, apenas 2 (dois) recibos da 3ª
Ponte, e nenhum recibo referente ao “estacionamento”,
o que resulta numa diferença, paga a maior, de R$ 52,60
(cinquenta e dois reais e sessenta centavos), que equivalem à 33,067203 VRTE’s, sujeitos à devolução.
Processo nº 624/2005:
No processo nº 624/2005, a CODEG efetuou o pagamento ao seu Diretor Administrativo, a título de ressarcimento, do importe de R$ 725,28 (setecentos e vinte e cinco
reais e vinte e oito centavos).
Para tanto, o Sr. Eduardo José Ribeiro juntou ao processo
duas planilhas, sendo uma de custos e outra denominada “Balancete de Verificação de Despesas do D.A”.
A primeira planilha é semelhante àquela juntada ao processo 448/2005, já aqui noticiado, e visava demonstrar
os custos de uma viagem à Vitória, cujo valor (por viagem) remontaria a R$ 67,16 (sessenta e sete reais e dezesseis centavos).
Na segunda planilha estão discriminadas as viagens à Vitória, num total de 08 (oito) viagens, além de despesas
com plotagens e combustível de outros veículos.
Nesse ínterim, pedimos vênia para transcrever o teor
da segunda planilha, conforme demonstramos a seguir:
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE DESPESAS DO D.A
www.tce.es.gov.br

CLIENTE: CODEG
ATT: DIR. PRESIDENTE DATA 13 MAIO 2005.
Além da planilha supratranscrita, o Sr. Eduardo José Ribeiro juntou também vários recibos de pedágio da Rodovia do Sol e da 3ª Ponte.
Vale ressaltar o teor dos seguintes recibos juntados pelo
Diretor Administrativo da CODEG, senão vejamos:
- Recibo da Papelaria Lápis de Cor, datado de 12/05/05,
no valor de R$ 61,60;
- Recibo do Posto Verão Ltda-ME, datado de 13/05/05,
no valor de R$ 10,00, referente à compra de gasolina;
- Recibo do Posto Verão Ltda-ME, datado de 13/05/05,
no valor de R$ 134,00, referente à compra de 75 l de
óleo diesel;
De acordo com o “Balancete” apresentado, teriam sido
realizadas 08 (oito) viagens à Vitória, assim, deveriam
ter sido apresentados 16 (dezesseis) recibos referentes
ao pedágio da Rodovia do Sol (somando-se ida e volta),
bem como 16 recibos inerentes ao pedágio da 3ª Ponte
(somando-se ida e volta), além de 08 (oito) recibos de estacionamento.
Compulsando os autos do proc. 624/2005, a equipe de
auditoria encontrou 16 recibos de pedágio da Rodovia
do Sol, entretanto foram apresentados apenas 5 (cinco)
recibos de pedágio da 3ª Ponte e nenhum referente ao
estacionamento, o que resulta numa diferença, paga a
maior, de R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinqüenta centavos).
Cobra relevo o fato de ter sido solicitado o ressarcimento de uma “viagem à Vitória na GIDUR”, ao custo de R$
64,96, ocorrida em 01 de maio de 2005, sendo pouco críSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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vel que uma reunião envolvendo interesses da CODEG
tenha sido realizada em um feriado nacional (dia do trabalho), quiçá coincidindo num domingo, razão pela qual
entendemos que tal valor deva ser devolvido aos cofres
da CODEG juntamente com a diferença, paga a maior, de
R$ 32,50, referida no parágrafo anterior, o que resulta
num montante de R$ 97,46 (noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), que equivalem a 61,268623 VRTE’s, sujeitas à devolução.
Processo nº 747/2005:
No processo nº 747/2005, a CODEG efetuou o pagamento ao seu Diretor Administrativo, a título de ressarcimento, do importe de R$ 1.115,04 (um mil cento e quinze
reais e quatro centavos).
O Sr. Eduardo José Ribeiro juntou ao processo duas planilhas, sendo uma de custos e outra denominada “Balancete de Verificação de Despesas do D.A”.
A primeira planilha é semelhante àquela juntada ao processo 448/2005, já aqui noticiado, e visava demonstrar
os custos de uma viagem à Vitória, cujo valor (por viagem) remontaria a R$ 67,16 (sessenta e sete reais e dezesseis centavos).
Na segunda planilha estão discriminadas as viagens à
Vitória, num total de 11 (onze) viagens, bem como, 03
(três) viagens à Vila Velha, além de despesas com plotagens e combustível de outros veículos.

Além da planilha supratranscrita, o Sr. Eduardo José Ribeiro juntou também vários recibos de pedágio da Rodovia do Sol e da 3ª Ponte.
Considerando o “Balancete” apresentado, teriam sido
realizadas 11 (onze) viagens à Vitória e 03 (três) à Vila
Velha, assim, deveriam ter sido apresentados 28 (vinte
e oito) recibos referentes ao pedágio da Rodovia do Sol
(somando-se ida e volta), bem como 22 (vinte e dois) recibos inerentes ao pedágio da 3ª Ponte (somando-se ida
e volta), além de 14 (quatorze) recibos de estacionamento.
Compulsando os autos do proc. 747/2005, a equipe de
auditoria encontrou 30 (trinta) recibos de pedágio da
Rodovia do Sol, 19 (dezenove) recibos de pedágio da 3ª
Ponte e nenhum referente ao estacionamento, o que resulta numa diferença, paga a maior, de R$ 22,10 (vinte e
dois reais e dez centavos).
Quadra ressaltar que os itens: “plotagens”, “combustível
carro MSS 8090”, “combustível carro MQB 4995”, já haviam sido cobrados e recebidos no processo 624/2005,
num total de R$ 205,60 (duzentos e cinco reais e sessenta centavos). Note-se que as datas e valores indicados nestes itens são exatamente os mesmos referidos no
processo 624/2005, já aqui noticiado.

Nesse ínterim, pedimos vênia para transcrever o teor
da segunda planilha, conforme demonstramos a seguir:

Assim, entendemos que os valores de R$ 22,10 e R$
205,60, acima referidos, devem ser devolvidos aos cofres
da CODEG, o que resulta num montante de R$ 227,70
(duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos), que
equivalem a 143,14452 VRTE’s.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE DESPESAS DO D.A

Processo nº 153/2005:

CLIENTE: CODEG

No proc. 153/2005, a CODEG efetuou o pagamento ao
seu Diretor Administrativo, a título de ressarcimento, do

ATT: DIR. PRESIDENTE DATA 10 JUNHO 2005
Diário Oficial de Contas
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importe de R$ 847,30 (oitocentos e quarenta e sete reais
e trinta centavos).
O Sr. Eduardo José Ribeiro juntou ao processo duas planilhas, sendo uma de custos e outra denominada “Balancete de Verificação de Despesas do D.A”.
A primeira planilha é semelhante àquela juntada ao processo 448/2005, já aqui noticiado, e visava demonstrar
os custos de uma viagem à Vitória, cujo valor (por viagem) remontaria, no caso, a R$ 64,96 (sessenta e quatro
reais e noventa e seis centavos).
Na segunda planilha estão discriminadas 05 (cinco) viagens à Vitória, bem como despesas com combustível de
outros veículos, além de uma despesa com refeição.
Nesse ínterim, pedimos vênia para transcrever o teor da
segunda planilha, conforme demonstramos a seguir:
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE DESPESAS DO D.A
CLIENTE: CODEG
ATT: DIR. PRESIDENTE DATA 29 JANEIRO 2005
Além da planilha supratranscrita, o Sr. Eduardo José Ribeiro juntou vários recibos referentes aos abastecimentos de combustível, totalizando o montante de R$ 509,00
(quinhentos e nove reais).
Entretanto, não foram juntados nenhum recibo de pedágio (tanto da Rodosol, quanto da 3ª Ponte) ou seja, não
há qualquer comprovação, por parte do Sr. Eduardo José
Ribeiro, das despesas realizadas com viagens à Vitória,
não bastando, para efeito de ressarcimento de despesas,
a simples afirmação de ter efetuado os deslocamentos.
Dessa forma, ante a ausência dos recibos de pedágio e
de estacionamento no processo em comento, entendemos que o valor de R$ 338,30 (trezentos e trinta e oito
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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reais e trinta centavos) resultante da diferença entre o
valor ressarcido e o valor efetivamente comprovado como despesa pelo Sr. Eduardo José Ribeiro deva ser devolvido aos cofres da CODEG, o que equivale a 212,67366
VRTE’s.

Da Análise das Justificativas:

- Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo

A irregularidade apontada pela equipe refere-se a ato de
gestão antieconômico, decorrente de pagamento de ressarcimento de despesa com deslocamento, sem a devida
comprovação, perfazendo um total de R$ 1.876,70,00.

- Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro

Por fim, conclui-se que somando os valores a serem devolvidos nos processos acima referidos teremos um total
de R$ 1.876,70 (um mil oitocentos e setenta e seis reais e
setenta centavos), equivalentes a 1.179,795 VRTE’s, conforme aduzido na tabela abaixo:

A obrigatoriedade da apresentação da prestação de contas funda-se no preceito constitucional, insculpido no artigo 32, § 2º da Constituição Estadual, que estabelece:
“prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores s ou pelos
quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigação de natureza pecuniária”.

Processo
997/2004
1129/2004
448/2005
624/2005
747/2005
153/2005
TOTAL

Valor sujeito à de- Valor sujeito à devolução (em reais) volução (em VRTE’s)
640,96
402,9421
519,68
326,69893
52,60
33,067203
97,46
61,268623
227,70
143,14452
338,30
212,67366
1876,70
1179,795

- Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretor Técnico
3.1.12) Análise do item “6.1.2.7 – Pagamento indevido
de inserções publicitárias em rádio diferentemente do
previsto no contrato em Infringência ao Art. 153, caput,
e alínea “a”, § 2º do Artigo 154 da Lei 6.404/76”
Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:
“6.1.2.7 – Pagamento indevido de inserções publicitárias em rádio diferentemente do previsto no contrato.
Infringência: Art. 153, caput, e alínea “a”, § 2º do Artigo
154 da Lei 6.404/76.

O dever de prestar favorece a transparência na prática
dos atos dos gestores públicos, a comprovação da lisura no trato da coisa pública e a correta aplicação dos recursos públicos.

Art. 153. O administrador da companhia deve empregar,
no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que
todo homem ativo e probo, costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

Para tanto, é imprescindível que a prestação de contas
esteja composta por documentos idôneos e consistentes
que permitam a aferição da legalidade dos atos praticados, a comprovação do efetivo cumprimento do objetivo
do repasse e ainda, da existência do nexo de causalidade
entre o desembolso dos recursos e sua efetiva aplicação.

[...]

Edital: Convite 004/05

A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.

Considerando a ausência de justificativas por parte do
administrador responsável, permanece a irregularidade,
sendo passível de devolução pelo sr. Eduardo José Ribeiro, aos cofres da Empresa, o valor recebido sem a devida
comprovação da despesa com deslocamento, na quantia
de R$ 1.876,70 (um mil oitocentos e setenta e seis reais e
setenta centavos), equivalentes a 1.179,795 VRTE’s.

Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.

Administradores responsáveis: - Ademir Ferreira da Cruz
- Diretor Presidente

Assinatura: 01/09/05 Publicação: 13/09/05

Administradores responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz
(Diretor Presidente)
Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)
Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)
Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)
Das Justificativas Apresentadas:
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§ 2º É vedado ao administrador:
a) Praticar ato de liberalidade à custa da companhia;
(...)
a) Processo: 1110/05 (Doc nº13)
Contratada: Rádio Gaeta Ltda
Objeto: Execução de serviços de divulgação em rádio das
ações realizadas no Município
Valor: R$ 74.786,40
Prazo: 6 meses
Valor executado no exercício: R$ 24.928,80
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Constatamos que a CODEG, no Convite 004/2005, proc.
nº 1110/2005, vide Doc.13, efetuou pagamentos indevidos à contratada Rádio Gaeta Ltda, em discrepância com
o previsto no contrato, conforme demonstraremos a seguir.
A Cláusula Primeira do contrato noticia no item 1.1 o objeto e a descrição dos serviços, in verbis:

Assim, caso o número de dias de serviços prestados em
um dado mês fosse menor do que o previsto contratualmente, deveria a CODEG ter solicitado à contratada o
abatimento proporcional do preço, subtraindo-se do valor total (R$ 12.464,40) o numerário equivalente aos dias
em que o serviço deixou de ser prestado.

“1.1 – Constitui objeto do presente contrato A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DAS
AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, conforme planilha
orçamentária da CONTRATANTE, em anexo.” (grifamos).

Nesse ínterim, convém relatar que no mês de setembro
de 2005, de acordo com o “Comprovante de Veiculação
Comercial” gerado pela contratada, houve 22 (vinte e
dois) dias de serviço prestado ao invés dos 26 dias contratualmente previstos.

Por sua vez, a referida “planilha orçamentária” (Doc.
13-informação interna da 1ªCT), que faz parte do contrato, previa que haveria um total 13 (treze) “inserções e
testemunhais” por dia.

No mês de outubro de 2005, de acordo com o “Comprovante de Veiculação Comercial” apurou-se que houve apenas 21 (vinte e um) dias de serviço prestado ao invés dos 26 dias contratualmente previstos.

Estava previsto, também, na referida planilha, que as inserções publicitárias se dariam ao longo de 26 (vinte e
seis) dias ao mês, ao custo de R$ 12.464,40 (doze mil
quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos) mensais.

No mês de novembro de 2005, de acordo com o “Comprovante de Veiculação Comercial”, houve 22 (vinte e
dois) dias de serviço prestado ao invés dos 26 dias contratualmente previstos.

Entretanto, denota-se da análise dos pagamentos efetuados pela CODEG no ano de 2005 que a prestação do
serviço se deu de forma diversa do estipulado no contrato, ou seja, o número de dias de serviço prestado por
mês, acabou sendo menor do que o contratualmente
previsto, sem que houvesse, porém, abatimento no preço.
Se dividirmos o valor de R$ 12.464,40 (valor mensal pago
à rádio Gaeta) por 26 (número de dias estipulado contratualmente para a prestação do serviço ao mês) chegaremos ao valor de R$ 479,40 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos) por dia de inserções.
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Por sua vez, o “Comprovante de Veiculação Comercial”
referente ao mês de dezembro de 2005 atesta que houve 22 (vinte e dois) dias de serviço prestado ao invés dos
26 dias contratualmente previstos.
Assim resulta clara a desídia da CODEG ao efetuar os
pagamentos referentes ao contrato derivado do CV
004/2005 sem que procedesse ao abatimento do preço resultante da prestação do serviço em quantidade
de dias inferior ao previsto contratualmente, razão pela
qual, entendemos que as diferenças apuradas deverão
ser ressarcidas aos cofres da empresa, conforme planilha abaixo aduzida:
Valor pago mensalmente à contratada (em reais)
www.tce.es.gov.br

Número de dias de serviços prestados
Diferença entre a quantidade de dias de serviço e o previsto contratualmente
Valor sujeito à devolução (em reais)
Setembro 12.464,40 22 4 1917,60
Outubro 12.464,40 21 5 2397,00
Novembro 12.464,40 22 4 1917,60
Dezembro 12.464,40 22 4 1917,60 TOTAL (em reais)
8.149,80
Dessa forma, deverão ser devolvidos aos cofres da CODEG a quantia de R$ 8.149,80 (oito mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos) equivalentes à
5.123,4047 VRTE’s.
Administradores responsáveis:
Ademir Ferreira da Cruz (Diretor Presidente)
Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)
Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)
Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)
Das Justificativas Apresentadas:
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.
Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.
Da Análise das Justificativas:
A equipe técnica expõe que devem ser devolvidos aos
cofres da CODEG R$ 8.149,80 referentes a pagamenSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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to efetuado à empresa Rádio Gaeta Ltda., sem a efetiva
prestação de serviços.
Em análise ao exposto pela Auditoria, verifica-se que o
contrato não foi executado fielmente pela contratada,
em desconformidade com a Lei 8.666/93, que prevê em
seu artigo 66 o seguinte:
Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as
normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. (GN)
Como o contrato não foi executado de acordo o estipulado em suas cláusulas, o serviço não foi prestado em sua
integra, e o pagamento integral acarretou prejuízos.
Ademais, a CODEG não exerceu a prerrogativa legal prevista na forma do artigo 65 da Lei 8666/93, de suprimir
o objeto contratual em até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor contratado.
Desta forma, entendemos tratar-se de ato de gestão antieconômico, mantém-se a irregularidade, apontada pela Equipe, quanto ao pagamento indevido de inserções
publicitárias em rádio diferentemente do previsto no
contrato com infração no disposto Art. 153, caput, e alínea “a”, § 2º do Artigo 154 da Lei 6.404/76, sendo passível de devolução aos cofres da empresa de R$ 8.149,80
(oito mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos) equivalentes à 5.123,4047 VRTE’s.
Administradores responsáveis: - Ademir Ferreira da Cruz
- Diretor Presidente
- Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo
- Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro
- Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretor Técnico
Diário Oficial de Contas

3.1.13) Análise do item “6.1.2.8 - Pagamentos de patrocínios e eventos sem prévia autorização da Assembléia
Geral ou do Conselho de Administração em infringência
as alíneas “a” e “b”, § 2º, art. 154 da Lei 6.404/76”.
Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:
“6.1.2.8 - Pagamentos de patrocínios e eventos sem prévia autorização da Assembléia Geral ou do Conselho de
Administração.
Infringência: alíneas “a” e “b”, § 2º, art. 154 da Lei
6.404/76
[...]
§ 2º É vedado ao administrador:
a) Praticar ato de liberalidade à custa da companhia;
b) Sem prévia autorização da assembléia-geral ou do
conselho de administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito;
[...]
Constatamos durante a realização dos nossos trabalhos,
que a CODEG vem realizando pagamentos a diversas entidades em desacordo com os objetivos sociais previstos no Estatuto da Companhia e sem qualquer autorização de Assembléia Geral ou Conselho de Administração.
Destacamos, a seguir, os patrocínios e eventos realizados
e as entidades beneficiadas no período auditado (Doc
nº15-informação interna da 1ªCT):
Desta forma, entendemos que os pagamentos realizados
às diversas entidades beneficiadas são indevidos, uma
vez que tais objetos não foram autorizados em Assembléia Geral ou Conselho de Administração da CODEG, eswww.tce.es.gov.br

tando sujeitos a devolução de R$ 50.902,46 (cinqüenta
mil, novecentos e dois reais e quarenta e seis centavos),
equivalentes à 32.000,037 VRTE’s.
Administradores responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz
(Diretor Presidente)
Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)
Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)
Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)
Das Justificativas Apresentadas:
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.
Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.
Da Análise das Justificativas:
A Equipe Técnica verificou irregularidades diante do fato da CODEG realizar despesas que desrespeitaram as finalidades institucionais da Empresa, previstas no Estatuto Social.
Segundo o relatório da Auditoria, a CODEG vem realizando pagamentos a diversas entidades, no montante de R$
50.902,46, em desacordo com os objetivos sociais previstos no Estatuto da Companhia e sem qualquer autorização de Assembléia Geral ou Conselho de Administração.
Esta Corte de Contas já se manifestou, conforme Parecer
Consulta TC-023/01, acerca da necessidade de toda Despesa Pública deve ter previsão legal para ser exercitada,
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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nos seguintes termos:
Parecer Consulta TC023/01
(...) toda despesa deve ter previsão legal para ser exercitada. Todavia, a querença suscitada, encontra, a princípio, obstáculo no princípio da impessoalidade, determinador da conduta de toda a Administração Pública brasileira, e inscrito no ‘caput’ do art. 37 de nossa Constituição da República, ‘in verbis’: ‘A administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)’ [grifo nosso]. Assim, toda a Administração Pública brasileira, que inclui as empresas públicas, deve, nas suas atitudes, nem prejudicar, nem beneficiar certas pessoas físicas ou jurídicas
em detrimento do todo social.
É notório que administrador público é mero gestor dos
recursos financeiros da coletividade e como tal deve zelar para a legal e boa aplicação dos mesmos. Sua conduta deve pautar-se nos princípios norteadores da Administração Pública, principalmente os insculpidos no art.
37 da CF/88, e os estabelecidos no Estatuto Social da Empresa.
A atividade administrativa não pode ser exercida fora dos trilhos demarcados pela lei. O Estatuto Social de
uma empresa é a sua verdadeira constituição. É o regulamento interno que não só disciplina a sua forma de funcionamento e de administração mas, também, rege as
sua relações com terceiros. Portanto, a violação a regra
estatutária é tida como uma irregularidade gravíssima,
visto ferir completamente o princípio da legalidade.
Entre os eventos patrocinados pela CODEG apontados
Diário Oficial de Contas

pela equipe, estão: pagamento de patrocínios a futebol
amador e a esportistas, contribuições a eventos culturais
e religiosos, participação financeira em festas, patrocínios campanhas ambientais e a associação de moradores, perfazendo um montante de R$ R$ 50.902,46, sem
finalidade pública e em desacordo com os objetivos da
empresa, ferindo, desta forma, aos princípios da administração pública.
Além de tais despesas revelarem “desvio de finalidade”,
afrontando o princípio da legalidade, uma vez que ao
realizá-las a CODEG desrespeitou as finalidades institucionais, previstas no Estatuto Social. A situação reveste-se de tamanha gravidade, já que verifica-se a existência
de atos administrativos realizados pela CODEG que deveriam ter sido priorizados pela Administração da Empresa, relatados como irregularidades nos itens 6.1.3.8
e 6.1.3.10 da ITI - 016/2006, deixando de efetuar o recolhimento das obrigações sociais junto ao INSS, no montante de R$131.888,53 e realizando pagamento de obrigações legais com atraso, incorrendo em multa no valor
total de R$ 98.258,92.
Desta feita, mantém-se a irregularidade relatada pela
Equipe, sob pena de ressarcimento dos valores pagos,
num montante de R$ 50.902,46.
È Mister lembrar, por oportuno, que ao violar a lei ou
o estatuto, agem os administradores além dos poderes
que lhe são outorgados, caracterizando responsabilidade pessoal não apenas perante a sociedade, mas perante terceiros prejudicados. Acrescentamos ainda, que é
perfeitamente possível a responsabilização pessoal dos
administradores da Administração direta e indireta por
atos lesivos ao patrimônio, sujeitando-se obviamente, se
for o caso, à incidência da Lei de Improbidade Adminiswww.tce.es.gov.br

trativa.
Administradores responsáveis: - Ademir Ferreira da Cruz
- Diretor Presidente, - Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo, - Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro, - Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretor Técnico
Desta forma, entendemos que os pagamentos realizados
às diversas entidades beneficiadas são indevidos, uma
vez que tais objetos não foram autorizados em Assembléia Geral ou Conselho de Administração da CODEG, estando sujeitos a devolução de R$ 50.902,46 (cinqüenta
mil, novecentos e dois reais e quarenta e seis centavos),
equivalentes à 32.000,037 VRTE’s.
Administradores responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz
(Diretor Presidente)
Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)
Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)
Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)
Das Justificativas Apresentadas:
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.
Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.
Da Análise das Justificativas:
A Equipe Técnica verificou irregularidades diante do fato da CODEG realizar despesas que desrespeitaram as finalidades institucionais da Empresa, previstas no Estatuto Social.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Segundo o relatório da Auditoria, a CODEG vem realizando pagamentos a diversas entidades, no montante de R$
50.902,46, em desacordo com os objetivos sociais previstos no Estatuto da Companhia e sem qualquer autorização de Assembléia Geral ou Conselho de Administração.
Esta Corte de Contas já se manifestou, conforme Parecer
Consulta TC-023/01, acerca da necessidade de toda Despesa Pública deve ter previsão legal para ser exercitada,
nos seguintes termos:
Parecer Consulta TC023/01
(...) toda despesa deve ter previsão legal para ser exercitada. Todavia, a querença suscitada, encontra, a princípio, obstáculo no princípio da impessoalidade, determinador da conduta de toda a Administração Pública brasileira, e inscrito no ‘caput’ do art. 37 de nossa Constituição da República, ‘in verbis’: ‘A administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)’ [grifo nosso]. Assim, toda a Administração Pública brasileira, que inclui as empresas públicas, deve, nas suas atitudes, nem prejudicar,
nem beneficiar certas pessoas físicas ou jurídicas em detrimento do todo social.
É notório que administrador público é mero gestor dos
recursos financeiros da coletividade e como tal deve zelar para a legal e boa aplicação dos mesmos. Sua conduta deve pautar-se nos princípios norteadores da Administração Pública, principalmente os insculpidos no art.
37 da CF/88, e os estabelecidos no Estatuto Social da Empresa.
Diário Oficial de Contas

A atividade administrativa não pode ser exercida fora dos trilhos demarcados pela lei. O Estatuto Social de
uma empresa é a sua verdadeira constituição. É o regulamento interno que não só disciplina a sua forma de funcionamento e de administração mas, também, rege as
sua relações com terceiros. Portanto, a violação a regra
estatutária é tida como uma irregularidade gravíssima,
visto ferir completamente o princípio da legalidade.
Entre os eventos patrocinados pela CODEG apontados
pela equipe, estão: pagamento de patrocínios a futebol
amador e a esportistas, contribuições a eventos culturais
e religiosos, participação financeira em festas, patrocínios campanhas ambientais e a associação de moradores, perfazendo um montante de R$ R$ 50.902,46, sem
finalidade pública e em desacordo com os objetivos da
empresa, ferindo, desta forma, aos princípios da administração pública.
Além de tais despesas revelarem “desvio de finalidade”,
afrontando o princípio da legalidade, uma vez que ao
realizá-las a CODEG desrespeitou as finalidades institucionais, previstas no Estatuto Social. A situação reveste-se de tamanha gravidade, já que verifica-se a existência
de atos administrativos realizados pela CODEG que deveriam ter sido priorizados pela Administração da Empresa, relatados como irregularidades nos itens 6.1.3.8
e 6.1.3.10 da ITI - 016/2006, deixando de efetuar o recolhimento das obrigações sociais junto ao INSS, no montante de R$131.888,53 e realizando pagamento de obrigações legais com atraso, incorrendo em multa no valor
total de R$ 98.258,92.
Desta feita, mantém-se a irregularidade relatada pela
Equipe, sob pena de ressarcimento dos valores pagos,
num montante de R$ 50.902,46.
www.tce.es.gov.br

ÉMister lembrar, por oportuno, que ao violar a lei ou o
estatuto, agem os administradores além dos poderes
que lhe são outorgados, caracterizando responsabilidade pessoal não apenas perante a sociedade, mas perante terceiros prejudicados. Acrescentamos ainda, que é
perfeitamente possível a responsabilização pessoal dos
administradores da Administração direta e indireta por
atos lesivos ao patrimônio, sujeitando-se obviamente, se
for o caso, à incidência da Lei de Improbidade Administrativa.
Administradores responsáveis: - Ademir Ferreira da Cruz
- Diretor Presidente
- Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo
- Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro
- Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretor Técnico
3.1.14) Análise do item “6.1.2.9 - Contrato de comodato de bem público firmado com particular configurando
perda patrimonial em infringência as alíneas “a” e “b”, §
2º, Artigo 154 da Lei 6.404/76.”
Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:
“6.1.2.9 - Contrato de comodato de bem público firmado
com particular configurando perda patrimonial.
Infringência: alíneas “a” e “b”, § 2º, Artigo 154 da Lei
6.404/76. (Doc nº16)
[...]
§ 2º É vedado ao administrador:
a) Praticar ato de liberalidade à custa da companhia;
b) Sem prévia autorização da assembléia-geral ou do
conselho de administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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ros, os seus bens, serviços ou crédito;
[...]
a) Processo: 724/04
Contratada: RGPS – Reta Grande Pintura e Serviços Ltda - ME
Objeto: Locação de um veículo tipo F 4000 para atender
a COTRAG
Valor: R$ 1.400,00 mensais
Prazo: 30/07/94 a 31/12/04
Assinatura: 30/07/04
Valor executado no exercício: R$ 7.000,00
c) Processo: 288/05
Edital: Concorrência 001/05
Contratada: Delza Maria Buback Fernandes
Objeto: Locação de equipamentos para trabalharem na
limpeza pública de Guarapari (01 caminhão Ford F-4000,
placa MSA 7370, com Manutenção, sem combustível e
sem motorista p/ atender a COTRAG)
Valor: R$ 35.160,00
Prazo: 12 meses

Ressaltamos, que o contrato firmado com RGPS em 2004,
com vigência até 31/12/04, expirou-se em 31/12/04,
sendo realizada uma nova contratação com a mesma finalidade, através da Concorrência Pública 001/05, junto
a Delza Maria Buback Fernandes, vigente ate 31/12/05,
Esclarecemos também, que o contrato em comodato firmado pela CODEG junto a COTRAG, teve seu prazo de
vigência expirado em 29/03/04, não sendo encontrado
nos autos evidencias de que o mesmo tenha sido aditado ou renovado, embora a CODEG continuasse cedendo
o caminhão Ford F4000 para utilização da COTRAG, através do contrato firmado com Delza Maria Buback Fernandes.
Cabe acrescentar ainda, que o contrato de comodato estabelecia em suas cláusulas primeira e quarta, respectivamente, o fornecimento de um veículo da marca Ford
F4000 e 300 litros de combustível mensalmente. Mesmo com o fim da vigência do contrato de comodato,
em 29/03/2004, a CODEG continuou fornecendo combustível para a COTRAG, através do contrato com a NOVAMARCA PETRÓLEO E COMÉRCIO LTDA, conforme autorização e Notas Fiscais anexas

Da análise conjunta dos processos referenciados, constatamos o que segue:

Os fatos acima relatados constituem atos de liberalidade da Diretoria da CODEG, que geram despesas para a
mesma, sem a previsão simultânea de receita que equilibre a relação, provocando, desta forma, perda patrimonial para a CODEG.

O caminhão Ford F4000, locado pela CODEG junto a
RGPS – Reta Grande Pintura e Serviços Ltda, vem ao longo dos exercícios de 2003 e 2004 sendo cedido à COTRAG – Cooperativa de Trabalho, Reciclagem, Limpeza e
Conservação de Guarapari, através de contrato de comodato para utilização em coleta de materiais recicláveis.

Esta cessão gratuita pode também configurar o ato de
improbidade administrativa previsto no inciso IV do Art.
9º da Lei 8429/92 “...utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de
qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta

Assinatura: 10/05/05
Valor executado no exercício: R$ 14.650,00

Diário Oficial de Contas
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lei...”, já que evidencia a utilização de bem locado com
recursos públicos, entregue a particular, no caso a COTRAG, para que o utilize em benefício próprio.
Constatamos os seguintes gastos contabilizados por
competência no decorrer do exercício de 2005, relacionados à referida contratação:
DESPESAS DE LOCAÇÃO
Contratada: Delza Maria Buback Fernandes (CONC.
001/05/ PROC. 288/05)
Data Proc. Cheque Referência Valor
14/04/05 313/05 2224 01/2005 1.364,60
14/04/05 313/05 2225 02/2005 1.364,60
13/05/05 456/05 2356 03/2005 1.364,60
30/06/05 598/05 Dinheiro 04/2005 1.364,60
22/07/05 718/05 Dinheiro 05/2005 1.441,10
26/08/05 883/05 3043 06/2005 1.441,10
22/09/05 1019/05 2486 07/2005 1.441,10
04/11/05 1251/05 3354 08/2005 1.441,10
29/11/05 1391/05 2664 09/2005 1.441,10
22/12/05 1487/05 2776 10/2005 1.441,10
Total 14.105,00
DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS (DISCRIMINADAS NO DOC.
16-informação interna da 1ªCT)
Contratada: Nova Marca (TP 002/04)
Data Proc. Cheque Referência Valor
04/03/05 157/05 - 01/2005 281,55
30/03/05 282/05 2032 02/2005 445,07
06/05/05 420/05 2318 03/2005 366,83
05/07/05 720/05 Dinheiro 05/2005 420,02
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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04/08/05 873/05 Dinheiro 06/2005 323,51
04/11/05 1340/05 2562 09/2005 396,38
07/12/05 1440/05 2703 10/2005 267,70
22/12/05 1552/05 2793 11/2005 481,44
JAN/06 024/06 - 12/2005 300,52
Total 3.282,82
O total de despesas registradas em 2005 totalizou R$
17.387,82(dezessete mil, trezentos e oitenta e sete reais
e oitenta e dois centavos) equivalentes a 10.930,92 VRTE´s, sujeitos a devolução.
Adminstradores responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz
(Diretor Presidente)
Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)
Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)
Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)
Das Justificativas Apresentadas:
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.
Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.
Da Análise das Justificativas:
Disciplinado no Capítulo VI, Seção I, artigo 579, do Código Civil, o contrato de Comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis.
Tem-se o Comodato como um contrato unilateral gratuito, pelo qual o comodante cede um bem não fungível,
Diário Oficial de Contas

que deverá ser devolvido da mesma forma em que foi
emprestado em determinado lapso de tempo.

to ser esta condição “sine qua non” para a configuração
do Comodato.

Segundo o ilustre Silvio de Salvo Venosa o Comodato de
bem público depende de autorização legal. O que concordamos plenamente, pois o Poder Público movimenta
– se secundum legen, ou seja, conforme a lei.

Desta feita, mantém-se a irregularidade quanto a celebração de Contrato de Comodato de bem público firmado com particular configurando perda patrimonial em infringência as alíneas “a” e “b”, § 2º, Artigo 154 da Lei
6.404/76, sendo passível de devolução aos cofres da Empresa o valor de R$ 17.387,82 (dezessete mil, trezentos e
oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos) equivalentes a 10.930,92 VRTE´s.

Ainda, concernente aos preceitos de direito público,
mais precisamente os que supletivamente são completados pelo direito privado, a Administração Pública utiliza – se do Comodato para emprestar alguns bens de
sua propriedade. Por exemplo, um veículo a uma associação beneficente, um prédio público de um Órgão da
Administração Estadual para outro da Administração Federal ou Municipal, computadores, mesas e demais patrimônios.
Em seus ensinamentos o professor Silvio de Salvo Venosa assevera que de acordo com a Lei 8.666/93 o contrato
de Comodato poderá ser aplicado na Administração Pública propiciando assim, aos Administradores Públicos,
uma maneira de conduzir os bens públicos.
Note-se, então, que é imprescindível a administração
pública seja proprietária do bem que pretende emprestar e esta necessita de autorização para que seja legitimada a emprestar os bens administrados.
Pelo exposto pela Equipe, é nítido que a CODEG não é
proprietária dos bens emprestados em comodato, os
veículos cedidos foram alugados pela empresa. O locatário não possui ânimo de dono. A posse por meio aluguel
do bem não autoriza o empréstimo por comodato, visto
este excluir a mera detenção, sendo portanto ilegítimo o
contrato de comodato entre a CODEG e a COTRAG, ante
a ausência do pressuposto de propriedade do bem, viswww.tce.es.gov.br

Administradores responsáveis: - Ademir Ferreira da Cruz
- Diretor Presidente
- Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo
- Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro
- Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretor Técnico
3.1.15) Análise do item “6.1.2.10 - Prestação de serviços
de reciclagem de lixo urbano delegada à particular sem
procedimento licitatório e sem que a receita gerada por
tal serviço fosse revertida aos cofres públicos em infringência ao Artigo 37 inciso XXI da Constituição Federal”.
Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:
“6.1.2.10 - Prestação de serviços de reciclagem de lixo
urbano delegada à particular sem procedimento licitatório e sem que a receita gerada por tal serviço fosse revertida aos cofres públicos.
Infringência: Artigo 37 inciso XXI da Constituição Federal
[...]
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 efiSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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ciência e, também, ao seguinte:

abordados na ITI 016/2006.

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.

Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.

[...]
Ao entregar, sem procedimento licitatório, os serviços
de separação e venda de recicláveis aos catadores avulsos através de sua cooperativa - COTRAG, a CODEG desrespeita o princípio constitucional da isonomia, prejudicando a participação, no processo licitataório, de outros
possíveis interessados na prestação dos serviços, bem
como, beneficia os catadores da COTRAG em detrimento próprio, haja vista que não recebe nenhum percentual
no resultado das vendas dos recicláveis.
Administradores responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz
(Diretor Presidente)
Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)
Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)
Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)”
Das Justificativas Apresentadas:
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
Diário Oficial de Contas

Da Análise das Justificativas:
Até o ano 2007, a contratação de serviço público de coleta de lixo deveria ser realizada através de prévio processo de licitação pública, em obediência à norma contida
no art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.
A Lei nº 11.445 de 5/1/2007 altera a redação do art. 24,
inciso XXVII da Lei nº 8.666/93, dispondo sobre a dispensa do procedimento licitatório na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos
urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações
ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas
físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público
como catadores de materiais recicláveis, com o uso de
equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública.
Esta mudança decorre da conjuntura atual vivida em
nosso País, devido à desigualdade social, a questão da
falta de emprego está a exigir ações efetivas e freqüentes do Poder Público. O legislador, através de ações na
área de assistência social, de maneira a alcançar o objetivo maior da Administração Pública que é amenizar as
desigualdades sociais.
Embora, a iniciativa da CODEG seja louvável, quando da
contratação de catadores avulsos através de sua cooperativa – COTRAG, como um programa de natureza social,
essa contratação não é condizente com as normas vigentes à época.
Quanto ao fato da receita realizada proveniente da sewww.tce.es.gov.br

paração e venda de lixo urbano reciclável pelos catadores avulsos não ser revertida aos cofres públicos, não
vislumbramos nenhuma irregularidade nisso, visto não
causar dano ao Erário, pois o lixo ficaria inerte em aterros sanitários. Ao contrário, essa ação, além de aumentar a eficiência e eficácia dos serviços de limpeza pública, de coleta, de tratamento e de disposição final do lixo, que a atividade fim da CODEG, ainda, gera renda que
promove a inserção social dos catadores.
Ante ao exposto, opinamos pela manutenção da irregularidade em comento por ofensa ao artigo 37 inciso XXI
da Constituição Federal, diante do fato que a contratação ocorrerá em 2005, antes da modificação do art. 24
da Lei 8.666/93, através da Lei 11.445 de 2007 .
Administradores responsáveis: - Marleti Mocelin Dias
Coelho – Diretor
- Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente
- Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo
- Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro Técnico
3.1.16) Análise do item “6.1.2.11 - Falta de orçamentos
que indiquem a escolha da melhor proposta na contratação emergencial: Infringência aos Incisos II e III do §
único do Artigo 26 da Lei 8666/93”.
Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:
“6.1.2.11 - Falta de orçamentos que indiquem a escolha
da melhor proposta na contratação emergencial.
Infringência: Inciso II e III do § único do Artigo 26 da Lei
8666/93.
[...]
Art. 26. As dispensas previstas nos incisos III a XV do art.
24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25,
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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necessariamente justificadas, e o retardamento previsto
no final do § 2º do art. 8º desta lei deverão ser comunicados dentro de 3 (três) dias à autoridade superior para
ratificação e publicação na imprensa oficial no prazo de 5
(cinco) dias, como condição de eficácia dos atos.

Valor: R$ 118.800,00 Prazo: 90 dias Assinatura: 29/12/05

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

Objeto: Locação de 01 caminhão aberto, M. Benz, ano
79, placa GWS 7427, c/ manutenção e motorista

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa
que justifique a dispensa, quando for o caso;

Valor executado no exercício: R$ 0,00

Adminstradores responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz
(Diretor Presidente)

e) Processo: 1653/05

Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)

Contratada: Joel Serafim

Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)

(...)

Objeto: Locação de 01 micro ônibus, Kombi, ano 2002,
placa MPB 8873, com motorista e manutenção.

Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)”

a) Processo: 1653/05

Valor: R$ 6.600,00 Prazo: 90 dias Assinatura:

Contratada: Delza Maria Buback Fernandes

29/12/05

Contratada: José Carlos Ferreira dos Santos

A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.

Objeto: Locação de 01 caminhão Munck, M. Benz, ano
69, placa MQQ 3797, c/ motorista e manutenção

Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.

valor: R$ 9.240,00 Prazo: 90 dias Assinatura: 29/12/05

Da Análise das Justificativas:

Valor executado no exercício: R$ 0,00

A luz da doutrina “Situação Emergencial” é aquela que
expõe ao perigo ou causa dano à segurança, à saúde ou
à incolumidade de pessoas ou bens de uma coletividade,
exigindo providências de imediato do poder público para eliminar ou reduzir suas conseqüências lesivas.

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.

Objeto: Locação de 01 caminhonete aberta, chevrolet D20, ano 86,placa MOZ 6343, c/ manutenção e motorista
Valor: R$ 6.000,00 Prazo: 90 dias Assinatura: 23/12/05
Valor executado no exercício: R$ 0,00
b) Processo: 1653/05
Contratada: Deolindo Mantovaneli Bourgnon
Objeto: Locação 01 caminhonete aberta, chevrolet C-10,
ano 74, placa MRV 8140, c/ manutenção
Valor: R$ 4.500,00 Prazo: 90 dias Assinatura: 29/12/05
Valor executado no exercício: R$ 0,00
c) Processo: 1653/05
Contratada: Juniwer Construções Ltda
Objeto: Locação de 01 caminhão polinguindaste c/ 10
cxs estacionarias, ano 77, placa MRD 7793, e 01 trator pá
carregadeira ano 2000 c/ manutenção e motorista.
Diário Oficial de Contas

Valor executado no exercício: R$ 0,00
d) Processo: 1653/05
Contratada: José Nilton Bazoni

valor: R$ 9.240,00 Prazo: 90 dias Assinatura: 29/12/05

Valor executado no exercício: R$ 0,00
f) Processo: 1653/05

g) Processo: 1653/05
Contratada: Alexandre Pelissari Santana
Objeto: Locação de 01 mircor-onibus, Kombi, ano 98/99,
placa MQV0790, c/ manutenção.
Valor: R$ 5.400,00 Prazo: 90 dias Assinatura: 29/12/05
Valor executado no exercício: R$ 0,00
As contratações emergenciais, constantes do processo
www.tce.es.gov.br

acima, originaram-se da falta de atendimento de todos
os itens de um procedimento licitatório anterior (Tomada de Preço 004/05).
Ao efetuar as referidas contratações, a CODEG não realizou coleta de preços para justificar o valor contratado
utilizando-se, apenas, de uma planilha orçamentária de
emissão da própria Companhia.

Das Justificativas Apresentadas:

Segundo Diógenes Gasparini a emergência, como hipótese de dispensa de licitação consignada no inc. IV do
art. 24 da lei de Licitações e Contratos, é caracterizada
pela necessidade imediata ou urgente do atendimenSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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to do acontecido ou por acontecer, pois, se não for assim, será inútil qualquer medida posterior. Portanto, só o
imediato atendimento pode evitar prejuízo e salvaguardar a segurança das pessoas, obras, bens e equipamentos ou reduzir as conseqüências quando os fatos já aconteceram.
Assim sendo, desde que devidamente justificado no processo, estaria autorizada a contratação direta tão-somente para aquisição da quantidade de bens ou serviços
necessária para atender à situação emergencial, devendo a Administração proceder à imediata instauração do
competente certame licitatório.
Desta feita, entendemos em análise ao caráter emergencial das contratações realizadas pela CODEG, quaL seja:
“período de alta temporada” que este não encontra acolhimento no âmbito do referido dispositivo legal (inc. IV
do art. 24 da Lei nº 8.666/93),pois trata-se de despesa
rotineira regular e previsível cuja demanda regular deve ser atendida, mediante Planejamento. Portanto, não
podendo servir como fundamento à caracterização de situação emergencial, na medida que a realização de licitação para compra de bens e serviços é regra a ser seguida. As hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação constituem exceções, nos estreitos limites preconizados nos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93.
Muito embora a Equipe Técnica não ter feito menção a
essa questão em si, cabe-nos ressaltar e recomendar,
devido à importância, que a CODEG deve planejar os serviços a serem demandados no período de alta temporada no Município de Guarapari e realizar o devido procedimento licitatório em cumprimento ao disposto no art.
2º, “caput”, da Lei n? 8.666/93 e art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal.
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Em análise ao mérito, segundo a legislação brasileira, o
processo de contratação através de licitação ou de forma
direta, somente poderá ser iniciado quando existir estimativa do valor a ser contratado. Isso equivale dizer que
é necessário a elaboração de um orçamento dos bens,
serviços ou obras a serem contratadas para, somente depois iniciar-se o processo de licitação ou de contratação
direta através de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

datado de 29/12/2000.”

Esse orçamento, chamado de estimativa pela legislação,
deve considerar todo o período do contrato, inclusive
prorrogações e o valor total dos bens, serviços ou obras
envolvidos, devendo, no entanto, se detalhado por itens.

Art.20 – A diretoria será composta por 04 (quatro) membros, pessoas naturais, acionistas ou não, residentes no
país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, com mandato de 03 (três) anos,
permitida a reeleição e com remuneração fixada pela Assembléia Geral.

Os Orçamentos, além de servirem como parâmetro das
propostas oferecidas pelos fornecedores, determinando
se a proposta é inexeqüível (impossível de realizar por
ter o preço muito abaixo do mercado); a estimativa prévia dos valores serve também para verificar se existem
recursos orçamentários suficientes para a realização do
objeto da contratação.
Pelo exposto, mantêm-se a irregularidade apontada em
auditoria pela ausência de orçamentos que indiquem a
escolha da melhor proposta na contratação emergencial,
em infringência aos Incisos II e III do § único do Artigo 26
da Lei 8666/93.
Administradores responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz
(Diretor Presidente)
Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)
Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)
Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)”
3.1.17) Análise do item “6.1.3.1.1 - Manutenção e nomeação de diretores sem amparo no Estatuto – Infringência aos artigos 20 e 21 do Estatuto Social da empresa,
www.tce.es.gov.br

Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:
6.1.3.1.1 - Manutenção e nomeação de diretores sem
amparo no Estatuto.
Infringência: Artigos 20 e 21 do Estatuto Social da empresa, datado de 29/12/2000.
[...]

Art.21 – Os diretores serão designados: um Diretor Presidente; um Diretor Administrativo; um Diretor de Desenvolvimento e um Diretor Técnico, este graduado obrigatoriamente no 3º grau de ensino.
[...]
Constatamos que o Sr. Alsir Monteiro Costa ocupa na
empresa, o cargo de Diretor Financeiro, cuja posse deu-se em 10 de junho de 2002. Verificamos, entretanto,
que este cargo não está definido no Estatuto Social da
CODEG consolidado em 29 de dezembro de 2000, apresentado a esta equipe como o Estatuto Social vigente da
Companhia. (Doc nº01-informação interna da 1ªCT).
Tendo em vista o que dispõe o Estatuto Social da CODEG
no § 6, letra b, do artigo 19 “[...] Compete ao Conselho
de Administração: [...] b - eleger e destituir os diretores
da Sociedade e fixar-lhes as atribuições, com observância dos estatutos.[...]”, entendemos ser de sua responsabilidade a manutenção de situação contrária ao EstatuSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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to Social.

Art. 29 - Compete ao Diretor Administrativo:

Conselheiros Responsáveis: Antonico Gottardo (Presidente)

a) administrar gerir os serviços dos departamentos, divisões, seções e setores que, pela estrutura organizacional, lhe estiverem diretamente subordinadas;

José Wilson Almeida Hudson (Conselheiro)
Eduardo José Ribeiro (Conselheiro)
Das Justificativas Apresentadas:
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.
Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.
Da Análise das Justificativas:
A Equipe de auditoria constatou que o cargo de Diretor
Financeiro, ocupado pelo Sr. Alsir Monteiro Costa não está definido no Estatuto Social da CODEG consolidado em
29 de dezembro de 2000.

b) substituir o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro
nas suas faltas e impedimentos;
c) representar a Sociedade nos atos decorrentes das atribuições que lhe estiverem afetas.
Apesar da Inserção do Diretor financeiro, na redação
original do art. 29, redação essa que permanece, até os
tempos atuais, todavia, percebemos que ocorreram várias alterações na redação do art. 21, que trata da composição da Diretoria da Empresa, como podemos observar a seguir:
Estatuto Social de 5/12/1980
Art. 21 - Os Diretores serão designados: um Diretor Presidente; um Diretor Administrativo e um Diretor Técnico, este obrigatoriamente um engenheiro ou arquiteto.
Estatuto Social de 29/06/1984 e de 11/08/1984

O Estatuto da CODEG quando aborda a composição da
Diretoria estabelece em seu art. 21 que os Diretores serão designados: um Diretor Presidente; um Diretor Administrativo; um Diretor de Desenvolvimento; um Diretor Jurídico e um Diretor Técnico.

Art. 21 - Os Diretores serão designados: um Diretor Presidente; um Diretor Financeiro, Diretor Administrativo,
Diretor Comercial e um Diretor Técnico, este obrigatoriamente um engenheiro ou arquiteto.

Portanto, a criação de um cargo não previsto na estrutura da CODEG afronta os princípios da impessoalidade e
legalidade, além de causar prejuízo ao erário municipal.

Art. 21 - Os Diretores serão designados: um Diretor Presidente; : um Diretor Administrativo; um Diretor de Desenvolvimento e um Diretor Técnico este obrigatoriamente graduado no 3º grau de ensino.

Entretanto, para análise do mérito, estudamos o Estatuto Social da CODEG e verificamos que a figura do Diretor
Financeiro inserida no art. 29, com redação alterada em
5/6/1984, in verbis:
Diário Oficial de Contas

Estatuto Social de 29/12/2000

Estatuto Social de 19/8/2002
Art. 21 - Os Diretores serão designados: um Diretor Presidente;
www.tce.es.gov.br

um Diretor Administrativo; um Diretor de Desenvolvimento; um Diretor Jurídico e um Diretor Técnico, este
obrigatoriamente graduado no 3º grau de ensino.
Estatuto Social de 17/2/2007
Art. 21 - Os Diretores serão designados: um Diretor Presidente; um Diretor Administrativo; um Diretor de Desenvolvimento; um Diretor Jurídico e um Diretor Técnico,
este obrigatoriamente graduado no 3º grau de ensino.
Ressaltamos, ainda, que muito embora a alteração estatutária de 17/2/2007, reformulou a redação do art. 31,
que antes tratava da competência do Diretor Jurídico,
passando a estabelecer a competência do Diretor Financeiro, o art. 21 permaneceu inalterado.
É imprescindível registrar, o único Estatuto Social registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo foi
o de 5/12/1980, as demais alterações estatutárias realizada pela CODEG não foram arquivados e publicados em
afronta ao que dispõe o art. 135, § 1º, da Lei 6.404/76,
in verbis:
Art. 135. A assembléia-geral extraordinária que tiver por
objeto a reforma do estatuto somente se instalará em
primeira convocação com a presença de acionistas que
representem 2/3 (dois terços), no mínimo, do capital
com direito a voto, mas poderá instalar-se em segunda
com qualquer número.
§ 1º Os atos relativos a reformas do estatuto, para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às formalidades
de arquivamento e publicação, não podendo, todavia,
a falta de cumprimento dessas formalidades ser oposta, pela companhia ou por seus acionistas, a terceiros
de boa-fé.
§ 2º Aplica-se aos atos de reforma do estatuto o disposto
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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no artigo 97 e seus §§ 1º e 2º e no artigo 98 e seu § 1º.

Infringência: Artigo 42 do Estatuto datado de 29/12/00.

Da Análise das Justificativas:

Portanto, desta feita, é nítido que nomeação do Diretor Financeiro é ilegal. Ressaltamos, mais uma vez, ainda que nos tornemos enfadonhos, que o Estatuto Social
de uma empresa é a sua verdadeira constituição. É o regulamento interno que não só disciplina a sua forma de
funcionamento e de administração mas, também, rege
as sua relações com terceiros. Portanto, a violação a regra estatutária é tida como uma irregularidade gravíssima, visto ferir completamente o princípio da legalidade.

(...)

A Equipe de auditoria constatou a falta do devido registro em Ata da Assembléia Geral da investidura da Sra.
Ruteléa Wanderkoken e destituição do Sr. Marcelo Viera
Caetano como membros do Conselho Fiscal, infringindo
o disposto no artigo 42 do Estatuto Social de 29/12/00.

Art. 42. A Sociedade manterá de modo permanente um
Conselho Fiscal, composto de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes sendo elegíveis, exclusivamente, pessoas naturais, residentes no país, acionistas ou
não, diplomados em curso nível universitário, ou que tenham exercido por prazo mínimo de 03 (três) anos, carreira de administrador de empresa ou de Conselho Fiscal, eleito anualmente pela Assembléia Ordinária, podendo ser reeleito.
(...)

Novamente, os dirigentes da CODEG realizam atos administrativos ao arrepio das normas estatutárias. Frisaremos, exaustivamente, que o Estatuto Social de uma empresa é a sua verdadeira constituição, a violação a regra
estatutária é tida como uma irregularidade gravíssima,
visto ferir completamente o princípio da legalidade.

Responsáveis: Antonico Gottardo – Presidente do Conselho de Administração

As comprovações na Ata da Assembleia Geral, da destituição do Conselheiro Marcelo Viera Caetano e da eleição da Conselheira Ruteléa Wanderkoken, não foram
apresentadas a esta equipe de auditoria, caracterizando
infringência o estabelecido no artigo 42 do Estatuto da
empresa.

Ademais a Seção III do Capítulo XII da Lei 6.404/76, art.
145 a 152, disciplina sobre os Administradores, afirmando que as normas relativas a requisitos, impedimentos,
investidura, remuneração, deveres e responsabilidade
dos administradores aplicam-se a conselheiros e diretores.

José Wilson Almeida Hudson – Conselheiro Conselho de
Administração

Conselheiros Responsáveis: Antonico Gottardo (Presidente)

Eduardo José Ribeiro – Conselheiro Conselho de Administração

José Wilson Almeida Hudson (Conselheiro)

3.1.18) Análise do item “6.1.3.2.1 - Investidura e Destituição de Conselheiro Fiscal, sem o devido registro em
Ata da Assembléia - Infringência: Artigo 42 do Estatuto
datado de 29/12/00”

Das Justificativas Apresentadas:

Por força do parágrafo único do art.146 a ata da assembléia geral ou da reunião do Conselho de Administração
que eleger administradores deverá conter a qualificação
de cada um dos eleitos e o prazo de gestão, ser arquivada no Registro de Comércio e publicada.

Diante do exposto, mantém-se a irregularidade.
Concernente a irregularidade, cumpre-nos sugerir, ainda, S.M.J., a adequação do Estatuto Social da CODEG às
suas reais necessidades, ressaltando as alterações estatutárias deverão ser arquivados e publicados, em cumprimento ao disposto no art. 135, § 1º, da Lei 6.404/76.

Eduardo José Ribeiro (Conselheiro)

“6.1.3.2 - Investidura e remuneração dos Conselhos de
Administração e Fiscal

A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.

6.1.3.2.1 - Investidura e Destituição de Conselheiro Fiscal, sem o devido registro em Ata da Assembléia.

Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.

Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Diante do exposto, mantêm-se a irregularidade.
Responsáveis: Antonico Gottardo – Presidente do Conselho de Administração
José Wilson Almeida Hudson – Conselheiro Conselho de
Administração
Eduardo José Ribeiro – Conselheiro Conselho de Administração
3.1.19) Análise do item “6.1.3.3 - Omissão e descumpriSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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mento dos deveres e responsabilidades dos membros
do Conselho de Administração – Infringência ao Artigo
142 da Lei 6.404/76 e § 5º do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.
Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:
“6.1.3.3 - Omissão e descumprimento dos deveres e responsabilidades dos membros do Conselho de Administração.
Infringência: Artigo 142 da Lei 6404/76 e § 5º do Artigo
19 do Estatuto Social da Companhia.
[...]
Art. 142. Compete ao conselho de administração:
I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia;
II - eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser o estatuto;
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;

terceiros;

Da Análise das Justificativas:

IX - escolher e destituir os auditores independentes, se
houver.

A auditoria constatou que o Conselho de Administração
da CODEG está deixando de cumprir a prerrogativa estatutária e legal de realização de reuniões ordinárias trimestrais, durante o exercício de 2005.

[...]
Artigo 19
[...]
§ 5º - O Conselho de Administração reunir-se-á, de forma ordinária de 3 em 3 meses, mediante prévia convocação do Presidente e, extraordinariamente, sempre que
a situação assim o exigir, lançando-se em livro próprio as
atas das reuniões.
[...]
Constatamos, em função da inexistência de reuniões regulares no exercício de 2005, que o Conselho de Administração da CODEG deixa de cumprir a prerrogativa estatutária e legal de realização de reuniões ordinárias trimestrais.
Conselheiros Responsáveis: Antonico Gottardo (Presidente)

IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132;

José Wilson Almeida Hudson (Conselheiro)

V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as
contas da diretoria;

Das Justificativas Apresentadas:

VI - manifestar-se previamente sobre atos ou contratos,
quando o estatuto assim o exigir;
VII - deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a
emissão de ações ou de bônus de subscrição;
VIII - autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário,
a alienação de bens do ativo permanente, a constituição
de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de
Diário Oficial de Contas

Eduardo José Ribeiro (Conselheiro)
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.
Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.
www.tce.es.gov.br

Segundo o § 5º do artigo 19 do Estatuto da CODEG, o
Conselho de Administração reunir-se-á, de forma ordinária de 3 em 3 meses, mediante prévia convocação do
Presidente.
Mediante o fato do Conselho de Administração ser o órgão societário que visa garantir que a empresa seja gerida no interesse de todos os acionistas e dos demais interessados como: empregados, fornecedores, credores e
as populações que possam suportar efeitos danosos de
seus atos, nada justifica a ausência de convocação das
reuniões do Conselho prevista no estatuto da CODEG.
Esse fato demonstra que a CODEG vem sendo administrada de forma imprudente.
Diante do exposto, mantêm-se a irregularidade.
Responsáveis: Antonico Gottardo – Presidente do Conselho de Administração
José Wilson Almeida Hudson – Conselheiro Conselho de
Administração
Eduardo José Ribeiro – Conselheiro Conselho de Administração
3.1.20) Análise do item “6.1.3.4 - Contratação de pessoal sem concurso público - Infringência ao inciso II do
Artigo 37 da constituição federal.
Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:
6.1.3.4 - Contratação de pessoal sem concurso público.
Infringência ao inciso II do Artigo 37 da constituição feSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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deral. (Doc nº18-informação interna da 1ªCT)

mitidos no exercício de 2005 na CODEG:

[...]

Exercício 2005
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
II - a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
[...]
Verificamos uma elevada rotatividade de funcionários,
na CODEG, em virtude dos serviços de coleta de lixo e
capina e varrição da cidade, contratados por terceiros
anteriormente e, a partir do exercício de 2003 assumidos pela CODEG.
Constatamos, entretanto, que o preceito constitucional
que remete aos órgãos da administração pública direta e
indireta, a obrigatoriedade de realização de concurso público para a admissão de seus empregados, não vem sendo cumprido pela Companhia.
A seleção é realizada através de entrevista e admissão direta sem a abertura de procedimento de concurso público, que daria publicidade à intenção da CODEG de contratar empregados e igual oportunidade a todos os interessados em ingressar nos quadros da companhia.
Relacionamos abaixo a quantidade de empregados adDiário Oficial de Contas

Admissões
23
2
5
17
15
20
13
9
10
4
47
118
283

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, a CODEG admitiu no exercício de
2005, 283 empregados sem observar a obrigatoriedade
de realização de concurso público.
Adminstradores responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz
(Diretor Presidente)
Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)
Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)
Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)
Das Justificativas Apresentadas:
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.
Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.
Da Análise das Justificativas:
www.tce.es.gov.br

Verifica-se que foram efetuadas contratações de pessoal
pela CODEG, conforme apresentado na tabela inserida
pela auditoria.
O sistema constitucional vigente prevê como regra que
a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos (art. 37, II da CF/88). Exceção à regra reside
na norma permissiva da contratação temporária, prevista no inciso IX do art. 37 da Carta Magna, que reza:
“a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público”.
A Contratação temporária é a forma que o legislador dotou o gestor público, no exercício do poder discricionário, para tomar medidas que evitem a descontinuidade
da prestação do serviço público.
Portanto, as contratações efetuadas sem justificativas
pela CODEG foram realizadas desde 2003 descaracterizando a contratação temporária permitida, ante a natureza permanente das contratações que restaram sem o
amparo legal e sem justificativas.
Diante do exposto, permanece a irregularidade apontada pela Equipe quanto à ausência de concurso público,
em ofensa ao artigo 37, inciso II da Constituição Federal.
Administradores responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz Diretor Presidente
Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo
Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro
Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretor Técnico
3.1.21) Análise do item “6.1.3.5 - Ausência de publicação de atos de admissão e demissão de pessoal - InfrinSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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gência ao Caput do Artigo 37 da Constituição Federal”
Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:

banísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.

6.1.3.5 - Ausência de publicação de atos de admissão e
demissão de pessoal

Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.

Infringência ao Caput do Artigo 37 da Constituição Federal como segue. (Doc nº18-informação interna da 1ªCT)

Da Análise das Justificativas:

[...]
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:
[...]
Constatamos que, durante o exercício de 2005, a CODEG
admitiu 283 empregados e demitiu 108, conforme detalhado no item 4.6 deste relatório de auditoria. Não se
constatou contudo, a publicação destes atos na imprensa oficial, fato que divulgaria para a sociedade os fatos
e comprovaria o cumprimento, por parte da CODEG, do
princípio constitucional da publicidade, obrigatório para
os entes da Administração Pública.
Administradores responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz
(Diretor Presidente)
Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)
Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)
Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)
Das Justificativas Apresentadas:
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urDiário Oficial de Contas

ter, no mínimo, a seguinte documentação, além da exigida pelo estatuto local dos servidores e pelo edital do
concurso:
I - ato de nomeação, contendo corretamente o nome do
servidor, nomenclatura do cargo, nível, padrão, e / ou referência e dispositivo legal da nomeação, subscrito pelo
agente competente;

A publicidade dos atos administrativos é princípio constitucional de fundamental importância no Direito Administrativo, calcada na moralidade administrativa, sendo
requisito de eficácia.

(...)

Publicidade é a divulgação oficial do ato para conhecimento público e início de seus efeitos externos. Daí porque as leis, atos e contratos administrativos, que produzem conseqüências jurídicas fora dos órgãos que os emitem exigem publicidade para adquirirem validade universal, isto é, perante as partes e terceiros.

Diante do exposto, entendemos por irregular a ausência de publicação na imprensa oficial dos atos de contratação e demissão empregados pela CODEG, durante
o exercício de 2005, em violação ao princípio constitucional da publicidade (inciso II do art. 37 da Constituição Federal).

A publicidade não é elemento formativo do ato; é requisito de eficácia e moralidade. Por isso mesmo os atos irregulares não se convalidam com a publicação, nem os
regulares a dispensam para sua exeqüibilidade, quando
a lei ou o regulamento a exige.

Administradores responsáveis: - Ademir Ferreira da Cruz
- Diretor Presidente

A obrigatoriedade da publicação dos atos de admissão e
demissão está consubstanciada pela norma no inciso II,
do art. 12 contida na Resolução TC nº 186/03, tendo em
vista a missão constitucional do Tribunal de Contas de
apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações
para cargo de provimento em comissão, bem como a das
concessões de aposentadorias, reformas e pensões.
Resolução TC nº 186/03,
Art. 12. O processo individual de admissão deverá conwww.tce.es.gov.br

II - cópia do ato em publicação oficial;

- Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo
- Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro
- Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretor Técnico
3.1.22) Análise do item “6.1.3.6 - Retenção indevida de
Contribuição Assistencial dos empregados lotados no
setor de Capina e Varrição - Infringência Cláusula 44ª da
Convenção Coletiva de Trabalho 2005/2007, firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação no ES.”
Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:
“6.1.3.6 - Retenção indevida de Contribuição Assistencial
dos empregados lotados no setor de Capina e Varrição
Infringência: Cláusula 44ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2005/2007, firmada entre o SINDICATO DOS TRASegunda-feira, 11 de junho de 2018
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BALHADORES EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO ES e o SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E
CONSERVAÇÃO NO ES. (Doc nº19-informação interna da
1ªCT)
[...]
CLÁUSULA 44ª - DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: Fica pactuado que, por aprovação dos trabalhadores vinculados ao SINDILIMPE-ES, presentes da Assembléia Geral realizada em 05/05/2005, com o objetivo de cobrir os
custos da negociação coletiva havida, bem como fortalecer a entidade sindical, serão descontados de todos os
trabalhadores beneficiários deste instrumento e repassados para o SINDILIMPE-ES, a título de contribuição assistencial, o valor equivalente a 10% (dez por cento) do
salário, que será descontado em cinco parcelas, da seguinte forma: 2% (dois por cento) em MAIO/2005, 2%
(dois por cento) em JULHO/2005, 2% (dois por cento)
em SETEMBRO/2005, 2% (dois por cento) em NOVEMBRO/2005 e 2% (dois por cento) em JANEIRO/2006.
[...]
Apesar da Contribuição Assistencial ser devida pelos empregados da categoria apenas nos meses indicados na
Cláusula 44ª da Convenção Coletiva 2005/2007, conforme citado acima, a CODEG vem efetuando descontos
mensais dos empregados lotados no setor de Capina e
Varrição.
O desconto mensal somente deveria ser feito no caso de
empregado associado ao SINDILIMPE, com a devida autorização do mesmo. A CODEG não apresentou nenhuma autorização de desconto assinada pelos empregados, que possibilitasse o desconto mensal em folha de
pagamento de mensalidades sindicais.
Diário Oficial de Contas

Os valores descontados dos empregados lotados no serviço de Capina e Varrição foram os seguintes:
Tabela 1
O valor descontado dos empregados indevidamente, se considerados os dados apresentados, soma em
R$ 16.785,34 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e
cinco reais e trinta e quatro centavos) equivalentes a
10.552,171 VRTE’S, conforme o índice de 1,5907, adotado para o exercício de 2005 e deverá ser devolvido aos
mesmos.
Administradores responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz
(Diretor Presidente)
Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)
Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)
Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)
Das Justificativas Apresentadas:
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.

2006, de um percentual sobre o salário para com o objetivo de cobrir os custos da negociação coletiva, denominado de Contribuição Assistencial.
A auditoria constatou que a CODEG vem efetuado a retenção da contribuição acima aludida, em desacordo como o disposto na cláusula 44ª da Convenção Coletiva, totalizando um montante de R$ 16.785,34. è mister ressaltar que o valor retido a maior não está sendo repassado
para o sindicato.
Vale lembrar, por oportuno, que o desconto em folha do
funcionário seguido da ausência de repasse dos mesmos
à referida instituição e destinação diversa da pretendida, revela-se tipificada como apropriação indébita pelas
leis que disciplinam o assunto (art. 168 do código penal).
Sendo assim, tem-se por irregular a conduta praticada
pela Administração da CODEG, sendo passível de ressarcimento aos referidos funcionários o valor de 16.785,34
(dezesseis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) equivalentes a 10.552,171 VRTE’S.
Administradores responsáveis: - Ademir Ferreira da Cruz
- Diretor Presidente
- Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo

Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.

- Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro

Da Análise das Justificativas:

3.1.23) Análise do item “6.1.3.7 - Inexistência de benefícios concedidos na Convenção Coletiva de Trabalho
2005/2007” - Infringência: Cláusula 22ª da Convenção
Coletiva de Trabalho 2005/2007, firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação no ES e o Sindicato das Empresas de Asseio e
Conservação no ES.

Ficou pactuado na cláusula 44ª da Convenção Coletiva
de Trabalho 2005/2007, firmada entre o Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação no
ES, o desconto em folha de pagamento dos empregados
dos serviços de Capina e Varrição da CODEG, durante os
meses de maio, julho, novembro de 2005 e janeiro de
www.tce.es.gov.br

- Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretor Técnico

Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:
6.1.3.7 - Inexistência de benefícios concedidos na Convenção Coletiva de Trabalho 2005/2007
Infringência: Cláusula 22ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2005/2007, firmada entre o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO ES e o SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E
CONSERVAÇÃO NO ES. (Doc nº19-informação interna da
1ªCT)
[...]
CLÁUSULA 22ª - BENEFÍCIO SOCIAL E APOIO FAMILIAR
– Por esta cláusula fica convencionado que as empresas
a partir do dia 01 de maio de 2005, deverão contratar
com a Executivos S/A Administração e Promoção de Seguros, sito a Av. Saturnino de Brito 1300 – 2º andar – P.
do Canto – Vitória (ES) cep 29055-160, empresa do grupo Sul América Vida e Previdência S/A, ambas empresas credenciadas pelos Sindicatos laboral e econômico
da categoria, apólice de seguro de vida em grupo com
auxílio funeral e outras avenças na forma discriminada e
disciplinada neste instrumento coletivo, que deverão ser
obrigatoriamente transcritas em cada apólice respectiva,
em favor de todos os seus empregados. Ficando garantida a assistência nas vinte e quatro horas do dia, dentro e fora do trabalho, nos valores e condições de atendimento abaixo:
(...)
A CODEG não atendeu à determinação da Cláusula 22ª,
ficando, por este motivo, sujeita a futuras multas e outras sanções legais, conforme estabelece a Convenção
Coletiva de Trabalho CCT 2205/2007.
Vale ressaltar que a eventual contratação de Seguro de
Diário Oficial de Contas

vida em grupo, conforme estabelecido na cláusula supracitada, deverá ser efetuada através de Processo licitatório, como determina o artigo 3º da Lei 8.666/93.
Administradores responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz
(Diretor Presidente)
Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)
Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)
Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)
Das Justificativas Apresentadas:
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.
Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.
Da Análise das Justificativas:
A cláusula 22ª trata de concessão de Benefício Social e
Apoio Familiar. Por esta cláusula fica convencionado que
as empresas a partir do dia 01 de maio de 2005, deverão contratar com a Executivos S/A Administração e Promoção de Seguros, sito a Av. Saturnino de Brito 1300 –
2º andar – P. do Canto – Vitória (ES) cep 29055-160, empresa do grupo Sul América Vida e Previdência S/A, que
deverão ser obrigatoriamente transcritas em cada apólice respectiva, em favor de todos os seus empregados.
Em primeiro lugar, faz-se necessário fazer incursão no
terreno do Direito Administrativo.
A Administração Pública está sujeita a um regime típico,
o regime jurídico-administrativo, que lhe confere podewww.tce.es.gov.br

res e prerrogativas, mas, por outro lado, sujeições e limitações. Entre os diversos princípios que informam esse sistema, destaca-se o da legalidade (art. 37 da Constituição Federal).
Ao contrário dos particulares, que se movem por vontade própria, aos agentes públicos somente é facultado
agir por imposição ou autorização legal. Inexistindo lei,
não haverá atuação administrativa legítima. Os Poderes
Públicos somente podem praticar os atos determinados
pela lei. Como decorrência, tudo aquilo que não resulta
de prescrição legal é vedado ao administrador, é a supremacia do interesse público, do qual decorre a condição
juridicamente superior daquela em face dos administrados, detendo prerrogativas que lhe permitem impor deveres mediante atos unilaterais .
Os agentes do Estado, integrantes da administração direta e indireta, somente podem praticar atos para os quais
estejam autorizados por norma legal válida. O poder de
transigir ou de renunciar não se configura se a lei não o
prevê. O acordo judicial ou extrajudicial (administrativo),
portanto, somente é possível, desde que existente norma legal autorizativa.
É notório a regra constitucional que obriga os entes públicos à realizar licitação prévia à contratação com terceiros (art. 37, XXI).
Nesse sentido dispõe o art. 2º da Lei de Licitações Públicas:
As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações, concessões, permissões e locações da administração [...] serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvada as hipóteses previstas na lei’. (g.n.)
Em análise a cláusula 22ª da Convenção Coletiva de TraSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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balho, constata-se o direcionamento para contratação
direta da empresa Executivos S/A Administração e Promoção de Seguros, pertencente ao grupo Sul América Vida e Previdência S/A.

ainda vigente, sobre a impossibilidade, por falta de interesse público, de o ente ou órgão da Administração Pública financiar seguro para seus servidores, pois esse é
de interesse dos dependentes dos agentes públicos.

Conforme disposição contida no art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.666/93, são obrigados a realizar licitação, os
órgãos da administração direta, os fundos especiais, as
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e outras entidades que estejam sob o controle, direta ou indiretamente, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

3.1.24) Análise do item “ 6.1.3.8 - Falta de recolhimento
de obrigações sociais ao INSS em Infringência ao Artigo
22 da lei 8.212/91.”

A obrigatoriedade do processo licitatório para todos estes entes justifica-se, já que o administrador público não
possui a liberdade das empresas privadas que podem
contratar livremente, de acordo com suas conveniências.
Por administrar bens e serviços públicos, a Administração deve agir de acordo com o interesse da comunidade,
o que neste caso quer dizer, buscar realizar o melhor negócio pela proposta mais vantajosa .
Por esse raciocínio, com base nos elementos presentes
na legislação, verifica-se a NÃO APLICABILIDADE do acordo contida na cláusula 22ª da Convenção Coletiva de Trabalho pela CODEG, pois esta vai de encontro à supremacia do Interesse Público.
Logo, entende-se como afastada a irregularidade apontada em auditoria quanto a inexistência de benefícios concedidos na Convenção Coletiva de Trabalho 2005/2007,
em infringência a Cláusula 22ª da Convenção Coletiva de
Trabalho 2005/2007.
Ressalvamos, ainda, que o Plenário desta Colenda Corte
pronunciou-se, através do Parecer Consulta TC nº113/98,
Diário Oficial de Contas

Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:
“6.1.3.8 - Falta de recolhimento de obrigações sociais ao
INSS.
Infringência ao Artigo 22 da lei 8.212/91.
[...]
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à
Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados
e trabalhadores avulsos:
www.tce.es.gov.br

a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja
considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês,
aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços
que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
[...]
A CODEG, algumas vezes, efetua o recolhimento parcial
da Contribuição Social devida ao INSS, referente ao processamento de sua folha de pagamentos. A justificativa
apresentada é de que, quando ocorre insuficiência financeira para cumprir com as obrigações, prioriza-se o recolhimento das parcelas referentes às retenções efetuadas
dos empregados e de terceiros.
Constatamos, através da análise das Folhas de Pagamento da empresa, que o montante em débito referente ao
exercício de 2005, soma em R$ 131.888,53 (cento e trinta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinqüenta
e três centavos), que deverão ser acrescidos de multa e
juros de mora por ocasião do pagamento, conforme relacionado a seguir: (Doc nº20-informação interna da 1ªCT)
Administradores responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz
(Diretor Presidente)
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)
Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)
Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)”
Das Justificativas Apresentadas:
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.
Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.
Da Análise das Justificativas:
A auditoria relata a irregularidade em face da ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias ao
INSS, pela CODEG, relativa a parte patronal, referente
aos empregados, durante o exercício de 2005, incluindo
13º salário e rescisões trabalhistas (fls. 711/734 do Proc.
TC-1179/2006, em apenso), o que contraria o artigo 195,
I e II, da Constituição Federal.
O Título VIII da Constituição Federal de 1988 estabelece
as regras constitucionais específicas acerca do custeio da
Seguridade Social no artigo 195. Este prevê o custeio da
seguridade social, devendo ser financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, com recursos orçamentários dos entes federativos (União, Estados, Distrito
Federal e Municípios), inclusive com as contribuições sociais dos empregadores, trabalhadores, receita de concurso de prognóstico e do importador (esta inserida pela EC n.º 42/03).
Sendo que a Lei n.º 8.212/91, no seu artigo 22 e incisos,
Diário Oficial de Contas

prescreve as alíquotas relativas à contribuição prevista
no inciso I, alínea a do artigo 195, da Carta Magna.

irregularidades contemplados na Instrução Técnica Inicial nºs 016/2007.

Tendo em vista a constatação que ausência de recolhimento ao INSS é prejudicial aos empregados da CODEG e
a futura concessão de suas aposentadorias, ferindo mortalmente a legislação pátria, disposta a seguir:

Após a regular citação dos agentes responsáveis e findados os prazos referentes aos Termos de Citação nºs 159,
160, 161, 162, 163, e 164/200, e seguindo o trâmite regimental, os autos retornaram a esta Controladoria Técnica, em 31/10/08, para prosseguimento do feito, nos termos do art. 79, III, da Resolução TC – 182/02.

Art. 6º: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e a infância, a assistência
aos desamparados, na forma desta Constituição.”
Desta forma, mantém-se a irregularidade quanto à ausência de recolhimento das obrigações patronais por
parte CODEG.
Administradores responsáveis: - Ademir Ferreira da Cruz
- Diretor Presidente
- Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo
- Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro
- Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretor Técnico
3.1.25) Análise do item “6.1.3.9 - Pagamento integral
a empregado nomeado para Cargo Comissionado com
vinculo efetivo em outro Ente Público - Infringência: Art.
37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal/88 e artigo
147 § único da Lei Municipal 1.228/90 – Regime Jurídico
Único dos Servidores Municipais de Guarapari”
A título de esclarecimento informamos, que Conforme
Decisão Preliminar TC-0300/2007 – fls. 281, procedeu o
Plenário desta Colenda Corte de Contas à citação dos Srs.
Ademir Ferreira da Cruz; Alsir Monteiro da Costa, Eduardo José Ribeiro, Marleti Mocelin Dias Coelho, Antonico
Gottardo e José Wilson Almeida Junior – responsáveis
pela CODEG para manifestar-se quanto aos indícios de
www.tce.es.gov.br

Em ato contínuo, a Área Técnica sugerir uma nova CITACÃO dos administradores do exercício de 2005 relativa exclusivamente ao item “6.1.3.9 - Pagamento integral a empregado nomeado para Cargo Comissionado com vinculo efetivo em outro Ente Público - da ITI
– 016/2007, devido ao fato da Sra. Marleti Mocelin Dias
Coelho ser servidora do município de Vitória, cedida ao
município de Guarapari com ônus para a origem, razão
pela qual foi reformulado o entendimento anterior, insurgindo a peça de Instrução Técnica Inicial nº 692/2008,
de 03/11/2008, em cumprimento ao disposto no art. 80
do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Em conformidade com a Decisão Preliminar TC0039/2009, procedeu o Plenário desta Corte de Contas
à citação dos Srs. Ademir Ferreira da Cruz; Alsir Monteiro da Costa, Eduardo José Ribeiro, Marleti Mocelin Dias
Coelho, para manifestar-se em garantia aos princípios de
ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, no prazo de 45 dias, sob pena de incursão no disposto do Art. 57, §3o, da Lei Complementar nº 32/93, e Art.
162, §3o, do Regimento Interno.
Às fls. 614 a 768 os Administradores Responsáveis juntaram aos autos suas contra-argumentações as alegações
da Auditoria.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Segue análise conclusiva do item 6.1.3.9, nos termos da
ITI-692/2008:
Informa a Instrução Técnica Inicial nº 692/2008:
“6.1.3.9 - Pagamento integral a empregado nomeado para Cargo Comissionado com vinculo efetivo em outro Ente Público.
Infringência: Art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição
Federal/88.
Constituição Federal/1988
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:
(...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

de Vitória, com base no Art 2º, inciso V, do Decreto nº
9573/95, que define a cessão de servidor com ônus para
o cedente e isento de permuta, como segue:

devolução aos cofres da CODEG. Por caracterizar a acumulação vedada pelos incisos XVI e XVII do artigo 37 da
CF/1988.

[...]

Tal valor consiste, conforme tabela acima, em R$
32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), equivalente a 20.431,257 VRTE’S, se considerado o índice adotado para o exercício de 2005, 1,5907.

Art. 1º - A cessão de servidor para órgão da Administração Direta, Indireta ou Fundacional Federal, Estadual e
Municipal, com ônus para o Município de Vitória, será
efetivada mediante permuta, subordinada à oportunidade, ao interesse e à conveniência do serviço público municipal.

Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)

[...]

Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)

Art. 2º - Excetua-se da obrigatoriedade de permuta a
cessão de servidor para:

Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)”

[...]
V – o exercício de cargo de provimento em comissão,
função ou cargo de governo na esfera federal, estadual
e municipal.
[...]
Constatamos, entretanto, que a CODEG remunera a servidora pelo exercício do cargo comissionado, contrariando dispositivo constitucional previsto nos incisos XVI e
XVII do artigo 37 da CF/1988.

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e
funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias,
e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo
poder público;

A remuneração dos Diretores, exceto Diretor Presidente, foi estabelecida na Assembléia Geral Extraordinária
de 19 de agosto de 2002, em R$ 2.500,00, valor pago integralmente, inclusive décimo terceiro salário, à diretora em questão durante o exercício de 2005, conforme segue:

[...}

Quadro 1

Marleti Mocelin Dias Coelho,foi cedida para a Prefeitura Municipal de Guarapari, pelo Executivo Municipal

Pelo acima exposto, entendemos que o valor bruto pago pelo exercício do cargo em comissão é passível de

Diário Oficial de Contas

Administradores responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz
(Diretor Presidente)

www.tce.es.gov.br

Das Justificativas Apresentadas:
Relativamente ao item 6.1.3.9 da Inicial, os justificantes,
em síntese, sustentam o seguinte:
Sr. Ademir Ferreira da Cruz – Diretor Presidente, Sr. Alsir Monteiro da Costa – Diretor Financeiro (fls.377 a
385) e Sr. Eduardo José Ribeiro – Diretor Administrativo (fls.412/420):
Os defendentes, restringem sua defesa em responsabilizar o Município de Guarapari detentor do controle acionário (83,57% das ações) – que se equipara ao “titular
de direitos de sócio, com a maioria de votos nas deliberações da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia, dizendo que este
usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. (art. 116, ‘a’ e ‘b’ da Lei 6404/76);
Mencionam, ainda, que deve ser levado em conta que a
composição dos interesses se dê não pelo voto por cabeça, mas pelo respectivo percentual de participação social
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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detido, ou seja, a cada ação, um voto. Acrescenta que
o controlador acionário além da capacidade diretiva soberana detém, também, sob sua titularidade participação superior à metade do capital social votante, registrando que nas sociedades de economia mista, como é
a CODEG, essa imposição de participação majoritária, da
mesma forma, decorre de lei, fazendo com que esse controle seja absoluto, uma vez que não há previsão estatutária de ações providas de quoruns qualificados ou direitos extras;

car com o ônus de qualquer acréscimo a titulo de gratificação de função, férias, auxílios, adicionais, entre outros, apenas o salário-base a que fazia jus a REQUERIDA
no seu cargo efetivo;

- Argumentam que a responsabilidade pela ocupação de
outro cargo público de forma remunerada pela Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho não pode ser imputada aos Diretores, ora notificados;

- Afirma possuir a graduação necessária para o exercício
do cargo, como dito acima, tendo em vista tratar-se de
função, cujas atribuições exigem conhecimento técnico;

- Alegam, ainda, que cabia ao Gestor Municipal da época
que a elegeu, devidamente representado pela Procuradora Geral do Município, ter conhecimento dos fatos impeditivos de ordem legal ao pagamento remunerado pelo exercício de outro cargo público à Sra. Marleti Mocelin
servidora do Município de Vitória cedida com ônus para
o cedente - por ser de sua competência essa deliberação
na forma dos art’s 142, 11 e 238 da Lei das S/A’s;
Conclui afirmando que não cabe a responsabilização civil
nos termos do art.158, caput e seguintes da Lei 6.404/76,
diante dos fatos expostos.
Sra. Marleti Mocelin Dias – Diretora-Técnica (fls.
304/306 e 370/373):
- Discorre que houve a disponibilidade da Prefeitura de
Vitória, em ceder para o município de Guarapari a servidora REQUERIDA, arcando a cessionária, em razão do
cargo que esta ocuparia no órgão cessionário, com o pagamento mensal dos proventos da REQUERIDA, sem arDiário Oficial de Contas

- Acrescenta que a Prefeitura de Guarapari, por sua vez,
sendo acionista majoritária da CODEG, alocou a funcionária nesta pessoa jurídica, atribuindo-lhe o cargo de Diretora Técnica do órgão. Função esta que tinha que ser
exercida por profissional com formação superior em Engenharia-civil, ou área afim;

- Alega que o órgão cessionário responsabilizou-se, através da CODEG, pelo pagamento da complementação salarial da REQUERIDA, (até 80% do cargo de confiança),
uma vez que recebia do município de Vitória, apenas o
salário base da sua categoria de trabalho, obedecendo
assim aos dispositivos legais aplicáveis ao caso, e tendo
em vista que na CODEG desempenhava uma função de
confiança, a qual era atribuída um alto grau de responsabilidade técnica, inerente ao próprio cargo;
- Acrescenta, ainda, que do ponto de vista da responsabilidade pela irregularidade, esta deve ser arcada pelos
responsáveis pelos setores financeiro e administrativo,
uma vez que a atuação da REQUERIDA restringia-se ao
campo técnico;
- Finaliza afirmando não ser responsável por qualquer
ordenação de despesa.
Da Análise das Justificativas:
A Equipe Técnica aponta como irregularidade a despesa ilegal efetuada pela CODEG referente pagamento inwww.tce.es.gov.br

tegral a Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica pelo exercício do Cargo Comissionado, sendo que esta servidora efetiva do Município de Vitória, em infringência ao art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal/88, caracterizando dano ao erário no valor de R$
32.500,00.
Em suma, como defesa os Srs. Ademir Ferreira da Cruz,
Alsir Monteiro da Costa e Eduardo José Ribeiro alegam
que a responsabilidade pelo conhecimento dos fatos impeditivos de ordem legal ao pagamento remunerado pelo exercício do cargo de Diretor-Técnico à Sra. Marleti
Mocelin, sendo àquela ¬servidora do Município de Vitória, cabiam, respectivamente ao Gestor Municipal da
época que a elegeu, por ser de sua competência essa deliberação na forma dos art’s 142 e 238 da Lei das S/A,
ressalvando que este foi devidamente orientado pela
Procuradora Geral, e ao Município de vitória que deveria ter informado. Razão pela qual não consideram ter
afrontado o art. 158 da Lei nº. 6.404/76, pois não ocorrem com dolo ou culpa, bem como, não se desviaram da
lei ou estatuto na ordenação das despesas quando estiveram à frente da Administração da CODEG.
Em sua defesa a Sra. Marleti Mocelin Dias – Diretora-Técnica - enfatiza que a CODEG responsabilizou-se pelo pagamento da complementação salarial da REQUERIDA,
(até 80% do cargo de confiança), em obediência aos dispositivos legais aplicáveis ao caso, e acrescenta que do
ponto de vista da responsabilidade pela irregularidade
do pagamento a maior, esta deve ser arcada pelos responsáveis dos setores financeiro e administrativo da CODEG, uma vez que a REQUERIDA não é responsável por
qualquer ordenação de despesa.
O sistema constitucional opõe-se às acumulações de carSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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gos públicos. De acordo com o art. 37, XVI, da Constituição Federal, é proibida a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto se houver compatibilidade de
horários, observado, em qualquer caso, o disposto no inciso XVI:
“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:
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas”
Cumpre destacar que não existe diferenciação quanto ao
fato do cargo a ser acumulado ter caráter efetivo ou em
comissão. Para efeitos de acumulação de cargos públicos, não importa a forma de provimento dos cargos objeto de acumulação.
A norma de proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público.
De acordo com a doutrina, o servidor público em acúmulo de cargos fora da previsão constitucional deve optar
pelo cargo que pretende manter, devendo ser exonerado do cargo preterido. Ressalta, ainda, que o administraDiário Oficial de Contas

dor público que se omitir na regularização da situação ilícita pode incorrer em ato de improbidade e nas sanções
dele decorrentes. Já o servidor que fizer declaração falsa
para se favorecer do acúmulo de cargo ou função poderá
ser enquadrado no art. 299 do Código Penal, por falsidade ideológica, sem prejuízo das sanções administrativas
e cíveis pertinentes.
O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de
que o fato de o servidor licenciar-se, sem vencimentos,
do cargo público ou emprego que exerça em órgão ou
entidade da administração direta ou indireta não o habilita a tomar posse em outro cargo ou emprego público,
sem incidir no exercício cumulativo vedado pelo artigo
37 da Constituição Federal, pois que o instituto da acumulação de cargos se dirige à titularidade de cargos, empregos e funções públicas, e não apenas à percepção de
vantagens pecuniárias.
Quanto à regra da inacumulabilidade de cargo, a Suprema Corte Federal já decidiu exaustivamente, que não é
permitido a ocupação de cargos inacumuláveis mediante
a suspensão da percepção de vencimentos nas hipóteses
previstas pela Lei 8.112/90, ou seja, Licença por Motivo
de Afastamento do Cônjuge (art. 84); Licença para Atividade Política (art. 86 – no período que mediar a sua escolha em convenção partidária até a véspera do registro
da candidatura); Licença para Tratar de Interesses Particulares (art. 91) e Licença para Desempenho de Mandato Classista (art. 92), o mesmo devendo ser observado
na legislação estadual e municipal. Ressalte-se que licenças e afastamentos são palavras sinônimas em se tratando de acumulação de cargos públicos, pois ambos mantêm na íntegra a vinculação com o serviço público, impedindo a vacância do cargo.
www.tce.es.gov.br

Analisando as argumentações trazidas aos autos, verificamos que esclarecimentos fornecidos pelos Justificantes, por si só, não são suficientes para dirimir a irregularidade em comento que trata do pagamento a maior ao
Diretor Técnico, devido à particularidade do caso, tendo
em vista o órgão cedente ser o município de Vitória/ES.
Segundo o Decreto nº 9.573/95 (fls. 770/771 do Proc. TC
nº 1170/2005, em apenso), define em seu art. 1º que a
cessão de servidor será em regra com ônus para o município de Vitória, mediante permuta de servidores, incumbindo-se o artigo 2º, do mesmo instrumento normativo, de elencar os casos em que se excetua a exigência
da permuta, vejamos:
“Decreto nº 9.573/95:
Art. 1º - A cessão de servidor para órgão da Administração Direta, Indireta ou Fundacional Federal, Estadual e
Municipal, com ônus para o Município de Vitória, será
efetivada mediante permuta, subordinada à oportunidade, ao interesse e à conveniência do serviço público municipal.
Art. 2º - Excetua-se da obrigatoriedade de permuta a
cessão de servidor para:
V – o exercício de cargo de provimento em comissão,
função ou cargo de governo na esfera federal, estadual
e municipal.
Art. 3º- Só será permitida a cessão de servidores sem
ônus para o Município de Vitória, subordinada à oportunidade, ao interesse e à conveniência do serviço público municipal”.
Vale mencionar que na cessão de servidor com ônus para o órgão cedente não há opções para a administração
ou para o servidor quanto à maneira de remuneração,
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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uma vez que continuará percebendo o estipulado para
o cargo ou função originários e sendo pago pelo órgão a
que está vinculado.
Segundo o Professor Antônio Flávio de Oliveira “nesse tipo de cessão (com ônus para o cedente), praticamente
não há alteração na situação do servidor, senão aquela
decorrente da mudança de seu local de trabalho ou a necessidade de submeter-se à chefia de alguém estranho
aos quadros do seu órgão de origem”.
Portanto, na cessão de servidor com ônus para o órgão
cedente não há opções para a administração ou para o
servidor quanto à maneira de remuneração, uma vez
que continuará percebendo o estipulado para o cargo ou
função originários e sendo pago pelo órgão a que está
vinculado.
Como a Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Vitória, cedida à administração do Município de Guarapari, alocada na função
de Diretora Técnica da CODEG – Companhia de Desenvolvimento de Guarapari vinha recebendo, da Prefeitura de Vitória, vencimentos integrais em decorrência de
seu vinculo efetivo conforme previsto nos artigos 1 e 2
do Decreto nº 9573/95.
Ademais, a servidora em comento, embora cedida pela
Prefeitura Municipal de Vitória à de Guarapari, ocupando o cargo de Diretora na CODEG, continuava vinculada
à PM Vitória, obrigando-a a utilizar-se das regras dispostas em seu Estatuto, bem como dos cargos previstos em
seu quadro.
Importante destacar que o quadro da PM de Vitória não
contempla o cargo ocupado pela cedida (Diretora) e que
em relação às cessões o referido Estatuto obriga o ônus
Diário Oficial de Contas

para o cedente, neste caso, PM de Vitória.

TC-5500/04, TC-5501/04 e 2693/07.

Assim, considerando as duas opções de pagamento do
cargo em comissão (valor do salário de efetivo acrescido de 40% do comissionado ou valor integral do cargo
comissionado), tem-se que a opção de recebimento integral da remuneração relativa à função de Diretora pela CODEG não é possível, vez que esta opção desobrigaria a Prefeitura de pagamento, procedimento vedado pelo seu Estatuto.

Administradores responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz Diretor Presidente

Por outro lado, há inviabilidade de recebimento pela segunda opção, qual seja, salário base da servidora cedida acrescida de 40% do cargo em comissão, pois desta
forma, embora a PM de Vitória atendesse seu Estatuto
quando do pagamento do salário base, a parte correspondente a 40% sobre o cargo em comissão (Diretora),
de responsabilidade da CODEG, restaria também impossível de se calcular, ante a ausência do cargo de Diretor e
respectiva remuneração nos quadros da Prefeitura Municipal de Vitória.
Sendo assim, não cabia a Srª. Marleti Mocelin qualquer
outra remuneração senão aquela paga pelo Município
de Vitória, uma vez que fora cedida com ônus suportado
por este Município. Entretanto, é consabido que acabou
acumulando à remuneração percebida da PMV aquela
decorrente do exercício da função de Diretora da CODEG, cumulação esta que se constitui indevida.
Desta feita, mantêm-se a irregularidade, e em atendimento ao princípio da legalidade, concluímos ser passível de devolução aos cofres da empresa o valor de R$
32.500,00 (Trinta e dois mil e quinhentos reais), equivalentes à 20.431,26 VRTE’S.
Ressaltamos que este assunto é tratado nos processos
www.tce.es.gov.br

Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo
Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro
Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretor Técnico
3.1.26) Análise do item “6.1.3.10 - Recolhimento de
Obrigações Legais em atraso, incorrendo em multas,
em Infringência ao art. 158, § 2º da Lei 6.404/76.
Informa a Instrução Técnica Inicial nº 016/2006:
“6.1.3.10 - Recolhimento de Obrigações Legais em atraso, incorrendo em Multas.
Infringência: Art. 158, § 2º da Lei 6.404/76 (DOC Nº21-informação interna da 1ªCT)
O administrador não é pessoalmente responsável pelas
obrigações que contrair em nome da Sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder:
§2º Os administradores são solidariamente responsáveis
pelos prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por Lei para assegurar o funcionamento normal da Companhia, ainda que, pelo Estatuto tais deveres não caibam a todos eles.
Constatamos que a CODEG efetuou com atraso o recolhimento de encargos sociais e tributários, fato que originou uma considerável despesa relativa a juros e multas.
O montante referente à despesa com juros passivos, no
exercício de 2005, somou em R$ 98.258,92 (Noventa e
oito mil, duzentos e cinqüenta e oito reais e noventa e
dois centavos), demonstrados na planilha a seguir:
Histórico - Juros Passivos Valor
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Juro/multa INSS sobre a folha de pagamentos 58.002,76
Juros/multa FGTS sobre a folha de pagamentos 10.538,42
Juros/multa
20.957,54

Obrigações

recolhidas

de

terceiros

Outros 8.760,20
Total 98.258,92
Considerando o exposto no Art. 158, § 2º da Lei 6.404/76,
entendemos que o montante relativo aos juros e multas
pagas pela empresa, em função de sucessivos atrasos no
recolhimento de obrigações, R$ 98.258,92 (Noventa e
oito mil, duzentos e cinqüenta e oito reais e noventa e
dois centavos), é passível de devolução, representando
61.770,868 VRTE’S, se adotado o índice de 1,5907.
Administradores responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz
(Diretor Presidente)
Alsir Monteiro da Costa (Diretor Financeiro)
Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretor Técnico)
Eduardo José Ribeiro (Diretor Administrativo)
Das Justificativas Apresentadas:
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, Diretora Técnica, em
sua defesa limita-se a alegar que exercia uma função meramente técnica, fazendo somente análises de plantas,
planos de execução e obras públicas, planejamentos urbanísticos, etc. Acrescenta que não participou dos atos
abordados na ITI 016/2006.
Não houve manifestação dos demais administradores
responsáveis.
Da Análise das Justificativas:
A Equipe Técnica aponta como irregularidade a despesa
ilegítima no valor de R$ 98.258,92 (Noventa e oito mil,
Diário Oficial de Contas

duzentos e cinqüenta e oito reais e noventa e dois centavos) referentes ao pagamento de juros e multas sobre
saldo devedor, decorrente de obrigações sociais, caracterizando dano ao erário, em infringência ao art. 158, §
2º da Lei 6.404/76.
Os deveres e responsabilidades dos administradores se
encontram disciplinados na Seção IV do Capítulo XII da
Lei 6.404/76, art. 153 a 160. A responsabilidade dos administradores de sociedades anônimas - entendidos como tal os diretores, os membros do Conselho Fiscal e
membros de demais órgãos técnicos e consultivos porventura criados - deriva do dever de diligência, inerente a todos que possuem a incumbência de gestão de patrimônios alheios. No caso de irregularidades, a responsabilidade será apurada nos âmbitos administrativo, civil e penal.
De acordo com o Dever de Diligência dos administradores previsto na Lei 6.404/76 em seu art. 153 “o administrador da companhia deve empregar, no exercício de
suas funções, o cuidado e diligência que todo homem
ativo e probo costuma empregar na administração dos
seus próprios negócios”.
Segundo o art. 158, o administrador não é pessoalmente
responsável pelas obrigações que contrair em nome da
sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar quando proceder dentro de suas atribuições ou poderes, com
culpa ou dolo e com violação da lei ou do estatuto.
A responsabilidade civil consiste, portanto, na obrigação
do administrador indenizar a sociedade por perdas e danos, quando proceder com culpa ou dolo ou com violação da lei ou do estatuto.
www.tce.es.gov.br

Portanto, a Lei das S.A determina que o administrador,
no âmbito de Diretoria, responderá civilmente pelos prejuízos que causar, quando proceder com culpa ou dolo,
mesmo que praticando atos dentro das suas atribuições
ou poderes, pois dessa forma, infringe-se a finalidade do
interesse social, representando vantagens particulares
para o administrador ou para terceiros.
Em regra, a responsabilidade dos diretores, em nível de
Diretoria, é individual, especificando, a lei, os casos de
responsabilidade solidária. Nesse sentido, rege o § 1º
do art. 158 que o administrador não é responsável pelos atos ilícitos de outros administradores, salvo nos casos de conivência, negligência em descobri-los ou se tiver conhecimento de tais ilícitos e deixar de agir para impedi-los.
Eximir-se-á de responsabilidade o administrador dissidente que faça constar sua divergência em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível,
dê ciência imediata e por escrito ao órgão da Administração, ao Conselho Fiscal - se em funcionamento - ou à
Assembléia Geral.
Ademais o administrador público tem o dever de agir de
conformidade com o ordenamento jurídico (princípio da
legalidade), reverenciando os princípios da ação planejada e da continuidade dos serviços públicos, assim o planejamento é essencial, como instrumento eficaz e indispensável à boa administração, capaz de assegurar a efetivação de seus objetivos.
Assim, no momento do administrador público assumir
novos compromissos, deve fazê-lo com base no fluxo financeiro, levando se em consideração as despesas compromissadas, que devem ser pagas em curto prazo, tais
como as de contratos em execução, parcelamento de díSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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vidas, folhas de pagamento, etc.
A defesa não traz aos autos justificativas para a efetivação dos pagamentos das Obrigações Legais em atraso.
Em análise ao Balancete Analítico às fls.24/112, observa-se a existência de saldo na conta classificada como “Disponível” (art. 179, I, da Lei 6.404/76), tanto em “Caixa”
como em “Bancos Movimentos” durante todo o exercício de 2005, não havendo justificativa para a efetivação
de pagamento de obrigações sociais com atraso.
Diante do exposto, mantêm–se a irregularidade apontada na auditoria de pagamentos em atraso de obrigações sociais, resultaram na incidência de juros e multas para a empresa, passível de devolução a importância
de 98.258,92, correspondente a 61.770,87 VRTE´s, em
afronta ao artigo 158 da Lei nº. 6.404/76 .
Cabe, ainda, RECOMENDAR, por entender oportuno,
aos Diretores da CODEG, que sempre que configurado o
atraso no recolhimento das contribuições, deverá adota
de providências para a apuração de responsabilidades e
ressarcimento devido.
Administradores responsáveis: - Ademir Ferreira da Cruz
- Diretor Presidente
- Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo
- Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro
- Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretor Técnico
4 – CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADE
4.1) Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos, relativos às contas e atos de gestão da Companhia de Melhoramento Urbano de Guarapari - CODEG,
sob administração dos Srs. Ademir Ferreira da Cruz; Alsir
Monteiro da Costa, Eduardo José Ribeiro, Marleti MoceDiário Oficial de Contas

lin Dias Coelho, Antonico Gottardo e José Wilson Almeida Junior, responsáveis pelo exercício 2005, chegamos às
seguintes conclusões:
4.1.1 - Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros bimestrais, a regularidade foi constatada através do
Relatório Consolidado de Análise Bimestral nº 019/2006,
de fls. 205 dos autos;
4.1.2 - Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros anuais, concluiu a Controladora de Recursos Públicos -Ciências Contábeis - Lucia Helena Carpanedo Pedroni, que os documentos apresentados pela CODEG não se
constituem em Prestação de Contas Anual, exigidos pelo
art. 107 da Resolução TC nº 182/02, visto que não foram
submetidos aos órgãos deliberativos para aprovação,
não sendo ainda arquivados no órgão de registro do comércio, inviabilizando a análise das Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício de 2005 (Instrução Contábil Conclusiva – ICC-41/2009). Sugerindo a aplicação de
multa pelo não atendimento aos Termos de Notificação
TC 1486/2006, TC 0629/2007 e TC 0519/2008, prevista
no artigo 96 incisos IV e VII da Lei Complementar 32/93;
Com relação ao Proc. TC nº 1179/06, apenso, que trata
do Relatório de Auditoria nº 048/2006, constante às fls.
12 a 82, levando em conta as análises aqui procedidas
e as motivações adotadas, conclui-se pela permanência
da irregularidade apontada nos itens relacionados nesta
Instrução Técnica, sob a responsabilidade dos seguintes
administradores:
- Omissão de documentos solicitados no exercício da fiscalização - Infringência ao § 1º, Artigo 40 da Lei Complementar 32/93- Irregularidade mantida;
Administradores responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da
www.tce.es.gov.br

Cruz - Diretor Presidente, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, Sr. Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro e a Srª. Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretora Técnica.
Realização Extemporânea de Assembléia Geral - Infringência: Artigo 132 da Lei 6.404/76 e artigo 38 do Estatuto Social da Empresa - Irregularidade mantida;
Responsáveis: Srs. Antonico Gottardo – Presidente do
Conselho de Administração, José Wilson Almeida Hudson – Conselheiro Conselho de Administração e Eduardo
José Ribeiro – Conselheiro Conselho de Administração:
Falta de arquivamento dos atos de gestão na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, infringência: § 1º do artigo 135 da Lei 6.404/76 - Irregularidade
mantida;
Administradores responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da
Cruz - Diretor Presidente, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, Sr. Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro e a Srª. Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretora Técnica.
Receitas de serviços tratadas como repasses, sem o devido recolhimento do ISS, infringência: Artigo 2º da Lei
2371/2004 - Irregularidade afastada;
- Registro de Obrigações Fiscais em desacordo com a Legislação - Infringência: Artigo 180 da Lei 6.404/76 - Irregularidade mantida;
Administradores responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da
Cruz - Diretor Presidente, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, Sr. Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro e a Srª. Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretora Técnica.- Ausência de publicação dos resumos de contratos e aditivos e publicação posterior ao prazo permitiSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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do em Lei - Infringência: Parágrafo único, artigo 61 da Lei
8.666/93 - Irregularidade mantida;
Administradores responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da
Cruz - Diretor Presidente, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, Sr. Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro e a Srª. Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretora Técnica.
- Ausência de termo contratual - infringência: § único, artigo 60 da Lei 8.666/93 - Irregularidade mantida;
Administradores responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da
Cruz - Diretor Presidente, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, Sr. Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro e a Srª. Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretora Técnica.
Ausência de licitação em contratações efetuadas pela
CODEG- Infringência: Art. 2º e seu parágrafo único, da
Lei 8.666/93 - Irregularidade mantida;
Administradores responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da
Cruz - Diretor Presidente, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, Sr. Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro e a Srª. Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretora Técnica.
Contratos que não informam o número do processo da
licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, bem como
ao dispositivo legal a que se aplicam -Infringência: caput
do artigo 61 da Lei 8.666/93 - Irregularidade mantida;

FGTS do contratado no momento de realizar pagamentos - Infringência: Artigo 195 parágrafo 3º da Constituição Federal, e item 3.5 (3.6 na TP nº 003/05; 3.4, “b” no
proc. 269/05; 2.5 na CP 002/05) alínea “c” da Cláusula
Terceira dos contratos - Irregularidade mantida;
Administradores responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da
Cruz - Diretor Presidente, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, Sr. Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro e a Srª. Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretora Técnica.
- Ressarcimento de despesas de deslocamento sem a
necessária comprovação de gastos em Infringência ao
Art. 153, caput, e alínea “a”, § 2º do Artigo 154 da Lei
6.404/76, sendo passível de devolução, por parte do Sr.
Eduardo José Ribeiro, ao cofres da empresa, o valor recebido sem a devida comprovação da despesa com deslocamento, na quantia de R$ 1.876,70 (um mil oitocentos
e setenta e seis reais e setenta centavos), equivalentes a
1.179,795 VRTE’s -Irregularidade mantida;
Administradores responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da
Cruz - Diretor Presidente, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, Sr. Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro e a Srª. Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretora Técnica.

Administradores responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da
Cruz - Diretor Presidente, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, Sr. Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro e a Srª. Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretora Técnica.

- Pagamento indevido de inserções publicitárias em rádio diferentemente do previsto no contrato em Infringência ao Art. 153, caput, e alínea “a”, § 2º do Artigo 154
da Lei 6.404/76, sendo passível de devolução aos cofres
da empresa de R$ 8.149,80 (oito mil cento e quarenta e
nove reais e oitenta centavos) equivalentes à 5.123,4047
VRTE’s - Irregularidade mantida;

Falta de comprovação da regularidade junto ao INSS e

Administradores responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da
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Cruz - Diretor Presidente, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, Sr. Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro e a Srª. Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretora Técnica.
- Pagamentos de patrocínios e eventos sem prévia autorização da Assembléia Geral ou do Conselho de Administração em infringência as alíneas “a” e “b”, § 2º, art. 154
da Lei 6.404/76, ressarcimento dos valores pagos, num
montante de R$ 50.902,46, equivalentes à 32.000,03 VRTE’s - Irregularidade mantida;
Administradores responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da
Cruz - Diretor Presidente, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, Sr. Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro e a Srª. Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretora Técnica.
- Contrato de comodato de bem público firmado com
particular configurando perda patrimonial em infringência as alíneas “a” e “b”, § 2º, Artigo 154 da Lei 6.404/76,
sendo passível de devolução aos cofres da Empresa o valor de R$ 17.387,82 (dezessete mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos) equivalentes a
10.930,92 VRTE´s - Irregularidade mantida;
Administradores responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da
Cruz - Diretor Presidente, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, Sr. Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro e a Srª. Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretora Técnica.
- Prestação de serviços de reciclagem de lixo urbano delegada à particular sem procedimento licitatório e sem
que a receita gerada por tal serviço fosse revertida aos
cofres públicos em infringência ao Artigo 37 inciso XXI da
Constituição Federal - Irregularidade mantida;
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Administradores responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da
Cruz - Diretor Presidente, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, Sr. Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro e a Srª. Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretora Técnica.

Infringência ao Artigo 142 da Lei 6.404/76 e § 5º do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; 3.1.19) Contratação de pessoal sem concurso público - Infringência ao
inciso II do Artigo 37 da constituição federal - Irregularidade mantida;

- Falta de orçamentos que indiquem a escolha da melhor proposta na contratação emergencial: Infringência
aos Incisos II e III do § único do Artigo 26 da Lei 8666/93
-Irregularidade mantida;

Responsáveis: Srs. Antonico Gottardo – Presidente do
Conselho de Administração, José Wilson Almeida Hudson – Conselheiro Conselho de Administração e Eduardo
José Ribeiro – Conselheiro Conselho de Administração.

Administradores responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da
Cruz - Diretor Presidente, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, Sr. Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro e a Srª. Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretora Técnica.

Contratação de pessoal sem concurso público - Infringência ao inciso II do Artigo 37 da constituição federal Irregularidade mantida;

- Manutenção e nomeação de diretores sem amparo no
Estatuto – Infringência aos artigos 20 e 21 do Estatuto
Social da empresa, datado de 29/12/2000 - Irregularidade mantida;
Responsáveis: Srs. Antonico Gottardo – Presidente do
Conselho de Administração, José Wilson Almeida Hudson – Conselheiro Conselho de Administração e Eduardo
José Ribeiro – Conselheiro Conselho de Administração.
- Investidura e Destituição de Conselheiro Fiscal, sem o
devido registro em Ata da Assembléia - Infringência: Artigo 42 do Estatuto datado de 29/12/00 - Irregularidade mantida;
Responsáveis: Srs. Antonico Gottardo – Presidente do
Conselho de Administração, José Wilson Almeida Hudson – Conselheiro Conselho de Administração e Eduardo
José Ribeiro – Conselheiro Conselho de Administração.
- Omissão e descumprimento dos deveres e responsabilidades dos membros do Conselho de Administração –
Diário Oficial de Contas

Administradores responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da
Cruz - Diretor Presidente, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, Sr. Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro e a Srª. Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretora Técnica.
- Ausência de publicação de atos de admissão e demissão de pessoal - Infringência ao Caput do Artigo 37 da
Constituição Federal - Irregularidade mantida;
Administradores responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da
Cruz - Diretor Presidente, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, Sr. Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro e a Srª. Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretora Técnica.
Retenção indevida de Contribuição Assistencial dos empregados lotados no setor de Capina e Varrição - Infringência Cláusula 44ª da Convenção Coletiva de Trabalho
2005/2007, firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação no ES, sendo passível de ressarcimento aos referidos funcionários
o valor de 16.785,34 (dezesseis mil, setecentos e oitenwww.tce.es.gov.br

ta e cinco reais e trinta e quatro centavos) equivalentes a
10.552,171 VRTE’S -Irregularidade mantida;
Administradores responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da
Cruz - Diretor Presidente, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, Sr. Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro e a Srª. Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretora Técnica.
Inexistência de benefícios concedidos na Convenção Coletiva de Trabalho 2005/2007 – Infringência a Cláusula
22ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2005/2007, firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
de Asseio e Conservação no ES e o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no ES - Irregularidade afastada;
Falta de recolhimento de obrigações sociais ao INSS em
Infringência ao Artigo 22 da lei 8.212/91 - Irregularidade mantida;
Administradores responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da
Cruz - Diretor Presidente, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, Sr. Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro e a Srª. Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretora Técnica.
- Pagamento integral a empregado nomeado para Cargo Comissionado com vinculo efetivo em outro Ente Público - Infringência: Art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal/88 e artigo 147 § único da Lei Municipal
1.228/90 – Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Guarapari”, sendo passível de devolução aos cofres da empresa, por parte da Sra. Marleti Mocelin Dias
Coelho - Diretora Técnica, o valor de R$ 32.500,00 (Dezenove mil e quinhentos reais), 20431,26 VRTE’S Irregularidade mantida;
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Administradores responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da
Cruz - Diretor Presidente, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, Sr. Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro e a Srª. Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretora Técnica.
- Análise do item “6.1.3.10 - Recolhimento de Obrigações
Legais em atraso, incorrendo em multas, em Infringência
ao art. 158, § 2º da Lei 6.404/76, passível de devolução a
importância de 98.258,92, correspondente a 61.770,87
VRTE´s - Irregularidade mantida;
Administradores responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da
Cruz - Diretor Presidente, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, Sr. Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro e a Srª. Marleti Mocelin Dias Coelho - Diretora Técnica.
4.2) Cabe, ainda, RECOMENDAR, por entender imprescindível, aos atuais dirigentes da CODEG:
4.2.1) Com relação ao item 3.1.4 desta ITC, que adotem
medidas de adequação providenciando a emissão de
notas fiscais de serviço referente à prestação de serviços executados pela CODEG. Pois, a obrigatoriedade da
emissão de notas fiscais pela CODEG, além de assegurar
aos cofres do município, os impostos pertinentes a cada prestação de serviços realizados, a caracteriza como
uma empresa estatal não dependente, garante a mesma
de tomar as providências administrativas ou judiciais cabíveis quando ocorre pagamento com atraso das faturas
emitidas pela Empresa. Fato
esse que prejudica o relevante papel dessa Corte de Contas de fiscalizar a renúncia de receitas, conforme disposto no art. 70 c/c 75 da Constituição Federal.
4.2.2) Concernente à irregularidade tratada no 3.1.16
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desta ITC, à adequação do Estatuto Social da CODEG às
suas reais necessidades, ressaltando as alterações estatutárias deverão ser arquivadas e publicadas, em cumprimento ao disposto no art. 135, § 1º, da Lei 6.404/76.
4.3) Considerando todo o exposto, e diante do preceituado no art. 79, inciso III, da Resolução TC n.182/02, concluímos opinando
4.3.1) Pela IRREGULARIDADE das contas da Companhia
de Melhoramento Urbano de Guarapari - CODEG, sob a
responsabilidade dos Srs. Ademir Ferreira da Cruz; Alsir
Monteiro da Costa, Eduardo José Ribeiro, Marleti Mocelin Dias Coelho, durante o exercício de 2005, tendo em
vista a ocorrência de grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial e injustificado dano ao
erário, decorrente de ato ilegal, ilegítimo, ímprobo ou
antieconômico, em conformidade com o Art. 59, inciso
III, alínea a e b, da Lei Complementar nº 32/93.
Sugere-se, ressarcimento aos cofres da Empresa de R$
223.984,34 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), equivalentes a 140.808,66 VRTEs , referentes aos itens 3.1.11,
3.1.12, 3.1.13, 3.1.14, 3.1.21, 3.1.24, 3.1.25 e 3.1.26 desta Instrução Técnica Conclusiva.
4.3.2) Pela IRREGULARIDADE dos atos de gestão dos
membros do Conselho de Administração Srs. Antonico
Gottardo e José Wilson Almeida Junior e Eduardo José
Ribeiro tendo em vista a ocorrência de grave infração à
norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, em
conformidade com o Art. 59, inciso III, alinea ‘a’, da Lei
Complementar nº 32/93.
www.tce.es.gov.br

4.4) Sugere-se, ainda, S.M.J. a aplicação de sanção pecuniária de forma individualizada aos Srs. Ademir Ferreira da Cruz; Alsir Monteiro da Costa, Eduardo José Ribeiro, Marleti Mocelin Dias Coelho, Antonico Gottardo e José Wilson Almeida Junior, a ser dosada em conformidade com o disposto no inciso I e § 1º do Art. 96 da Lei
Complementar 32/93, devido à violação grave à norma
legal e regimental, quanto aos fatos expostos nos subitens 4.1.2 e 4.1.3 desta conclusiva.
É o Relatório.
Vitória (ES), 22 de setembro de 2009.
[...]”
2.2.1 - A auditoria relatou possível irregularidade analisada no item 3.1.22 da Instrução Técnica Conclusiva ITC
4855/2009, onde se verificou a retenção na remuneração dos seus empregados para fazer frente à Contribuição Assistencial com infringência à Convenção Coletiva
de Trabalho 2005/2007:
3.1.22 - Retenção indevida de Contribuição Assistencial
dos empregados lotados no setor de Capina e Varrição Infringência Cláusula 44ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2005/2007, firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação no ES,
sendo passível de ressarcimento aos referidos funcionários o valor de 16.785,34 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) equivalentes a 10.552,171 VRTE’S -Irregularidade mantida;
Foi firmada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação no Estado do Espírito Santo a Convenção Coletiva de Trabalho CCT 2205/2007
(fls.761-783 do TC 1179/2006).
Como registrado na Instrução Conclusiva “apesar da
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Contribuição Assistencial ser devida pelos empregados
da categoria apenas nos meses indicados na Cláusula
44ª da Convenção Coletiva 2005/2007, conforme citado
acima, a CODEG vem efetuando descontos mensais dos
empregados lotados no setor de Capina e Varrição.”, e
que “o valor retido a maior não está sendo repassado
para o sindicato”.

que justificaria a intervenção desta Corte de Contas, sob
pena, ainda, de “representar avanço indevido nas atribuições que são próprias da unidade jurisdicionada ou
do Poder Judiciário”. Por esta razão a matéria trazida aos
autos nesse item não oferece oportunidade ao exercício da competência conferida ao Tribunal de Contas pelo
Texto Constitucional.

[...]

CLÁUSULA 44ª - DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: Fica
pactuado que, por aprovação dos trabalhadores vinculados ao SINDILIMPE-ES, presentes da Assembléia Geral
realizada em 05/05/2005, com o objetivo de cobrir os
custos da negociação coletiva havida, bem como fortalecer a entidade sindical, serão descontados de todos os
trabalhadores beneficiários deste instrumento e repassados para o SINDILIMPE-ES, a título de contribuição assistencial, o valor equivalente a 10% (dez por cento) do
salário, que será descontado em cinco parcelas, da seguinte forma: 2% (dois por cento) em MAIO/2005, 2%
(dois por cento) em JULHO/2005, 2% (dois por cento)
em SETEMBRO/2005, 2% (dois por cento) em NOVEMBRO/2005 e 2% (dois por cento) em JANEIRO/2006.

Pelo exposto, a matéria descrita no item 3.1.22 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 4855/2009 não apresenta circunstâncias ou elementos de convicção sobre ocorrência
de fatos de interesse público, não oferecendo oportunidade ao exercício de competência conferida ao Tribunal
de Contas, motivo pelo qual opino pelo afastamento da
irregularidade.

[...]

A equipe de auditoria entendeu que a irregularidade da
retenção no valor de 10.552,17 VRTE deveria ser ressarcida pelos Diretores da CODEG aos empregados afetados.

3.1.25) Análise do item “6.1.3.9 - Pagamento integral a
empregado nomeado para Cargo Comissionado com vinculo efetivo em outro Ente Público - Infringência: Art. 37,
incisos XVI e XVII da Constituição Federal/88 e artigo 147
§ único da Lei Municipal 1.228/90 – Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Guarapari”

Entendo que essa espécie de julgamento refoge ao rol
de competência do Tribunal de Contas, pois refere-se à
defesa de interesses particulares junto à administração
pública.
Nesse passo, colacionando ampla jurisprudência do TCU
sobre a matéria, no caso concreto o Tribunal estaria resguardando suposto direito alheio, ou seja, numa situação em que não se mostra presente o interesse público
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2.2.2 – A auditoria relatou, ainda, possível irregularidade, conforme análise do item 3.1.25 da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 4855/2009, no pagamento à servidora do
Município de Vitória Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho,
cedida à CODEG no Município de Guarapari, com ônus
para a origem, para ocupar o cargo de Diretora Técnica.

Conforme Instrução Técnica Inicial 692/2008, a Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho foi cedida para a Prefeitura Municipal de Guarapari, pelo Executivo Municipal de Vitória, com base no art. 2º, inciso V, do Decreto nº 9573/95,
que define a cessão de servidor com ônus para o cedente e isento de permuta, como segue:
www.tce.es.gov.br

Art. 1º - A cessão de servidor para órgão da Administração Direta, Indireta ou Fundacional Federal, Estadual e
Municipal, com ônus para o Município de Vitória, será
efetivada mediante permuta, subordinada à oportunidade, ao interesse e à conveniência do serviço público municipal.
Art. 2º - Excetua-se da obrigatoriedade de permuta a
cessão de servidor para:
[...]
V – o exercício de cargo de provimento em comissão,
função ou cargo de governo na esfera federal, estadual
e municipal.
[...]
Constatou-se, entretanto, que a CODEG remunerou a
servidora pelo exercício do cargo comissionado, contrariando dispositivo constitucional previsto nos incisos XVI
e XVII do artigo 37 da CF/1988.
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho justificou-se alegando que o órgão cessionário [Município de Guarapari] responsabilizou-se, através da CODEG, pelo pagamento da
complementação salarial da REQUERIDA, (até 80% do
cargo de confiança), uma vez que recebia do município
de Vitória, apenas o salário base da sua categoria de trabalho.
Consta dos autos quer a Sra. Marleti foi admitida na prefeitura de Vitória no ano de 1986, no cargo efetivo de Arquiteto, e, desde a data de 13/01/1999, está cedida para
a Prefeitura de Guarapari.
Assim dispôs a área técnica:
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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“Segundo o Decreto nº 9.573/95 (fls. 770/771 do Proc.
TC nº 1170/2005, em apenso), define em seu art. 1º que
a cessão de servidor será em regra com ônus para o município de Vitória, mediante permuta de servidores, incumbindo-se o artigo 2º, do mesmo instrumento normativo, de elencar os casos em que se excetua a exigência
da permuta, vejamos:”
“Decreto nº 9.573/95:
Art. 1º - A cessão de servidor para órgão da Administração Direta, Indireta ou Fundacional Federal, Estadual e
Municipal, com ônus para o Município de Vitória, será
efetivada mediante permuta, subordinada à oportunidade, ao interesse e à conveniência do serviço público municipal.
[...]
Art. 2º - Excetua-se da obrigatoriedade de permuta a
cessão de servidor para:
[...]
V – o exercício de cargo de provimento em comissão,
função ou cargo de governo na esfera federal, estadual
e municipal.
[...]
Art. 3º- Só será permitida a cessão de servidores sem
ônus para o Município de Vitória, subordinada à oportunidade, ao interesse e à conveniência do serviço público municipal”.
Vale mencionar que na cessão de servidor com ônus para o órgão cedente não há opções para a administração
ou para o servidor quanto à maneira de remuneração,
uma vez que continuará percebendo o estipulado para
o cargo ou função originários e sendo pago pelo órgão a
Diário Oficial de Contas

que está vinculado.
...
Ademais, a servidora em comento, embora cedida pela
Prefeitura Municipal de Vitória à de Guarapari, ocupando o cargo de Diretora na CODEG, continuava vinculada
à PM Vitória, obrigando-a a utilizar-se das regras dispostas em seu Estatuto, bem como dos cargos previstos em
seu quadro.
Importante destacar que o quadro da PM de Vitória não
contempla o cargo ocupado pela cedida (Diretora) e que
em relação às cessões o referido Estatuto obriga o ônus
para o cedente, neste caso, PM de Vitória.
Assim, considerando as duas opções de pagamento do
cargo em comissão (valor do salário de efetivo acrescido de 40% do comissionado ou valor integral do cargo
comissionado), tem-se que a opção de recebimento integral da remuneração relativa à função de Diretora pela CODEG não é possível, vez que esta opção desobrigaria a Prefeitura de pagamento, procedimento vedado pelo seu Estatuto.
Por outro lado, há inviabilidade de recebimento pela segunda opção, qual seja, salário base da servidora cedida acrescida de 40% do cargo em comissão, pois desta
forma, embora a PM de Vitória atendesse seu Estatuto
quando do pagamento do salário base, a parte correspondente a 40% sobre o cargo em comissão (Diretora),
de responsabilidade da CODEG, restaria também impossível de se calcular, ante a ausência do cargo de Diretor e
respectiva remuneração nos quadros da Prefeitura Municipal de Vitória.
Sendo assim, não cabia a Srª. Marleti Mocelin qualquer
outra remuneração senão aquela paga pelo Município
www.tce.es.gov.br

de Vitória, uma vez que fora cedida com ônus suportado
por este Município. Entretanto, é consabido que acabou
acumulando à remuneração percebida da PMV aquela
decorrente do exercício da função de Diretora da CODEG, cumulação esta que se constitui indevida.
Desta feita, mantêm-se a irregularidade, e em atendimento ao princípio da legalidade, concluímos ser passível de devolução aos cofres da empresa o valor de R$
32.500,00 (Trinta e dois mil e quinhentos reais), equivalentes à 20.431,26 VRTE’S.”
A documentação colacionada aos autos pela equipe
técnica, vista ás fls. 881 a 882 traz a ficha financeira da
Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho na Prefeitura de Vitória, contudo não informa se esses valores foram repassados à servidora diretamente ou repassado à Prefeitura
de Guarapari como ressarcimento dos valores pagos a titulo de remuneração.
Informa, ainda, que o valor bruto de R$2.500,00 mensais, estabelecido na Assembleia Geral Extraordinária de
19 de agosto de 2002, foi pago integralmente e mensalmente a servidora pelo exercício do cargo comissionado,
sem relacionar os descontos incidentes.
Em sua defesa a Sra. Marlete Mocelin Dias Coelho informa que recebeu como remuneração pela CODEG tão somente a complementação entre os valores pagos pela
Prefeitura de Vitória e o cargo de Diretora Técnica, contudo as fichas desses pagamentos não foram acostadas
aos autos pela auditoria ou pela responsável.
Em relação a tal irregularidade é preciso tecer algumas
considerações.
Por não estar previsto na legislação ou em Assembleia
Geral o percebimento do valor de gratificação pelo cargo
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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comissionado, entenderam os responsáveis que a servidora deveria ser remunerada pelo trabalho extra especializado de Diretora Técnica.
É certo que a cessão possui caráter temporário e precário, não possuindo, portanto, condão de alterar o vínculo jurídico do servidor com o cedente. Entretanto, para efeitos remuneratórios, é preciso verificar a que título
deu-se a cessão. Na presente situação a cessão ocorreu
com ônus para o cedente. Assim, durante a vigência da
cessão, o servidor permaneceu sob a égide do Estatuto
de Guarapari, com a remuneração sendo paga pelo Município de Vitória.
Com a assunção do cargo de Diretora Técnica da CODEG
em 2003 (exonerada em setembro de 2006), a servidora não tinha como ser contemplada com o recebimento
de gratificação com base em seu cargo efetivo, visto que
o cargo comissionado que se encontrava era inexistente
no Município de Vitória.
De outro lado, a Assembleia Geral Extraordinária da CODEG de 19 de agosto de 2002, estabeleceu o valor de
R$2.500,00 mensais aos seus Diretores.
Na CODEG a Sra. Marleti desempenhava função destacada na empresa municipal, de Diretora Técnica. Após sua
cessão pelo Município de Vitória e com a assunção de
cargo comissionado de direção na administração municipal de Guarapari, precisamente na Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento de Guarapari - CODEG,
entendeu que pelos motivos acima não haveria como assumir o cargo sem contrapartida.
No caso específico aqui tratado, constata-se que a opção
conferida pela servidora para exercer o cargo de Diretora Executiva da CODEG poderia ser de 40% (quarenta por
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cento) da remuneração referente ao cargo comissionado, podendo ser elevada em 80% (oitenta por cento) em
casos específicos, conforme estabelecido no art. 147, parágrafo único, da Lei nº 1.228/90 que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Guarapari, além do recebimento integral do cargo efetivo da
Prefeitura de Vitória.
(...)
Artigo 147 — A gratificação pelo exercício de cargo em
comissão será concedida ao funcionário que, investido
em cargo de provimento em comissão, optar pelo vencimento de seu cargo efetivo.
Parágrafo único — A gratificação a que se refere este arquivo corresponde a 40% (quarenta por cento) do vencimento do cargo em comissão, podendo ser elevada até
80% (oitenta por cento) em casos específicos.
(...)
Contudo, essa opção não se adequa perfeitamente ao
caso pois está presente a cessão de servidor, causando
dúvida razoável quanto a sua aplicação no caso concreto.
Assim, considero inválida a afirmação da área técnica
quanto ao fato de que a servidora deveria ter sido mantida apenas com a remuneração de seu cargo original,
assim como quanto à suposta impossibilidade de se remunerar o cargo de diretora pela CODEG, pelo simples
fato de que esse cargo não existia no plano de carreira
da Prefeitura de Vitória.
A dúvida razoável está presente na dificuldade de interpretação sistemática das leis de dois entes políticos, uma
vez que se criam premissas que não se sustentam. Assim, em relação ao ressarcimento de tais valores aos cofres da CODEG de forma solidária pelos responsáveis, enwww.tce.es.gov.br

tendo estarem presentes os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Plenário do STF, no julgamento do MS
25.641, que considero suficientes para afastar o ressarcimento por parte do servidor público, conforme passo
a expor.
No que concerne a análise referente à responsabilização
dos defendentes e possibilidade de imputação de ressarcimento, de acordo com o entendimento jurisprudencial
das Cortes de Contas 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.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal, aprofundando a
matéria, 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, 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.
De início, não há provas da existência de má fé ou de que
a servidora tenha influenciado ou interferido na concessão da vantagem impugnada.
Entendo também, por tratar-se de cessão com ônus para o cedente onde inexistem disposições específicas nas
normas estatutárias quanto a gratificação do cargo coSegunda-feira, 11 de junho de 2018

143

ATOS DA 1a CÂMARA

missionado específico, ou instrumento normativo que
dispusesse sobre a questão remuneratória especial da
servidora, há dúvida plausível sobre a legalidade do pagamento das vantagens.
Além disso, não se pode entender que a interpretação
dada pela Administração tenha sido destituída de razoabilidade, já que a cessão envolveu servidor cujo vínculo
é efetivo com o município cedente.
Entendo, portanto, presentes os requisitos de boa fé, dúvida plausível e ausência de interferência da servidora
para a concessão do pagamento, a fim de afastar o ressarcimento imposto, além do fato de que o decurso de
tempo consolida situações cujo desfazimento representa ônus desproporcional a quem o tiver de suportar.
Neste ponto, cabe lembrar que a Senhora Marleti só foi
citada muito depois de ter deixado o exercício do cargo
de diretora, o que em muito dificultou sua defesa.
Por tais razões, afasto a responsabilidade dos diretores
responsáveis pelo ressarcimento dos valores indevidamente recebidos a título de cargo comissionado pela Sra.
Marlete Mocelin Dias Coelho.
Ressalto que este assunto é tratado também nos processos TC 5500/04 (denúncia anônima – exercício de 2002),
TC 5501/04 – Prestação de Contas Anual de 2001 e 2003
e TC 2693/07 – prestação de contas anual de 2006.
Ratifico parcialmente 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 ITC 4855/2009, no que concerne aos itens 3.1.22 – Retenção indevida de Contribuição
Assistencial dos empregados lotados no setor de Capina
e Varrição e 3.1.25 – Pagamento integral a empregado
Diário Oficial de Contas

nomeado para Cargo Comissionado com vinculo efetivo
em outro Ente Público (itens 2.2.1 e 2.2.2 deste voto).

sé Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e a Marleti Mocelin
Dias Coelho.

Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, corroborando parcialmente o
entendimento da Área Técnica e do Ministério Público
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

1.4 - Registro de Obrigações Fiscais em desacordo com
a Legislação - Infringência: Artigo 180 da Lei 6.404/76
(Item 3.1.5 da ITC);

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:

Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e a Marleti Mocelin
Dias Coelho.
1.5 - Ausência de publicação dos resumos de contratos e aditivos e publicação posterior ao prazo permitido em Lei - Infringência: Parágrafo único, artigo 61 da Lei
8.666/93 (Item 3.1.6 da ITC);

1. Manter as seguintes irregularidades analisadas na Instrução Técnica Conclusiva 4855/2009:

Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho.

1.1 Omissão de documentos solicitados no exercício da
fiscalização - Infringência ao § 1º, Artigo 40 da Lei Complementar 32/93 (Item 3.1.1 da ITC);

1.6 - Ausência de termo contratual - infringência: § único, artigo 60 da Lei 8.666/93 (Item 3.1.7 da ITC);

Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e a Marleti Mocelin
Dias Coelho.
1.2 Realização Extemporânea de Assembleia Geral - Infringência: Artigo 132 da Lei 6.404/76 e artigo 38 do Estatuto Social da Empresa (Item 3.1.2 da ITC);
Responsáveis: Srs. Antonico Gottardo, José Wilson Almeida Hudson e Eduardo José Ribeiro.
1.3 - Falta de arquivamento dos atos de gestão na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, infringência: § 1º do artigo 135 da Lei 6.404/76 (Item 3.1.3
da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo Jowww.tce.es.gov.br

Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho.
1.7 – Ausência de licitação em contratações efetuadas
pela CODEG - Infringência: Art. 2º e seu parágrafo único,
da Lei 8.666/93 (Item 3.1.8 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho
1.8 - Contratos que não informam o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, bem
como ao dispositivo legal a que se aplicam - Infringência: caput do artigo 61 da Lei 8.666/93 (Item 3.1.9 da
ITC);
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho
1.9 - Falta de comprovação da regularidade junto ao
INSS e FGTS do contratado no momento de realizar
pagamentos - Infringência: Artigo 195 parágrafo 3º da
Constituição Federal, e item 3.5 (3.6 na TP nº 003/05;
3.4, “b” no proc. 269/05; 2.5 na CP 002/05) alínea “c”
da Cláusula Terceira dos contratos - (Item 3.1.10 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho
1.10 - Ressarcimento de despesas de deslocamento
sem a necessária comprovação de gastos - Infringência
ao Art. 153, caput, e alínea “a”, § 2º do Artigo 154 da Lei
6.404/76, sendo passível de devolução, por parte do Sr.
Eduardo José Ribeiro, aos cofres da empresa, o valor recebido sem a devida comprovação da despesa com deslocamento, na quantia de R$ 1.876,70 (um mil oitocentos e setenta e seis reais e setenta centavos), equivalentes a 1.179,79 VRTE (Item 3.1.11 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho
1.11 - Pagamento indevido de inserções publicitárias
em rádio diferentemente do previsto no contrato - Infringência ao Art. 153, caput, e alínea “a”, § 2º do Artigo
154 da Lei 6.404/76, sendo passível de devolução aos cofres da empresa o valor de R$ 8.149,80 (oito mil cento e
quarenta e nove reais e oitenta centavos) equivalente a
5.123,40 VRTE (Item 3.1.12 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Diário Oficial de Contas

Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho.
1.12 - Pagamentos de patrocínios e eventos sem prévia
autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração - Infringência as alíneas “a” e “b”, § 2º, art.
154 da Lei 6.404/76, ressarcimento dos valores pagos no
montante de R$ 50.902,46, equivalente à 32.000,03 VRTE (Item 3.1.13 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho.
1.13 - Contrato de comodato de bem público firmado
com particular configurando perda patrimonial - Infringência as alíneas “a” e “b”, § 2º, Artigo 154 da Lei
6.404/76, sendo passível de devolução aos cofres da Empresa o valor de R$ 17.387,82 (dezessete mil, trezentos e
oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos) equivalentes a 10.930,92 VRTE (Item 3.1.14 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho.
1.14 - Prestação de serviços de reciclagem de lixo urbano delegada à particular sem procedimento licitatório e
sem que a receita gerada por tal serviço fosse revertida
aos cofres públicos - Infringência ao Artigo 37 inciso XXI
da Constituição Federal (Item 3.1.15 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho.
1.15 - Falta de orçamentos que indiquem a escolha da
melhor proposta na contratação emergencial - Infringência aos Incisos II e III do § único do Artigo 26 da Lei
www.tce.es.gov.br

8666/93 (Item 3.1.16 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho.
1.16 - Manutenção e nomeação de diretores sem amparo no Estatuto – Infringência aos artigos 20 e 21 do Estatuto Social da empresa, datado de 29/12/2000 (Item
3.1.17 da ITC);
Responsáveis: Srs. Antonico Gottardo, José Wilson Almeida Hudson e Eduardo José Ribeiro (Conselho de Administração).
1.17 - Investidura e Destituição de Conselheiro Fiscal,
sem o devido registro em Ata da Assembleia - Infringência: Artigo 42 do Estatuto datado de 29/12/00 (Item
3.1.18 da ITC);
Responsáveis: Srs. Antonico Gottardo, José Wilson Almeida Hudson e Eduardo José Ribeiro (Conselho de Administração).
1.18 - Omissão e descumprimento dos deveres e responsabilidades dos membros do Conselho de Administração – Infringência ao Artigo 142 da Lei 6.404/76 e §5º
do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia (vide item
1.19 abaixo) (Item 3.1.19 da ITC);
Responsáveis: Srs. Antonico Gottardo, José Wilson Almeida Hudson e Eduardo José Ribeiro (Conselho de Administração).
1.19 - Contratação de pessoal sem concurso público Infringência ao inciso II do Artigo 37 da Constituição Federal (Item 3.1.20 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Coelho
1.20 - Ausência de publicação de atos de admissão e demissão de pessoal - Infringência ao Caput do Artigo 37
da Constituição Federal (Item 3.1.21 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho
1.21 - Falta de recolhimento de obrigações sociais ao
INSS - Infringência ao Artigo 22 da Lei 8.212/91 (Item
3.1.24 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho
1.22 - Análise do item “6.1.3.10 - Recolhimento de Obrigações Legais em atraso, incorrendo em multas - Infringência ao art. 158, § 2º da Lei 6.404/76, passível de devolução a importância de 98.258,92, correspondente a
61.770,87 VRTE (Item 3.1.26 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho
2. Julgar IRREGULARES as contas do senhor Eduardo José Ribeiro - Diretor-presidente da CODEG, na administração da CODEG no exercício de 2005, pela prática de atos
ilegais descritos nos itens 1.1 a 1.9 e 1.14 a 1.21 acima,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” da Lei
Complementar 621/2012; e nos itens 1.10, 1.11, 1.12,
1.13 e 1.22, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, em razão
do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário, condenando-o ao ressarcimento no valor de 111.005,01 VRTE aos cofres da CODEG, em solidaDiário Oficial de Contas

riedade com os senhores Ademir Ferreira da Cruz, Alsir
Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias Coelho;
3. julgar IRREGULARES as contas dos senhores Ademir
Ferreira da Cruz, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias Coelho – Diretores da CODEG – na administração da CODEG no exercício de 2005, pela prática de atos
ilegais descritos nos itens 1.1, 1.3 a 1.9, 1.14, 1.15, 1.19
a 1.21 acima, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c”, “d” da Lei Complementar 621/2012; e nos itens 1.10,
1.11, 1.12, 1.13 e 1.22, com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
em razão do cometimento de infração que causou dano
injustificado ao erário, condenando-o ao ressarcimento
no valor de 111.005,01 VRTE ao cofres da CODEG, em
solidariedade entre si e com o senhor Eduardo José Ribeiro;
4. julgar IRREGULARES as contas dos senhores Antonico
Gottardo e José Wilson Almeida Hudson – Conselheiros
da Administração, na administração da CODEG no exercício de 2005, pela prática de atos ilegais descritos nos
itens 1.2, 1.16, 1.17 e 1.18 acima, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” da Lei Complementar
621/2012;

providências administrativas ou judiciais cabíveis quando ocorre pagamento com atraso das faturas emitidas
pela Empresa;
5.2 procedam ao planejamento dos serviços a serem demandados no período de alta temporada no Município
de Guarapari e realizar o devido procedimento licitatório em cumprimento ao disposto no art. 2º, “caput”, da
Lei 8.666/93 e art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal
(item 3.1.16 da Instrução Técnica Conclusiva 4855/2009);
5.3 adotem providências para a apuração de responsabilidades e ressarcimento devido sempre que configurado o atraso no recolhimento das contribuições (INSS,
FGTS e outros) (item 3.1.26 da Instrução Técnica Conclusiva 4855/2009);
5.4 atentem à adequação do Estatuto Social da CODEG
as suas reais necessidades, ressaltando as alterações estatutárias deverão ser arquivadas e publicadas, em cumprimento ao disposto no art. 135, § 1º, da Lei 6.404/76
(item 3.1.3 da Instrução Técnica Conclusiva 4855/2009).

5. Recomendar aos atuais gestores dirigentes da CODEG
para que:

6 Declarar a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas em relação aos responsáveis, na forma
do art. 71, § 2º, I, da Lei Complementar 621/2012 c/c art.
373 do RITCEES, quanto aos fatos irregulares a eles atribuídas nesses autos.

5.1 adotem medidas de adequação providenciando a
emissão de notas fiscais de serviço referente à prestação de serviços executados pela CODEG (item 1.4 deste Acordão), visto que a obrigatoriedade da emissão de
notas fiscais pela CODEG, além de assegurar aos cofres
do município, os impostos pertinentes a cada prestação
de serviços realizados, a caracteriza como uma empresa
estatal não dependente, garantindo a mesma tomar as

7 Juntar cópia deste Acórdão aos autos dos processos TC
5500/2004 (denúncia anônima – exercício de 2002), TC
5501/2004 (Prestação de Contas Anual de 2001 e 2003),
e TC 2693/07 (Prestação de Contas Anual de 2006), que
abordam a mesma matéria tratada nesses autos referente ao “pagamento integral a empregado nomeado para
Cargo Comissionado com vinculo efetivo em outro Ente Público”, para evitar-se decisões contraditórias sob o

www.tce.es.gov.br
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mesmo tema.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas
Anual e Relatório de Auditoria da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari - CODEG, exercício de 2005, de responsabilidade dos Senhores Ademir Ferreira da Cruz; Alsir Monteiro da Costa,
Eduardo José Ribeiro, Marleti Mocelin Dias Coelho, Antonico Gottardo e José Wilson Almeida JuniorNo que
tange à análise da Prestação de Contas Anual, a área técnica, por meio da Instrução Contábil Conclusiva 41/2009
(fls. 449-452), sugeriu a aplicação de multa pelo não
atendimento aos Termos de Notificação TC 1486/2006,
TC 0629/2007 e TC 0519/2008, prevista no artigo 96 incisos IV e VII da então vigente Lei Complementar 32/93.
Instada a se manifestar a área técnica, através do Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 4855/2009 (fls.
453-544), opinando pela irregularidade das contas.
O Ministério Público Especial de Contas, em parecer da
lavra do Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, emitiu o Parecer PPJC 3805/2017-6, reconhecendo
a prescrição da pretensão punitiva, ratificando os demais termos apresentados no Parecer PPJC 7545/2009
(fls. 561-568), acompanhando o posicionamento da área
técnica opinou pela irregularidade das contas, contudo,
sem aplicação de multa pecuniária aos responsáveis.
O Eminente Relator dos autos, Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, votou, acompanhando parcialDiário Oficial de Contas

mente o entendimento da área técnica e do Parquet de
Contas, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva de algumas irregularidades, julgando IRREGULARES
as contas dos responsáveis com imputação de ressarcimento e expedição de recomendações.
Na sequência, após o 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 pela 1ª Câmara desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Tendo sido elaborado o Relatório de Auditoria Ordinária nº 048/2006, em atendimento ao Plano de Auditoria Ordinária nº 048/2006 (Processo TC nº 1179/2006,
em apenso), foram identificadas irregularidades em face
dos responsáveis acima mencionados, motivo pelo qual
se faz necessário à análise dos atos e fatos, para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu
suporte.
1. CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Compulsando os autos, verifico que a área técnica manifestou-se, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº
4855/2009, pela IRREGULARIDADE das contas, em razão
dos indicativos de irregularidades com imputação de ressarcimento, aplicação de multa e expedição de recomendação, nos seguintes termos, verbis:
[...]
4.3) Considerando todo o exposto, e diante do preceituado no art. 79, inciso III, da Resolução TC n.182/02, concluímos opinando
www.tce.es.gov.br

4.3.1) Pela IRREGULARIDADE das contas da Companhia
de Melhoramento Urbano de Guarapari - CODEG, sob a
responsabilidade dos Srs. Ademir Ferreira da Cruz; Alsir
Monteiro da Costa, Eduardo José Ribeiro, Marleti Mocelin Dias Coelho, durante o exercício de 2005, tendo em
vista a ocorrência de grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial e injustificado dano ao
erário, decorrente de ato ilegal, ilegítimo, ímprobo ou
antieconômico, em conformidade com o Art. 59, inciso
III, alinea a e b, da Lei Complementar nº 32/93.
Sugere-se, ressarcimento aos cofres da Empresa de R$
223.984,34 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), equivalentes a 140.808,66 VRTEs 8, referentes aos itens 3.1.11,
3.1.12, 3.1.13, 3.1.14, 3.1.21, 3.1.24, 3.1.25 e 3.1.26 desta Instrução Técnica Conclusiva.
4.3.2) Pela IRREGULARIDADE dos atos de gestão dos
membros do Conselho de Administração Srs. Antonico
Gottardo e José Wilson Almeida Junior e Eduardo José Ribeiro tendo em vista a ocorrência de grave infração
à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, em
conformidade com o Art. 59, inciso III, alinea ‘a’, da Lei
Complementar nº 32/93.
4.4) Sugere-se, ainda, S.M.J. a aplicação de sanção pecuniária de forma individualizada aos Srs. Ademir Ferreira da Cruz; Alsir Monteiro da Costa, Eduardo José Ribeiro, Marleti Mocelin Dias Coelho, Antonico Gottardo e José Wilson Almeida Junior, a ser dosada em conformidade com o disposto no inciso I e § 1º do Art. 96 da Lei
Complementar 32/93, devido à violação grave à norma
legal e regimental, quanto aos fatos expostos nos subiSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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tens 4.1.2 e 4.1.3 desta conclusiva. – (g. n.).

plementar 32/93 (Item 3.1.1 da ITC);

Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, acompanhando o posicionamento da área técnica,
opinou pela irregularidade das contas, contudo, não se
manifestou sobre a aplicação de multa pecuniária aos
agentes responsáveis.

Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e a Marleti Mocelin
Dias Coelho.

O Eminente Conselheiro Relator, em seu voto, acompanhou em parte o opinamento da área técnica e do Parquet de Contas, concluindo, nos termos do voto que passo a transcrever, verbis:
Ratifico parcialmente 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 ITC 4855/2009, no que concerne aos itens 3.1.22 – Retenção indevida de Contribuição Assistencial dos empregados lotados no setor de
Capina e Varrição e 3.1.25 –Pagamento integral a empregado nomeado para Cargo Comissionado com vinculo efetivo em outro Ente Público (itens 2.2.1 e 2.2.2
deste voto).
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, corroborando parcialmente o
entendimento da Área Técnica e do Ministério Público
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

1.2 Realização Extemporânea de Assembleia Geral-Infringência: Artigo 132 da Lei 6.404/76 e artigo 38 do Estatuto Social da Empresa (Item 3.1.2 da ITC);Responsáveis: Srs. Antonico Gottardo, José Wilson Almeida Hudson e Eduardo José Ribeiro.
1.3-Falta de arquivamento dos atos de gestão na Junta
Comercial do Estado do Espírito Santo–JUCEES, infringência: § 1º do artigo 135 da Lei 6.404/76 (Item 3.1.3 da
ITC); Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e a Marleti Mocelin Dias Coelho.
1.4 - Registro de Obrigações Fiscais em desacordo com a
Legislação-Infringência: Artigo 180 daLei 6.404/76 (Item
3.1.5da ITC);Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz,
Eduardo José Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e a Marleti Mocelin Dias Coelho.
1.5-Ausência de publicação dos resumos de contratos e
aditivos e publicação posterior ao prazopermitido em Lei
-Infringência: Parágrafo único, artigo 61 da Lei 8.666/93
(Item 3.1.6da ITC);Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da
Cruz, Eduardo José Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e
Marleti Mocelin Dias Coelho.

1. Manter as seguintes irregularidades analisadas na Instrução Técnica Conclusiva 4855/2009:

1.6-Ausência de termo contratual-infringência: § único,
artigo 60 da Lei 8.666/93 (Item 3.1.7da ITC);Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José Ribeiro,
Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias Coelho.

1.1 Omissão de documentos solicitados no exercício da
fiscalização-Infringência ao § 1º, Artigo 40 da Lei Com-

1.7–Ausência de licitação em contratações efetuadas pela CODEG-Infringência: Art. 2º e seu parágrafo único, da

[...]
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Lei 8.666/93 (Item 3.1.8 da ITC);Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias Coelho
1.8-Contratos que não informam o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, bem
como ao dispositivo legal a que se aplicam-Infringência: caput do artigo 61 da Lei 8.666/93 (Item 3.1.9 da ITC);Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo
José Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin
Dias Coelho
1.9-Falta de comprovação da regularidade junto ao INSS
e FGTS do contratado no momento de realizar pagamentos-Infringência: Artigo 195 parágrafo 3º da Constituição Federal, e item 3.5 (3.6 na TP nº 003/05; 3.4, “b” no
proc. 269/05; 2.5 na CP 002/05) alínea “c” da Cláusula
Terceira dos contratos -(Item 3.1.10 da ITC); Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José Ribeiro,
Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias Coelho
1.10-Ressarcimento de despesas de deslocamento sem
a necessária comprovação de gastos-Infringência ao
Art. 153, caput, e alínea “a”, § 2º do Artigo 154 da Lei
6.404/76, sendo passível de devolução, por parte do Sr.
Eduardo José Ribeiro, aos cofres da empresa, o valor recebido sem adevida comprovação da despesa com deslocamento, na quantia de R$ 1.876,70 (um mil oitocentos e setenta e seis reais e setenta centavos), equivalentes a 1.179,79 VRTE (Item 3.1.11da ITC); Responsáveis:
Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José Ribeiro, Alsir
Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias Coelho
1.11 - Pagamento indevido de inserções publicitárias
em rádio diferentemente do previsto no contrato-Infringência ao Art. 153, caput, e alínea “a”, § 2º do Artigo 154 da Lei 6.404/76, sendo passível de devolução
Segunda-feira, 11 de junho de 2018

148

ATOS DA 1a CÂMARA

aos cofres da empresa o valor de R$ 8.149,80 (oito mil
cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos) equivalente a 5.123,40 VRTE (Item 3.1.12da ITC); Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José Ribeiro,
Alsir Monteiro da Costae Marleti Mocelin Dias Coelho.
1.12 - Pagamentos de patrocínios e eventos sem prévia
autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração-Infringência as alíneas “a” e “b”, § 2º, art.
154 da Lei 6.404/76, ressarcimento dos valores pagos
nomontante de R$ 50.902,46, equivalente à 32.000,03
VRTE(Item 3.1.13da ITC);Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José Ribeiro, Alsir Monteiro da
Costa e Marleti Mocelin Dias Coelho.
1.13 - Contrato de comodato de bem público firmado com particular configurando perda patrimonial-Infringência as alíneas “a” e “b”, § 2º, Artigo 154 da Lei
6.404/76, sendo passível de devolução aos cofres da
Empresa o valor de R$ 17.387,82 (dezessete mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos)
equivalentes a 10.930,92 VRTE (Item 3.1.14da ITC);Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho.
1.14 - Prestação de serviços de reciclagem de lixo urbano delegada à particular sem procedimento licitatório e
sem que a receita gerada por tal serviço fosse revertida
aos cofres públicos-Infringência ao Artigo 37 inciso XXI
da Constituição Federal (Item 3.1.15da ITC);Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José Ribeiro,
Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias Coelho.
1.15-Falta de orçamentos que indiquem a escolha da
melhor proposta na contratação emergencial-Infringência aos Incisos II e III do § único do Artigo 26 da Lei
Diário Oficial de Contas

8666/93 (Item 3.1.16da ITC);Responsáveis: Srs. Ademir
Ferreira da Cruz, Eduardo José Ribeiro, Alsir Monteiro da
Costa e Marleti Mocelin Dias Coelho.
1.16 - Manutenção e nomeação de diretores sem amparo no Estatuto–Infringência aos artigos 20 e 21 do Estatuto Social da empresa, datado de 29/12/2000 (Item
3.1.17da ITC);Responsáveis: Srs. Antonico Gottardo, José
Wilson Almeida Hudson e Eduardo José Ribeiro (Conselho de Administração).
1.17 - Investidura e Destituição de Conselheiro Fiscal,
sem o devido registro em Ata da Assembleia-Infringência: Artigo 42 do Estatuto datado de 29/12/00 (Item
3.1.18da ITC);Responsáveis: Srs. Antonico Gottardo, José
Wilson Almeida Hudson e Eduardo José Ribeiro (Conselho de Administração).
1.18 - Omissão e descumprimento dos deveres e responsabilidades dos membros do Conselho de Administração–Infringência ao Artigo 142 da Lei 6.404/76 e § 5º
do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia(vide item
1.19 abaixo) (Item 3.1.19 da ITC); Responsáveis: Srs. Antonico Gottardo, José Wilson Almeida Hudson e Eduardo
José Ribeiro (Conselho de Administração).
1.19-Contratação de pessoal sem concurso público-Infringência ao inciso II do Artigo 37 da Constituição Federal (Item 3.1.20 da ITC); Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa
e Marleti Mocelin Dias Coelho
1.20-Ausência de publicação de atos de admissão e demissão de pessoal-Infringência ao Caput do Artigo 37 da
Constituição Federal (Item 3.1.21da ITC); Responsáveis:
Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo JoséRibeiro, Alsir
Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias Coelho
www.tce.es.gov.br

1.21-Falta de recolhimento de obrigações sociais ao INSS-Infringência ao Artigo 22 da Lei 8.212/91 (Item 3.1.24
da ITC);Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz,
Eduardo José Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias Coelho
1.22-Análise do item “6.1.3.10 - Recolhimento de Obrigações Legais em atraso, incorrendo em multas-Infringência ao art. 158, § 2º da Lei 6.404/76, passível de devolução a importância de 98.258,92, correspondente a 61.770,87 VRTE(Item 3.1.26da ITC);Responsáveis:
Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José Ribeiro, Alsir
Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias Coelho
2. Julgar IRREGULARES as contas do senhor Eduardo José Ribeiro-Diretor-presidente da CODEG, na administração da CODEG no exercício de 2005, pela prática de
atos ilegais descritos nos itens 1.1 a 1.9 e 1.14 a 1.21 acima, com amparo no artigo 849, inciso III, alíneas “c”, “d”
da Lei Complementar 621/2012;e nos itens 1.10, 1.11,
1.12,1.13 e 1.22, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, em
razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário, condenando-o ao ressarcimento
no valor de 111.005,01 VRTE aos cofres da CODEG, em
solidariedade com os senhores Ademir Ferreira da Cruz,
Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias Coelho;
3. julgar IRREGULARES as contas dos senhores Ademir Ferreira da Cruz, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias Coelho–Diretores da CODEG –na administração da CODEG no exercício de 2005, pela prática de atos ilegais descritos nos itens 1.1, 1.3 a 1.9, 1.14,
1.15, 1.19a1.21acima, com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “c”, “d” da Lei Complementar 621/2012;e nos
itens 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.22, com amparo no arSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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tigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário, condenando-o ao ressarcimento no valor de 111.005,01 VRTE ao
cofres da CODEG, em solidariedade entre si e com o senhor Eduardo José Ribeiro;
4. julgar IRREGULARES as contas dos senhores Antonico Gottardo e José Wilson Almeida Hudson–Conselheiros da Administração, na administração da CODEG no
exercício de 2005, pela prática de atos ilegais descritos
nos itens1.2, 1.16, 1.17 e 1.18 acima, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” da Lei Complementar 621/2012;
5. Recomendar aos atuais gestores dirigentes da CODEG para que:
5.1 adotem medidas de adequação providenciando a
emissão de notas fiscais de serviço referente à prestação de serviços executados pela CODEG(item 1.4 deste Acordão), visto que a obrigatoriedade da emissão de
notas fiscais pela CODEG, além de assegurar aos cofres
do município, os impostos pertinentes a cada prestação
de serviços realizados, a caracteriza como uma empresa
estatal não dependente, garantindo a mesma tomar as
providências administrativas ou judiciais cabíveis quando ocorre pagamento com atraso das faturas emitidas
pela Empresa;
5.2procedam ao planejamento dos serviços a serem demandados no período de alta temporada no Município
de Guarapari e realizar o devido procedimento licitatório
em cumprimento ao disposto no art. 2º, “caput”, da Lei
8.666/93 e art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal(item3.1.16 da Instrução Técnica Conclusiva4855/2009);
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5.3 adotem providências para a apuração de responsabilidades e ressarcimento devido sempre que configurado o atraso no recolhimento das contribuições(INSS,
FGTS e outros) (item 3.1.26 da Instrução Técnica Conclusiva 4855/2009);

crição da pretensão punitiva quantos aquelas irregularidades não passiveis de imputação de ressarcimento, no
entanto, necessário se faz uma análise mais aprofundada no que tange a responsabilidade individual dos agentes públicos.

5.4 atentem à adequação do Estatuto Social da CODEG
as suas reais necessidades, ressaltando a alterações estatutárias deverão ser arquivadas e publicadas, em cumprimento ao disposto no art. 135, § 1º, da Lei 6.404/76
(item 3.1.3da Instrução Técnica Conclusiva 4855/2009).

2. DA AUSÊNCIA DA MATRIZ DE RESPONSABILIDADE:

6 Declarar a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas em relação aos responsáveis, na forma
do art. 71, § 2º, I10, da Lei Complementar 621/2012 c/c
art. 373 do RITCEES, quanto aos fatos irregulares a eles
atribuídas nesses autos.
7 Juntar cópia deste Acórdão aos autos dos processos TC
5500/2004(denúncia anônima –exercício de 2002), TC
5501/2004(Prestação de Contas Anual de 2001 e 2003),
e TC 2693/07(Prestação de Contas Anual de 2006), que
abordam a mesma matéria tratada nesses autos referente ao “pagamento integral a empregado nomeado para
Cargo Comissionado com vinculo efetivo em outro Ente Público”, para evitar-se decisões contraditórias sob o
mesmo tema. – (g. n.).
Compulsando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao Douto Conselheiro Relator quanto ao afastamento das irregularidades contidas nos itens itens 2.2.1
e 2.2.2 do seu voto (itens 3.1.22 – Retenção indevida de
contribuição assistencial dos empregados lotados no
setor de capina e varrição e 3.1.25 – Pagamento integral
a empregado nomeado para cargo comissionado com
vínculo efetivo em outro ente público da Instrução Técnica Conclusiva), bem como o reconhecimento da preswww.tce.es.gov.br

Da análise dos autos, verifico que a instrução processual
do feito restou-se precária em relação a Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, vez que não descreve com clareza a
sua participação para a prática das irregularidades elencadas na instrução técnica e no relatório de auditoria, assim, sem a devida apreciação da culpabilidade e do nexo causal, elementos imprescindíveis para caracterização
da responsabilidade pessoal do agente público.
Desse modo, verifica-se que a ocorrência de ausência da
matriz de responsabilização, sem análise da individualização das condutas e sem a caracterização do nexo de
causalidade entre as irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria Ordinária nº 048/2006 e na Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 4855/2009 com a conduta do agente público indicada como responsável, representa uma estrutura típica de responsabilidade objetiva,
não condizente com a natureza deste procedimento de
fiscalização.
Denota-se dos autos que a Senhora Marleti Mocelin Dias
Coelho apresentou suas justificativas às fls. 370-373, informando que na época dos fatos exercia cargo técnico
(comissionado) quando laborava junto a CODEG, uma
vez que foi cedida pela Prefeitura Municipal de Vitória,
onde possui cargo efetivo.
Argui a defendente que no exercício do seu cargo técnico (engenheiro civil), não tinha qualquer participação ou
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conhecimento da parte administrativa ou financeira da
CODEG, sendo que suas funções na empresa de economia mista se restringia tão somente a análise de plantas,
planos de execução de obras de melhorias em área públicas, planejamentos urbanísticos e edificações.

clusive no que se refere às irregularidades apontadas na
instrução técnica.

Frisa a defendente que não participava dos atos de gestão da CODEG, pois em nenhum momento participou
de orçamentos, pagamentos, recebimentos, licitações,
contratações ou qualquer ordenação de despesas junto
àquela empresa.

Assim, denota-se dos autos que não há nexo de causalidade entre a conduta da defendente e os possíveis danos causados a CODEG, pois seu agir na empresa não resultou em fato determinante para que os possíveis resultados lesivos ao erário fossem produzidos, não havendo
qualquer ligação entre a sua conduta, inerente ao exercício de cargo técnico e os referidos resultado danosos,
enfim, não há uma relação de causa e efeito.

Compulsando os autos do Relatório de Auditoria nº
048/2006 (Processo TC nº 1179/2006), notadamente às
fls. 602-617, referente aos contratos de comodato firmados, denota-se que, em verdade, a Sra. Marleti Mocelin
Dias Coelho não assinou os referidos contratos, e, ainda,
o seu nome não aparece em qualquer espécie de licitação e contratação por parte da CODEG com terceiro
(fls. 420-505); também não participou da situação que
implicasse imputação de ressarcimento de despesas no
que se refere a deslocamento sem a necessária comprovação de gastos (fls. 507-587), muito menos procedeu no pagamentos de patrocínios e eventos sem prévia autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de
Administração; não realizou pagamento indevido de inserções publicitárias em rádio diferentemente do previsto no contrato ou qualquer documento que implique
em ordem de pagamento, em fim, não praticou qualquer ato de gestão enquanto ocupava cargo técnico de
engenheiro junto a CODEG.
Assim, ainda que a defendente ocupasse um cargo denominado de “Diretora Técnica”, em nada participou
dos atos de gestão da empresa de economia mista que
atraísse responsabilidade quanto ao dano ao erário, inDiário Oficial de Contas

Como se sabe, a imputação de ressarcimento por dano
ao erário depende do preenchimento de determinados
requisitos individualizados da conduta do agente.

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 é vedado pelo
ordenamento jurídico vigente.
Nesta linha de entendimento, deve-se tomar especial
cuidado quando após a análise do caso concreto, verificar se no caso de imputação genérica, sem a demonstração do elemento subjetivo a justificar a inclusão do agente público entre os responsáveis a que se atribui responsabilidade por eventuais prejuízos, devendo haver a delimitação do objeto de análise.
Repita-se, que atribuir a defende a responsabilidade de
atos irregulares que a mesma não praticou, não participou e não concorreu, seria o mesmo que adotar a responsabilidade objetiva no âmbito da administração pública, o que em tese, não se aplica nem mesmo quando
o agente detém o ônus de provar a correta aplicação dos
www.tce.es.gov.br

recursos públicos na prestação de contas.
Neste sentido o TCU a pacificou a matéria, conforme jurisprudência abaixo colacionada, verbis:
“A responsabilidade dos administradores de recursos públicos, escorada no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal (...) segue a regra geral da responsabilidade civil. Quer dizer, trata-se de responsabilidade subjetiva. O fato de o ônus de provar a correta aplicação dos
recursos caber ao administrador público não faz com
que a responsabilidade deixe de ser subjetiva e torne-se objetiva. Esta, vale frisar, é responsabilidade excepcional, a exemplo do que ocorre com os danos causados
pelo Estado em sua interação com particulares - art. 37,
§ 6º, da Constituição Federal.
A responsabilidade subjetiva, vale dizer, possui como um
dos seus pressupostos a existência do elemento culpa.”
(Acórdão nº 249/2010 - Plenário)” (g. n)
Além do que, conforme dito alhures, a sanção deve ser
de forma individual e deve guardar estreita correspondência com o grau de censura da conduta do agente.
Quanto a individualização da conduta, o TCU tem se manifestado, litteris:
“Examino, então, a alegada contradição levantada pelo
ora embargante. A responsabilidade do administrador
público é individual. O gestor da coisa pública tem um
campo delimitado por lei para agir. Dentro deste limite,
sua ação ou omissão deve ser examinada para fins de individualização de sua conduta.
A simples existência de um fato apontado como irregular não é suficiente para punir o gestor. Impõe-se examinar os autores do fato, a conduta do agente, o nexo
de causalidade entre a conduta e a irregularidade e a
Segunda-feira, 11 de junho de 2018

151

ATOS DA 1a CÂMARA

culpabilidade. Assim, verificada a existência da prática
de um ato ilegal, deve o órgão fiscalizador identificar os
autores da conduta, indicando sua responsabilidade individual e a culpa de cada um.” (Acórdão nº 247/2002 –
Plenário)
Assim, a conduta de cada responsável deve ser avaliada
de modo individualizado, considerando os deveres que
lhe competiam e as circunstâncias em que atuou, desse
modo, não cabem, em regra, análises amplas, genéricas
e globalizantes.
Por outro lado, in casu, não se vislumbra o elemento culpa, que passível de imputação de responsabilidade deve ser entendida como ato voluntário, sem a atenção ou
cuidado para prever ou evitar o resultado ilícito, portanto, é a falta de diligência do agente público, baseado na
imprudência, negligência e imperícia.
Neste contesto, o conceito de culpa é o mesmo em todos os ramos do direito, o tipo culposo não individualiza a conduta pela finalidade e sim porque, na forma em
que se obtém essa finalidade, viola-se um dever de cuidado, ou seja, como diz a própria lei, a pessoa, por sua
conduta, dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, contudo, não restou demonstrada
a culpa da defendente no caso em tela.
Assim, ausente os requisitos que autorizam a responsabilização do agente frente à administração pública impõe o afastamento de sua responsabilidade.
Em outro precedente, o Egrégio Tribunal de Contas da
União, assim se posicionou, litteris:
[...] a convalidação de atos foi admitida, inclusive, pelo
fato de as autoridades superiores terem convalidado os
atos dos subalternos. Entendeu a Corte que “[...] não se
Diário Oficial de Contas

poder atribuir a gestores [irregularidades] cujos atos
tenham predominância decisória e diversa das procedimentais.” No caso em epígrafe, concluiu a Corte, não se
poderia esperar que “[...] o Diretor Administrativo e o
Diretor Presidente pudessem controlar e conferir todos
os atos administrativos lavrados no âmbito do Departamento de Apoio Logístico. (Decisão 3.778/2014, da 1ª
Câmara do TCU) – (g. n.).

mos:
(...)

[...]

Nessa linha, diante de uma alteração de entendimento no âmbito deste Plenário, quanto à responsabilização dos agentes públicos, que vêm sendo paulatinamente implementadas em nossos julgados, haja vista a jurisprudência pátria dos demais Tribunais de Contas e, notadamente, tendo em vista o posicionamento preponderante do Tribunal de Contas da União, conforme motivos que reiteradamente vêm instruindo os meus votos,
entendo que nossa atuação não pode recair unicamente sobre os Chefes de Poder ou sobre os altos dirigentes
dos Órgãos Públicos, como indevidamente ocorreu neste caso concreto.

II.3 – Da ausência da matriz de responsabilidade:

(...)

Ainda antes de adentrar ao mérito, verifico que razões
subsistem para o afastamento da responsabilidade do
Sr. Roberto Valadão Almokdice, citado pela área técnica, respaldando-me, especialmente, na questão da precária instrução processual verificada nestes autos, que
apontou como único responsável o ex-prefeito por todas
as irregularidades sem apreciação da culpabilidade, ou
melhor dizendo, pela ausência da devida matriz de responsabilização e consequente individualização das condutas, que deixaram de ser apreciadas.

Assim, tendo em vista doutrina balizada sobre responsabilidade subjetiva, culpabilidade e erro escusável, além
dos elementos de oportunidade, risco e materialidade
acima explicitados, bem como em decorrência do prejuízo a ampla defesa e contraditório e em razão da ilegitimidade do dano presumido, deixo de reabrir a instrução processual nas hipóteses de ressarcimento contidas
na IEC 33/2015 (fls. 572/598) e reproduzidas nos itens
da ITC 5709/2015 (fls. 600/604), afastando a responsabilização e ressarcimento impostos pela área técnica como seguem:

Deste modo, o Egrégio Tribunal de Contas deste Estado
já decidiu nesse mesmo sentido, conforme Acordão Plenário TC-149/2016, proferido nos autos do Processo TC537/2006, de Relatoria do Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, verbis:

(...)
Nesse sentido, entendo por afastar a responsabilização
proposta pela área técnica, conforme documentos encartados pela equipe de auditoria, que demonstram a
participação de outros agentes públicos que seriam os
diretamente responsáveis pela fiscalização e ateste das
medições das respectivas serviços e obras, senão vejawww.tce.es.gov.br

(...)
III – CONCLUSÃO:
Na forma do exposto, divergindo da área técnica e do
MPEC, VOTO para que este Colegiado profira julgamento
nos seguintes termos:
(...)
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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II – Pelo afastamento da responsabilização do ordenador de despesas, Sr. Roberto Valadão Almokdice, bem
como pelo ressarcimento a ele imputado, na forma da
fundamentação constante neste voto, conforme os seguintes itens da IEC 33/2015 (fls. 572/598), reproduzidos
na ITC 5709/2015 (fls. 600/604): (...) – (g. n.).
Por fim, concluo que a instrução do feito não obedeceu aos trâmites constitucionais e legais necessários,
devido à ausência da caracterização da responsabilidade da agente pública que influíra para a irregularidade, o
nexo de causalidade, bem como da matriz de responsabilidade, prejudicando sobremaneira a individualização
da sanção, resultando na possibilidade de atribuição de
responsabilidade além da realmente devida, motivo pelo qual é de se afastar a responsabilidade da Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, relativamente aos itens 3.1.11,
3.1.12, 3.1.13, 3.1.14 e 3.1.26 da Instrução Técnica Conclusiva - ITC n. 4855/2009.
3. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA:
No que tange as irregularidades não passiveis de imputação de ressarcimento, notadamente, as descritas nos
itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9,
3.1.10, 3.1.15, 3.1.16, 3.1.17, 3.1.18, 3.1.19, 3.1.20,
3.1.21, 3.1.24, da Instrução Técnica Conclusiva – ITC n.
4855/2009, acompanho o entendimento do Eminente
Relator, quando se manifestou pela prescrição da pretensão da pretensão punitiva do Tribunal de Contas, visto que do momento da citação válida até o presente momento, transcorreram mais de 05 anos para o julgamento das supostas irregularidades.
Neste sentido, a Lei Complementar nº 621/2012 estabelece, em seu art. 71, que o prazo da prescrição da pretensão punitiva deste Egrégio Tribunal de Contas é de cinco
Diário Oficial de Contas

anos, sendo que tal efeito não se aplica aos casos que resultem dano ao erário, conforme previsto no art. 37, §
5º, da Constituição Federal.
Contudo, entendo que em relação às sobreditas irregularidades, uma vez acolhida a prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicada a análise do mérito, por se tratar de uma prejudicial de mérito, matéria de ordem pública, portanto, não há falar em manter ou afastar irregularidades.
Com efeito, o legislador processual civil preferiu dar tratamento sobre a extinção do processo, com resolução
de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
Vale dizer, tratando-se de prejudicial de mérito, seu escopo é impedir o exame meritório, contudo, a sistemática processual civil determina a extinção do feito como se o mérito houvesse sido enfrentado – extinção do
processo com resolução do mérito.
Neste sentido, este é o entendimento pacificado pela jurisprudência, inclusive, apreciado pelo STF, verbis:
[...]
“reconhecimento da ocorrência da prescrição impede o exame de mérito... constitucional da controvérsia. Discorre acerca do tema de fundo e da configuração
da prescrição.... CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELOS DEFENSIVOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA...(STF - Inteiro Teor.
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO:
ARE 828625 DF, Data de publicação: 15/10/2014).
[...]
TJ-RJ - APELACAO APL 00018504720078190032 RJ
0001850-47.2007.8.19.0032 (TJ-RJ)
www.tce.es.gov.br

Data de publicação: 05/12/2013
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE MENDES. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AUTOS PARALISADOS
DURANTE MAIS DE UM ANO AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE QUANTO AO RECOLHIMENTO DA
TAXA JUDICIÁRIA OU PARA A COMPROVAÇÃO DA RECIPROCIDADE PREVISTA NO ARTIGO 115 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO APÓS A DEVIDA INTIMAÇÃO. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DOS ARTIGOS
257 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 166 DA CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, QUE OBSTA A ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA,
FACE À REFERIDA COMPROVAÇÃO EFETIVA DA SOMENTE
APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . 1. Irresignação
recursal em face de sentença que extinguiu a presente
execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição inicial do crédito tributário, tendo em vista a ausência de
comprovação do recolhimento de taxa judiciária ou da
reciprocidade tributária prevista no artigo 115 do Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro, ônus do município exequente, conforme disposto no artigo 166 da
Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça. 2. Em que pese o retardo inicial do processamento
do presente feito, o município exequente foi devidamente intimado para satisfazer a exigência legal, quedando-se inerte após mais de um ano, impedindo assim qualquer análise do mérito executivo. 3. Aplicação do artigo
557 do Código de Processo Civil, para conhecer e conceSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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der parcial provimento ao presente recurso para afastar
a condenação do município exequente ao pagamento da
taxa judiciária, modificando-se, de ofício, o fundamento
da sentença atacada, para determinar a incidência do artigo 257 do Código de Processo Civil.
TJ-RS - Embargos de Declaração ED 71001923846 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 30/12/2008
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. - Prazo prescricional já definido
em incidente de uniformização de jurisprudência no qual
foi decidido que a questão refere-se a enriquecimento
ilícito, com prazo prescricional de três anos. Prescrição
é preliminar de mérito, dispensa o exame do mérito.
Situação em que não veio aos autos o contrato de participação financeira, prevendo a devolução de valor como quatro anos de carência. - Descabimento da oposição de embargos com o fim de prequestionamento de
matéria objeto de possível recurso extraordinário, bem
como com o intuito de viabilizar rediscussão do mérito.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71001923846, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões
Neto, Julgado em 18/12/2008). – (g.n.).
Por estas razões, in casu, acompanhando o entendimento do Relator entendendo que a prescrição da pretensão punitiva por parte deste Egrégio Tribunal de Contas deve ser decretada, relativamente às irregularidades
apontadas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,
3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.15, 3.1.16, 3.1.17, 3.1.18, 3.1.19,
3.1.20, 3.1.21, 3.1.24, da Instrução Técnica Conclusiva –
ITC n. 4855/2009, entretanto, com a resolução do mérito, nos termos do nos termos do art. 487, inciso II, do
Diário Oficial de Contas

Código de Processo Civil.

Relator

Pelo exposto, encampando as razões adrede mencionadas, acompanhando em parte a área técnica o Ministério Público Especial de Contas e o Eminente Relator, VOTO no sentido de que a 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal
de Contas aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.

VOTO COMPLEMENTAR DO EXMO. SR. CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões acima expostas:
1. ACOLHER as razões de justificativas da Sra. Marleti
Mocelin Dias Coelho, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO a seu respeito, na forma do art.
485, VI, do Código de Processo Civil, relativamente aos
seguintes itens 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14 e 3.1.26 da
ITC n. 4855/2009, tratadas no item 2 desta decisão;
2. MANTER os demais termos do voto condutor, inclusive com a decretação da prescrição da pretensão punitiva, relativamente às demais irregularidades, na forma
do art. 71 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
com a consequente extinção do feito com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de
Processo Civil, no que concerne aos itens 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.15,
3.1.16, 3.1.17, 3.1.18, 3.1.19, 3.1.20, 3.1.21, 3.1.24, da
Instrução Técnica Conclusiva – ITC n. 4855/2009, tratados no item 3 desta decisão;
3. ARQUIVAR os presentes autos, após remessa ao MPEC
e o correspondente adimplemento da obrigação relativa à imputação de ressarcimento.
MARCO ANTONIO DA SILVA
www.tce.es.gov.br

1 RELATORIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual e Relatório de Auditoria da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari CODEG, exercício de 2005, à qual foi apensado o Processo de Auditoria TC 1179/2006.
Após análises procedidas na Análise Técnica Contábil 29/2006 (fls. 206-212), no Relatório de Auditoria n°
48/2006 (fls. 13 e ss. do TC 1179/2006), seguiram-se a
Instrução Técnica Inicial 16/2007 (fls. 214-266) e Instrução Técnica Inicial Complementar 692/2008 (fls. 343346) opinando pela citação dos responsáveis.
Após as devidos encaminhamentos para fins de contraditório, e procedidas as análises pela área técnica (Instrução Contábil Conclusiva 41/2009 (fls. 449452) e Instrução Técnica Conclusiva ITC 4855/2009 (fls.
453-544)), e pelo Ministério Público de Contas (Parecer PPJC 7545/2009 e Parecer 3805/2017), emiti o VOTO 8227/2017 no sentido de que o Colegiado aprovasse a deliberação ali contida, onde mantinha as seguintes irregularidades constantes das Instruções Técnicas
Iniciais indicando os respectivos responsáveis, declarando a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de
Contas em relação aos responsáveis, na forma do art. 71,
§ 2º, I , da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 373 do
RITCEES, quanto aos fatos irregulares a eles atribuídas
nesses autos:
“1. Manter as seguintes irregularidades analisadas na
Instrução Técnica Conclusiva 4855/2009:
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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1.1 Omissão de documentos solicitados no exercício da
fiscalização - Infringência ao § 1º, Artigo 40 da Lei Complementar 32/93 (Item 3.1.1 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e a Marleti Mocelin
Dias Coelho.
1.2 Realização Extemporânea de Assembleia Geral - Infringência: Artigo 132 da Lei 6.404/76 e artigo 38 do Estatuto Social da Empresa (Item 3.1.2 da ITC);
Responsáveis: Srs. Antonico Gottardo, José Wilson Almeida Hudson e Eduardo José Ribeiro.
1.3 - Falta de arquivamento dos atos de gestão na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, infringência: § 1º do artigo 135 da Lei 6.404/76 (Item 3.1.3
da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e a Marleti Mocelin
Dias Coelho.
1.4 - Registro de Obrigações Fiscais em desacordo com
a Legislação - Infringência: Artigo 180 da Lei 6.404/76
(Item 3.1.5 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e a Marleti Mocelin
Dias Coelho.
1.5 - Ausência de publicação dos resumos de contratos e aditivos e publicação posterior ao prazo permitido em Lei - Infringência: Parágrafo único, artigo 61 da Lei
8.666/93 (Item 3.1.6 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho.
Diário Oficial de Contas

1.6 - Ausência de termo contratual - infringência: § único, artigo 60 da Lei 8.666/93 (Item 3.1.7 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho.

Eduardo José Ribeiro, aos cofres da empresa, o valor recebido sem a devida comprovação da despesa com deslocamento, na quantia de R$ 1.876,70 (um mil oitocentos e setenta e seis reais e setenta centavos), equivalentes a 1.179,79 VRTE (Item 3.1.11 da ITC);

1.7 – Ausência de licitação em contratações efetuadas
pela CODEG - Infringência: Art. 2º e seu parágrafo único,
da Lei 8.666/93 (Item 3.1.8 da ITC);

Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho

Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho

1.11 - Pagamento indevido de inserções publicitárias
em rádio diferentemente do previsto no contrato - Infringência ao Art. 153, caput, e alínea “a”, § 2º do Artigo
154 da Lei 6.404/76, sendo passível de devolução aos cofres da empresa o valor de R$ 8.149,80 (oito mil cento e
quarenta e nove reais e oitenta centavos) equivalente a
5.123,40 VRTE (Item 3.1.12 da ITC);

1.8 - Contratos que não informam o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, bem
como ao dispositivo legal a que se aplicam - Infringência: caput do artigo 61 da Lei 8.666/93 (Item 3.1.9 da
ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho
1.9 - Falta de comprovação da regularidade junto ao
INSS e FGTS do contratado no momento de realizar
pagamentos - Infringência: Artigo 195 parágrafo 3º da
Constituição Federal, e item 3.5 (3.6 na TP nº 003/05;
3.4, “b” no proc. 269/05; 2.5 na CP 002/05) alínea “c”
da Cláusula Terceira dos contratos - (Item 3.1.10 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho
1.10 - Ressarcimento de despesas de deslocamento
sem a necessária comprovação de gastos - Infringência
ao Art. 153, caput, e alínea “a”, § 2º do Artigo 154 da Lei
6.404/76, sendo passível de devolução, por parte do Sr.
www.tce.es.gov.br

Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho.
1.12 - Pagamentos de patrocínios e eventos sem prévia
autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração - Infringência as alíneas “a” e “b”, § 2º, art.
154 da Lei 6.404/76, ressarcimento dos valores pagos no
montante de R$ 50.902,46, equivalente à 32.000,03 VRTE (Item 3.1.13 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho.
1.13 - Contrato de comodato de bem público firmado
com particular configurando perda patrimonial - Infringência as alíneas “a” e “b”, § 2º, Artigo 154 da Lei
6.404/76, sendo passível de devolução aos cofres da Empresa o valor de R$ 17.387,82 (dezessete mil, trezentos e
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos) equivalentes a 10.930,92 VRTE (Item 3.1.14 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho.
1.14 - Prestação de serviços de reciclagem de lixo urbano delegada à particular sem procedimento licitatório e
sem que a receita gerada por tal serviço fosse revertida
aos cofres públicos - Infringência ao Artigo 37 inciso XXI
da Constituição Federal (Item 3.1.15 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho.
1.15 - Falta de orçamentos que indiquem a escolha da
melhor proposta na contratação emergencial - Infringência aos Incisos II e III do § único do Artigo 26 da Lei
8666/93 (Item 3.1.16 da ITC);

Responsáveis: Srs. Antonico Gottardo, José Wilson Almeida Hudson e Eduardo José Ribeiro (Conselho de Administração).

gência ao art. 158, § 2º da Lei 6.404/76, passível de devolução a importância de 98.258,92, correspondente a
61.770,87 VRTE (Item 3.1.26 da ITC);

1.18 - Omissão e descumprimento dos deveres e responsabilidades dos membros do Conselho de Administração – Infringência ao Artigo 142 da Lei 6.404/76 e §5º
do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia (vide item
1.19 abaixo) (Item 3.1.19 da ITC);

Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho

Responsáveis: Srs. Antonico Gottardo, José Wilson Almeida Hudson e Eduardo José Ribeiro (Conselho de Administração).

Os itens 1.10, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.22 acima enumerados
referem-se a cometimento de infração causadora de dano injustificado ao erário, cuja condenação ao devido
ressarcimento pelos responsáveis indicados não é afastada pela prescrição da pretensão punitiva.

1.19 - Contratação de pessoal sem concurso público Infringência ao inciso II do Artigo 37 da Constituição Federal (Item 3.1.20 da ITC);

Na 1ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, realizada no
dia 31/01/2018, o Conselheiro Substituto Marco Antônio
da Silva pediu vistas dos autos.

Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho

Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho.

1.20 - Ausência de publicação de atos de admissão e demissão de pessoal - Infringência ao Caput do Artigo 37
da Constituição Federal (Item 3.1.21 da ITC);

1.16 - Manutenção e nomeação de diretores sem amparo no Estatuto – Infringência aos artigos 20 e 21 do Estatuto Social da empresa, datado de 29/12/2000 (Item
3.1.17 da ITC);

Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho

Responsáveis: Srs. Antonico Gottardo, José Wilson Almeida Hudson e Eduardo José Ribeiro (Conselho de Administração).
1.17 - Investidura e Destituição de Conselheiro Fiscal,
sem o devido registro em Ata da Assembleia - Infringência: Artigo 42 do Estatuto datado de 29/12/00 (Item
3.1.18 da ITC);
Diário Oficial de Contas

1.21 - Falta de recolhimento de obrigações sociais ao
INSS - Infringência ao Artigo 22 da Lei 8.212/91 (Item
3.1.24 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro, Alsir Monteiro da Costa e Marleti Mocelin Dias
Coelho
1.22 - Análise do item “6.1.3.10 - Recolhimento de Obrigações Legais em atraso, incorrendo em multas - Infrinwww.tce.es.gov.br

Foram os autos devolvidos na data de 21 de fevereiro de
2018, na 3ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, tendo
sido apresentado o Voto Vista 0037/2018.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O Voto Vista 0037/2018 do Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva, em análise fundamentada, mantém
as irregularidades analisadas no meu VOTO, contudo,
afasta a responsabilidade e propõe a extinção do processo sem resolução de mérito em relação à Sra. Marleti
Mocelin Dias Coelho.
Do exame do Voto Vista entendo pertinente o afastamento da responsabilidade da Sra. Marleti Mocelin Dias
Coelho no que concerne aos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.15, 3.1.16,
3.1.17, 3.1.18, 3.1.19, 3.1.20, 3.1.21, 3.1.24 da Instrução
Técnica Conclusiva 4855/2009, entretanto fundamentado tão somente em parte da manifestação apresentada
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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no Voto Vista.
O Conselheiro alega que a “instrução processual do feito restou-se precária em relação a Sra. Marleti Mocelin
Dias Coelho, vez que não descreve com clareza a sua participação para a prática das irregularidades elencadas na
instrução técnica e no relatório de auditoria, assim, sem
a devida apreciação da culpabilidade e do nexo causal,
elementos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade pessoal do agente público.”
Vale-se da ausência de Matriz de Responsabilidade à
época da instrução processual para afastar a responsabilidade tão somente da Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho
pelos atos irregulares constatados nas análises técnicas
e no meu voto, alegando 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 é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.”
Conclui o Conselheiro pela extinção do processo sem resolução de mérito quanto a Sra. Marleti Mocelin Dias
Coelho, reconhecendo a ausência dos pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
Contudo, entendo que 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
de mérito.
Diário Oficial de Contas

Não há possibilidade legal, no rito processual de um Tribunal de Contas, órgão de controle externo da administração, de uma irregularidade ser constatada, confirmada, materializada e não julgada, porque não há espaço
para a vontade pessoal do julgador, à luz dos princípios
da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público.
Julgar atos irregulares, impor ao responsável o ressarcimento dos recursos públicos mal aplicados, aplicados
com desvio de finalidade, aplicados sem cuidado é dever
indisponível deste Tribunal de Contas.
Entendo que não assiste razão o fundamento levantado
pelo Conselheiro Relator de deixar de aplicar a lei por
considerar, por suposta falta de matriz de responsabilidade (à época), e com base nesta suposta ausência de
matriz, inferir que a gestora é parte ilegítima para figurar
como responsável pelo dano ao erário.
O papel deste Tribunal de Contas é julgar este processo e
obter para a CODEG o ressarcimento do prejuízo causado por atos de gestão.
Os Administradores de sociedades de economia mista são sujeitos ao controle do Estado, consoante dicção do art. 30, §2º da Lei 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no sentido de que são solidariamente responsáveis
pelo dano causado quem houver decidido pela contratação direta e o fornecedor ou o prestador de serviços,
não havendo, a priori, como os diretores da referida entidade, esquivar-se da responsabilidade solidária imposta pela lei.
www.tce.es.gov.br

O art. 87 desta mesma lei dispõe que “o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos
regidos por esta Lei será feito pelos órgãos do sistema de
controle interno e pelo tribunal de contas competente,
na forma da legislação pertinente, ficando as empresas
públicas e as sociedades de economia mista responsáveis pela demonstração da legalidade e da regularidade
da despesa e da execução, nos termos da Constituição.”.
A Diretoria das Sociedades de Economia Mista está ainda
submetida ao regime comum dos administradores (artigos 145 a 159 da Lei nº 6.404/76), atendendo aos requisitos de deveres e responsabilidades, de cuja responsabilização administrativa está sujeita à fiscalização e sanção dos Tribunais de Contas atinente a sua condição de
agente público que possui o dever de prestação de contas e zelo pelo patrimônio público.
O §2º do artigo 158 da Lei das S/A prevê a de responsabilidade solidária ao afirmar que “os administradores
são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da
Companhia, ainda que, pelo Estatuto, tais deveres não
caibam a todos eles”.
Ainda, o artigo 159, §6º da mesma lei dispõe que o juiz,
ao analisar se o administrador, ao exercer suas funções,
atuou com observância aos seus deveres legais e estatutários, levará em consideração também se ele atuou de
boa-fé e visando ao interesse da Companhia. Se convencido de que o fez dentro destes parâmetros, poderá reconhecer a exclusão de sua responsabilidade.
A responsabilização perante o poder público não se aplica a regra geral do Direito Privado, posto que o gestor
público tem o dever e o ônus da prestação de contas e
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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da demonstração da boa aplicação dos valores públicos
sob sua responsabilidade.
Tanto o gestor público quanto aquele que presta serviços
a entes e órgãos públicos, têm o dever, derivado do princípio da supremacia do interesse público, de prestar contas e acessoriamente, manter controles confiáveis e disponíveis aos órgãos de controle. Não se presume a correta aplicação dos recursos públicos, ela deve ser provada com a competente prestação de contas de sua gestão
à frente do órgão público.
A responsabilidade dos dirigentes de sociedades de economia mista está também definida por força dos seus
respectivos estatutos e regimentos internos aos quais
estão subordinadas. Estes deliberam sobre os mais variados assuntos, quase sempre, sobre áreas do conhecimento completamente díspares.
A Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho informa que, na época dos fatos, estava cedida pela Prefeitura Municipal de
Vitória, onde possui cargo efetivo, e exercia cargo técnico (comissionado) junto a CODEG.
Alega ainda que no exercício do seu cargo técnico (engenheira civil), não participou da parte administrativa ou
financeira da CODEG, sendo que sua função na empresa restringia-se tão somente na análise de plantas, planos de execução de obras de melhorias em área públicas, planejamentos urbanísticos e edificações. Declara
que não participava dos atos de gestão da CODEG, pois
em nenhum momento participou de orçamentos, pagamentos, recebimentos, licitações, contratações ou qualquer ordenação de despesas junto àquela empresa.
Compulsando os autos, verifico, da mesma forma que
citado pelo Conselheiro em seu VOTO VISTA, que o noDiário Oficial de Contas

me da Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho “não aparece em
qualquer espécie de licitação e contratação por parte da
CODEG com terceiro (fls. 420-505); também não participou da situação que implicasse imputação de ressarcimento de despesas no que se refere a deslocamento
sem a necessária comprovação de gastos (fls. 507-587),
muito menos procedeu no pagamentos de patrocínios e
eventos sem prévia autorização da Assembleia Geral ou
do Conselho de Administração; não realizou pagamento indevido de inserções publicitárias em rádio diferentemente do previsto no contrato ou qualquer documento que implique em ordem de pagamento, em fim, não
praticou qualquer ato de gestão enquanto ocupava cargo técnico de engenheiro junto a CODEG”.
Entendo, que neste caso concreto, observando a questão individualizada e específica da Diretora Técnica, que
esta não participou dos atos de gestão da CODEG no
período auditado que lhe imputasse responsabilidade
quanto no que se refere às irregularidades apontadas
na instrução técnica inicial, independente de ter havido ou não matriz de responsabilidade à época da fiscalização imputando-se nexo causal respectivo, mas pela
constatação a posteriori de sua não participação efetiva
nos atos irregulares referidos em auditoria.
Entendo, por isso, deva ser afastada a reponsabilidade
da Diretora Técnica, Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho,
contudo, com fundamento diverso do aposto no Voto
Vista do Conselheiro em Substituição Marco Antônio da
Silva, visto que a instrução do processo obedeceu os tramites constitucionais e legais para fundamentar o julgamento com resolução de mérito.
Pelo exposto, emito esta Complementação de Voto, anuindo em parte com o VOTO VISTA em questão.
www.tce.es.gov.br

Assim, ante a documentação carreada aos autos, 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 TC- 235/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
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. Manter as seguintes irregularidades analisadas na
Instrução Técnica Conclusiva 4855/2009:
1.1.1 Omissão de documentos solicitados no exercício
da fiscalização - Infringência ao § 1º, Artigo 40 da Lei
Complementar 32/93 (Item 3.1.1 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro e Alsir Monteiro da Costa.
1.1.2 Realização Extemporânea de Assembleia Geral Infringência: Artigo 132 da Lei 6.404/76 e artigo 38 do
Estatuto Social da Empresa (Item 3.1.2 da ITC);
Responsáveis: Srs. Antonico Gottardo, José Wilson Almeida Hudson e Eduardo José Ribeiro.
1.1.3 - Falta de arquivamento dos atos de gestão na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, infringência: § 1º do artigo 135 da Lei 6.404/76 (Item 3.1.3
da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro e Alsir Monteiro da Costa.
1.1.4 - Registro de Obrigações Fiscais em desacordo com
a Legislação - Infringência: Artigo 180 da Lei 6.404/76
(Item 3.1.5 da ITC);
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro e Alsir Monteiro da Costa.
1.1.5 - Ausência de publicação dos resumos de contratos e aditivos e publicação posterior ao prazo permitido em Lei - Infringência: Parágrafo único, artigo 61 da Lei
8.666/93 (Item 3.1.6 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro e Alsir Monteiro da Costa.
1.1.6 - Ausência de termo contratual - infringência: §
único, artigo 60 da Lei 8.666/93 (Item 3.1.7 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro e Alsir Monteiro da Costa.
1.1.7 – Ausência de licitação em contratações efetuadas
pela CODEG - Infringência: Art. 2º e seu parágrafo único,
da Lei 8.666/93 (Item 3.1.8 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro e Alsir Monteiro da Costa
1.1.8 - Contratos que não informam o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade,
bem como ao dispositivo legal a que se aplicam - Infringência: caput do artigo 61 da Lei 8.666/93 (Item 3.1.9
da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro e Alsir Monteiro da Costa
1.1.9 - Falta de comprovação da regularidade junto ao
INSS e FGTS do contratado no momento de realizar
pagamentos - Infringência: Artigo 195 parágrafo 3º da
Constituição Federal, e item 3.5 (3.6 na TP nº 003/05;
3.4, “b” no proc. 269/05; 2.5 na CP 002/05) alínea “c”
da Cláusula Terceira dos contratos - (Item 3.1.10 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Diário Oficial de Contas

Ribeiro e Alsir Monteiro da Costa
1.1.10 - Ressarcimento de despesas de deslocamento
sem a necessária comprovação de gastos - Infringência
ao Art. 153, caput, e alínea “a”, § 2º do Artigo 154 da Lei
6.404/76, sendo passível de devolução, por parte do Sr.
Eduardo José Ribeiro, aos cofres da empresa, o valor recebido sem a devida comprovação da despesa com deslocamento, na quantia de R$ 1.876,70 (um mil oitocentos e setenta e seis reais e setenta centavos), equivalentes a 1.179,79 VRTE (Item 3.1.11 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro e Alsir Monteiro da Costa.
1.1.11 - Pagamento indevido de inserções publicitárias
em rádio diferentemente do previsto no contrato - Infringência ao Art. 153, caput, e alínea “a”, § 2º do Artigo
154 da Lei 6.404/76, sendo passível de devolução aos cofres da empresa o valor de R$ 8.149,80 (oito mil cento e
quarenta e nove reais e oitenta centavos) equivalente a
5.123,40 VRTE (Item 3.1.12 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro e Alsir Monteiro da Costa.
1.1.12 - Pagamentos de patrocínios e eventos sem prévia autorização da Assembleia Geral ou do Conselho
de Administração - Infringência as alíneas “a” e “b”, §
2º, art. 154 da Lei 6.404/76, ressarcimento dos valores pagos no montante de R$ 50.902,46, equivalente à
32.000,03 VRTE (Item 3.1.13 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro e Alsir Monteiro da Costa.
1.1.13 - Contrato de comodato de bem público firmado com particular configurando perda patrimonial - Infringência as alíneas “a” e “b”, § 2º, Artigo 154 da Lei
www.tce.es.gov.br

6.404/76, sendo passível de devolução aos cofres da Empresa o valor de R$ 17.387,82 (dezessete mil, trezentos e
oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos) equivalentes a 10.930,92 VRTE (Item 3.1.14 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro e Alsir Monteiro da Costa.
1.1.14 - Prestação de serviços de reciclagem de lixo urbano delegada à particular sem procedimento licitatório e sem que a receita gerada por tal serviço fosse revertida aos cofres públicos - Infringência ao Artigo 37
inciso XXI da Constituição Federal (Item 3.1.15 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro e Alsir Monteiro da Costa.
1.1.15 - Falta de orçamentos que indiquem a escolha da
melhor proposta na contratação emergencial - Infringência aos Incisos II e III do § único do Artigo 26 da Lei
8666/93 (Item 3.1.16 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro e Alsir Monteiro da Costa.
1.1.16 - Manutenção e nomeação de diretores sem amparo no Estatuto – Infringência aos artigos 20 e 21 do Estatuto Social da empresa, datado de 29/12/2000 (Item
3.1.17 da ITC);
Responsáveis: Srs. Antonico Gottardo, José Wilson Almeida Hudson e Eduardo José Ribeiro (Conselho de Administração).
1.1.17 - Investidura e Destituição de Conselheiro Fiscal,
sem o devido registro em Ata da Assembleia - Infringência: Artigo 42 do Estatuto datado de 29/12/00 (Item
3.1.18 da ITC);
Responsáveis: Srs. Antonico Gottardo, José Wilson AlSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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meida Hudson e Eduardo José Ribeiro (Conselho de Administração).
1.1.18 - Omissão e descumprimento dos deveres e responsabilidades dos membros do Conselho de Administração – Infringência ao Artigo 142 da Lei 6.404/76 e §5º
do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia (vide item
1.19 abaixo) (Item 3.1.19 da ITC);
Responsáveis: Srs. Antonico Gottardo, José Wilson Almeida Hudson e Eduardo José Ribeiro (Conselho de Administração).
1.1.19 - Contratação de pessoal sem concurso público Infringência ao inciso II do Artigo 37 da Constituição Federal (Item 3.1.20 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro e Alsir Monteiro da Costa
1.1.20 - Ausência de publicação de atos de admissão e
demissão de pessoal - Infringência ao Caput do Artigo 37
da Constituição Federal (Item 3.1.21 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro e Alsir Monteiro da Costa.
1.1.21 - Falta de recolhimento de obrigações sociais ao
INSS - Infringência ao Artigo 22 da Lei 8.212/91 (Item
3.1.24 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Ribeiro e Alsir Monteiro da Costa.
1.1.22 - Análise do item “6.1.3.10 - Recolhimento de
Obrigações Legais em atraso, incorrendo em multas Infringência ao art. 158, § 2º da Lei 6.404/76, passível de
devolução a importância de 98.258,92, correspondente
a 61.770,87 VRTE (Item 3.1.26 da ITC);
Responsáveis: Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José
Diário Oficial de Contas

Ribeiro e Alsir Monteiro da Costa.

tar 621/2012;

1.2. Julgar IRREGULARES as contas do senhor Eduardo
José Ribeiro - Diretor-presidente da CODEG, na administração da CODEG no exercício de 2005, pela prática de
atos ilegais descritos nos itens 1.1 a 1.9 e 1.14 a 1.21 acima, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d”
da Lei Complementar 621/2012; e nos itens 1.10, 1.11,
1.12, 1.13 e 1.22, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, em
razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário, condenando-o ao ressarcimento no
valor de 111.005,01 VRTE aos cofres da CODEG, em solidariedade com os senhores Ademir Ferreira da Cruz e
Alsir Monteiro da Costa;

1.5. Julgar REGULARES as contas da Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho, na forma do art. 84, inc. I da Lei Complementar 621/2012;

1.3. Julgar IRREGULARES as contas dos senhores Ademir
Ferreira da Cruz e Alsir Monteiro da Costa – Diretores
da CODEG – na administração da CODEG no exercício de
2005, pela prática de atos ilegais descritos nos itens 1.1,
1.3 a 1.9, 1.14, 1.15, 1.19 a 1.21 acima, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” da Lei Complementar
621/2012; e nos itens 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.22, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da
Lei Complementar 621/2012, em razão do cometimento
de infração que causou dano injustificado ao erário, condenando-o ao ressarcimento no valor de 111.005,01 VRTE ao cofres da CODEG, em solidariedade entre si e com
o senhor Eduardo José Ribeiro;
1.4. Julgar IRREGULARES as contas dos senhores Antonico Gottardo e José Wilson Almeida Hudson – Conselheiros da Administração, na administração da CODEG
no exercício de 2005, pela prática de atos ilegais descritos nos itens 1.2, 1.16, 1.17 e 1.18 acima, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” da Lei Complemenwww.tce.es.gov.br

1.6. Recomendar aos atuais gestores dirigentes da CODEG para que:
1.6.1 adotem medidas de adequação providenciando a
emissão de notas fiscais de serviço referente à prestação de serviços executados pela CODEG (item 1.4 deste Acordão), visto que a obrigatoriedade da emissão de
notas fiscais pela CODEG, além de assegurar aos cofres
do município, os impostos pertinentes a cada prestação
de serviços realizados, a caracteriza como uma empresa
estatal não dependente, garantindo a mesma tomar as
providências administrativas ou judiciais cabíveis quando ocorre pagamento com atraso das faturas emitidas
pela Empresa;
1.6.2 procedam ao planejamento dos serviços a serem
demandados no período de alta temporada no Município de Guarapari e realizar o devido procedimento licitatório em cumprimento ao disposto no art. 2º, “caput”, da
Lei 8.666/93 e art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal
(item 3.1.16 da Instrução Técnica Conclusiva 4855/2009);
1.6.3 adotem providências para a apuração de responsabilidades e ressarcimento devido sempre que configurado o atraso no recolhimento das contribuições (INSS,
FGTS e outros) (item 3.1.26 da Instrução Técnica Conclusiva 4855/2009);
1.6.4 atentem à adequação do Estatuto Social da CODEG
as suas reais necessidades, ressaltando as alterações estatutárias deverão ser arquivadas e publicadas, em cumprimento ao disposto no art. 135, § 1º, da Lei 6.404/76
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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(item 3.1.3 da Instrução Técnica Conclusiva 4855/2009).
1.7 Declarar a prescrição da pretensão punitiva deste
Tribunal de Contas em relação aos responsáveis, na forma do art. 71, § 2º, I, da Lei Complementar 621/2012 c/c
art. 373 do RITCEES, quanto aos fatos irregulares a eles
atribuídas nesses autos.
1.8 Juntar cópia deste Acórdão aos autos dos processos TC 5500/2004 (denúncia anônima – exercício de
2002), TC 5501/2004 (Prestação de Contas Anual de
2001 e 2003), e TC 2693/07 (Prestação de Contas Anual
de 2006), que abordam a mesma matéria tratada nesses autos referente ao “pagamento integral a empregado nomeado para Cargo Comissionado com vinculo efetivo em outro Ente Público”, para evitar-se decisões contraditórias sob o mesmo tema.
2. Sem divergência, absteve-se de votar, por suspeição, o
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 236/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Exercício: 2015
UG: FMSIC-ES - Fundo Municipal de Saúde de Iconha

É o relatório.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

2 FUNDAMENTAÇÃO

Responsável: VALMIR CAVALINI

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.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator);

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

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

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Fundo Municipal de Saúde de Iconha, referente ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Valmir Cavalini.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 357/2018 (fls.
161/175), opinando pela regularidade com ressalva das
contas em razão da manutenção da irregularidade relativa à divergência entre inventário e contabilidade na conta de bens imóveis, com determinação ao atual gestor.
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 613/2018 – fl. 177).

Processo: 04005/2016-3

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015
– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA – CONTAS
REGULARES COM RESSALVA – DETERMINAÇÃO – QUITAÇÃO – ARQUIVAR

3. Data da Sessão: 14/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

Devidamente citado, o responsável anexou aos autos
suas justificativas (fls. 94/157).

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 189/2017
(fls. 69/82) e a Instrução Técnica Inicial 277/2017 (fls.
83/84), com sugestão de citação do responsável para
apresentação de razões de defesa, o que foi acolhido na
Decisão Monocrática 503/2017 (fls. 86/87).
www.tce.es.gov.br

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 357/2018 (fls. 161/175), abaixo transcrita:
1. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 Divergência entre inventário e contabilidade na
conta de bens móveis (Item 3.2.2.1 do RTC 189/2017-9)
Base legal: art. 85 c/c 96 da Lei 4320/64.
Conforme relatado no RTC 189/2017-9:
Consta da contabilidade, na conta de bens móveis o
montante de R$ 1.364.086,70, entretanto o inventário
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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de bens móveis demonstrou o valor de R$ 1.847.196,58
que é superior àquele contabilizado em R$ 483.109,88.
JUSTIFICATIVA:
A divergência de R$ 483.109,88 entre o Balanço Patrimonial e o Inventário referente aos Bens Móveis do Fundo
Municipal de Saúde de Iconha se deve ao fato da referida
unidade gestora em conjunto com a Prefeitura Municipal
não ter concluído o levantamento e conciliação junto ao
Setor de Patrimônio e Almoxarifado da real situação dos
bens móveis existentes no Fundo.
Esclarecemos que na análise da PCA do exercício de
2014 foi apontado pelos Técnicos do TCEES uma divergência entre o Inventário e a contabilidade na conta de
bens móveis no valor de R$ 530.379,89 (Processo TCEES
n.0 3601/2015) demonstrando o esforço realizado pela
Administração Municipal para conclusão dos trabalhos
no setor de Patrimônio.
Restou constatado no decorrer de 2014 que a Prefeitura
de Iconha e Fundo Municipal de Saúde ainda não contavam com capacidade operacional relativa a recursos humanos instalados capazes de executar as atividades relativas à reavaliação dos bens móveis nos moldes requeridos (STN e MCASP).
Assim foi realizado procedimento licitatório visando contratar o serviço, sendo celebrado contrato com a empresa Gualimp Assessoria e Consultoria Ltda. através do Contrato n° 118/2014, tendo os mesmos gerados três aditivos, conforme relatado no Processo TC nº 3601/2015
em resposta ao Termo de Notificação da Prestação de
Contas do Exercício de 2014.
É importante registrar que os procedimentos de levantamento patrimonial, novo emplaquetamento, reavaliação
Diário Oficial de Contas

para depreciação foram finalizados no final do exercício
de 2015, porém não ocorreu à migração dos dados para
o sistema de informação do Departamento de Contabilidade, o que gerou uma prorrogação dos prazos de finalização do contrato, gerando novas metas para o exercício
de 2016 -realizar a depreciação dos bens, realizar procedimento de destinação aos bens inservíveis, atualizar o
banco de dados dos bens patrimoniais, realizar a conciliação dos dados do sistema de Patrimônio x Sistema de
Contabilidade.
Ao analisarmos os relatórios patrimoniais e contábeis
dos bens móveis e imóveis verificamos divergências em
seus valores, tal divergência se dá, visto que, como anteriormente mencionado ainda não foi realizado a reavaliação/depreciação dos bens, bem como não foi realizado a conciliação dos bens a qual está prevista para ser
realizada no exercício de 2016.
Por fim, a Instrução Normativa n. º 36 de 23 de fevereiro de 2016 do TCE-ES, a qual dispõe sobre os novos
prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis
patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos Municípios, em
decorrência da Portaria STN n° 548, de 24 de setembro
de 2015, revoga as Resoluções TC 221/2010, 242/2012,
258/2013 e 280/2014, prorrogou o prazo para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e
imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto
bens do patrimônio cultural e de infraestrutura) para o
ano de 2019 e reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao
valor recuperável para o ano de 2021.
Registre que em 18 de novembro de 2014 o TCE-ES publiwww.tce.es.gov.br

cou a RESOLUÇÃO TC N° 280, que assim dispõe:
Art. 1º O inciso II do artigo 1 o da Resolução TC 242, de
12 de junho de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
II - dos Procedimentos Contábeis Específicos do Manual
de Contabilidade Aplicado ao Setor Público -MCASP, gradualmente a partir do exercício de 2012 e integralmente até o final do exercício de 2014, e dos Procedimentos
Contábeis Patrimoniais do MCASP, gradualmente a partir
do exercício de 2012 e integralmente até o final do exercício de 2015. (sem grifo no original)
Portanto a referida divergência citada não pode ser sanada na sua integridade antes da conclusão dos trabalhos do levantamento físicos, batimento com os dados
de sistema de patrimônio e conciliação de todos os bens
móveis existentes no Fundo Municipal de Saúde. Com a
edição da Instrução normativa n° 40 do TCEES os arquivos de Patrimônio passaram a ser gerados e enviados do
TCEES em formato XML, sendo a conciliação entre inventário e contabilidade concluída e apresentada na PCA do
exercício de 2016, conforme se verifica na Tabela 10 -Resumo do Inventário de Bens Móveis. (Anexo I)
Solicitamos ao TCEE ajuntada dos documentos anexos a
esta defesa ao Processo TC 4005/2016.
ANÁLISE:
O gestor relata que a Prefeitura de Iconha e Fundo Municipal de Saúde ainda não contavam com recursos humanos e capacidade operacional para executar as atividades relativas à reavaliação dos bens móveis nos moldes requeridos (STN e MCASP) e que foi realizado procedimento licitatório visando contratar o serviço, sendo
celebrado contrato com a empresa Gualimp Assessoria e
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Consultoria Ltda através do Contrato n° 118/2014, tendo
os mesmos gerados três aditivos.

verificar sua existência no final do exercício (levantamento do inventario anual).

O gestor menciona que a Instrução Normativa n. º 36
de 23 de fevereiro de 2016 do TCE-ES estipulou os novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos Municípios,
em decorrência da Portaria STN n° 548, de 24 de setembro de 2015.

Com isso, verifica-se que os defendentes fizeram certa
confusão, já que os normativos citados não são cabíveis
para justificar as divergências apuradas entre valores dos
inventários e os registros contábeis.

A partir da aprovação pela STN do Plano de Implantação
dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP (Anexo à Portaria STN 548, de 24 de setembro de 2015), o Tribunal editou a Instrução Normativa TC nº 36/2016, de 23
de fevereiro de 2016, através da qual estabeleceu os prazos limite para a implantação dos referidos procedimentos no âmbito de sua jurisdição.
Conforme o anexo único da instrução citada, o prazo limite para os municípios prepararem os sistemas de controle necessários (patrimonial/contabilidade) e iniciarem
o reconhecimento das novas formas de mensuração de
seus ativos patrimoniais em seus registros contábeis, foi
31/12/2018 e 31/12/2019, respectivamente.
O prazo concedido, entretanto, não isenta os jurisdicionados de manterem controle permanente sobre todos
os seus bens móveis, imóveis e intangíveis já registrados
em sua contabilidade utilizando a metodologia anterior
à edição do MCASP, qual seja, registro contábil pelo valor histórico, bem como manutenção de registro sintético extra contábil (relação individualidade de bens) que
garanta a identificação e a guarda dos mesmos, conforme exigência dos artigos 94, 95, 96 e 106 da Lei Federal
nº 4320, de 17 de março de 1964, e suas alterações. Nesse passo, todos os anos os registros analíticos devem ser
conciliados com a contabilidade pelo valor histórico para
Diário Oficial de Contas

O gestor relata que os ajustes estão sendo realizados e
que a prestação de contas do exercício de 2016 já poderá ser observado que os valores entre os inventários e os
registros contábeis estão condizentes.

Conforme relatado no RTC 189/2017-9:
O gestor informa por meio do arquivo digital invimo,
constante da prestação de contas, que o inventário de
bens imóveis realizados em 2015, não identificou bens
escriturados em favor do Fundo Municipal de Saúde.
Os imóveis estão consolidados no Balanço da Prefeitura Municipal e após a finalização dos trabalhos de Inventário e reavaliação, os mesmos serão desmembrados do
Balanço da Prefeitura.

De fato, na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos das demonstrações contábeis e do inventário de
bens realizado em 31/12/2016:

No entanto, em consulta ao balanço patrimonial do Fundo, verificou-se que existem bens imóveis registrados na
contabilidade do Fundo Municipal de Saúde no valor de
R$1.403.159,68.

Tabela 1)Estoques, Imobilizados e Intangíveis

JUSTIFICATIVA:

Em R$ 1,00

A divergência de R$ 1.403.159,68 entre o Balanço Patrimonial e o Inventário referente aos Bens Imóveis do Fundo Municipal de Saúde de Iconha se deve ao fato da referida Unidade Gestora não ter concluído o levantamento e conciliação junto ao Setor de Patrimônio e Contabilidade da real situação dos bens imóveis pertencentes a
prefeitura, ou seja, conforme relatado no item anterior
3.2.2.1, os trabalhos estavam em andamento, objetivando sanar a divergência, mas a mesma não pode ser sanada, enquanto não concluído o levantamento e encaminhado os relatórios comprobatórios para os devidos lançamentos na contabilidade da prefeitura.

Descrição Balanço Patrimonial
(a) Inventário
(b) Diferença
(a-b)
Estoques 260.243,58 260.243,58 0,00
Bens Móveis 1.508.857,28 1.508.857,28 0,00
Bens Imóveis 2.490.301,86 2.490.301,86 0,00
Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00
Fonte: Processo TC 05876/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.2 Bens imóveis registrados na contabilidade e não
constante do inventário (Item 3.2.2.2 do RTC 189/20179).
Base legal: art. 85 c/c 96 da Lei 4320/64.
www.tce.es.gov.br

Registro que, restou constatado no decorrer de 2014
que a Prefeitura de Iconha e Fundo Municipal de Saúde
ainda não contavam com capacidade operacional relativa a recursos humanos Registro que, restou constatado
no decorrer de 2014 que a Prefeitura de Iconha e Fundo
Municipal de Saúde ainda não contavam com capacidaSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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de operacional relativa a recursos humanos.
Assim foi realizado procedimento licitatório visando contratar o serviço, sendo celebrado contrato com a empresa Gualimp Assessoria e Consultoria Ltda através do Contrato n° 118/2014, tendo os mesmos gerados três aditivos, conforme relatado no Processo TC n° 360112015 em
resposta ao Termo de Notificação da Prestação de Contas do Exercício de 2014.
Considera-se ainda que o valor de R$ 1.403.159,68 registrado na contabilidade do Fundo Municipal de Saúde refere-se aos empenhos e liquidações realizadas no Fundo Municipal de Saúde, o qual passou a ter contabilidade própria a partir do exercício de 2009 com a desconcentração do Fundo Municipal de Saúde através da criação da Unidade Gestora que passou a ter contabilidade
própria. Dessa forma, o Fundo Municipal de Saúde incorporou as despesas com obras e instalações realizadas
no período, e os imóveis pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde adquiridos antes da desconcentração estão
consolidados no Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal, os quais após concluído os trabalhos de levantamento patrimonial a Prestação de Contas do Exercício de
2016 foi encaminhada ao TCEES com conciliação entre
os valores constante no Balanço Patrimonial e os valores
constantes no Inventário. Segue Anexo Tabela 12-Resumo do Inventário de Bens Imóveis do Fundo Municipal
de Saúde do Exercício de 2016 com as devidas conciliações (Anexo II).
Solicitamos ao TCEE ajuntada dos documentos anexos a
esta defesa ao Processo TC 4005/2016.
ANÁLISE:
O gestor descreve que a Prefeitura de Iconha e Fundo
Diário Oficial de Contas

Municipal de Saúde ainda não contavam com recursos
humanos e capacidade operacional para executar as atividades relativas à reavaliação dos bens imóveis nos moldes requeridos (STN e MCASP) e que foi realizado procedimento licitatório visando contratar o serviço, sendo celebrado contrato com a empresa Gualimp Assessoria e
Consultoria Ltda através do Contrato n° 118/2014, tendo
os mesmos gerados três aditivos.

co extra contábil (relação individualidade de bens) que
garanta a identificação e a guarda dos mesmos, conforme exigência dos artigos 94, 95, 96 e 106 da Lei Federal
nº 4320, de 17 de março de 1964, e suas alterações. Nesse passo, todos os anos os registros analíticos devem ser
conciliados com a contabilidade pelo valor histórico para
verificar sua existência no final do exercício (levantamento do inventario anual).

O gestor menciona que a Instrução Normativa n. º 36
de 23 de fevereiro de 2016 do TCE-ES estipulou os novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos Municípios,
em decorrência da Portaria STN n° 548, de 24 de setembro de 2015.

Com isso, verifica-se que os defendentes fizeram certa
confusão, já que os normativos citados não são cabíveis
para justificar as divergências apuradas entre valores dos
inventários e os registros contábeis.

A partir da aprovação pela STN do Plano de Implantação
dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP (Anexo à Portaria STN 548, de 24 de setembro de 2015), o Tribunal editou a Instrução Normativa TC nº 36/2016, de 23
de fevereiro de 2016, através da qual estabeleceu os prazos limite para a implantação dos referidos procedimentos no âmbito de sua jurisdição.
Conforme o anexo único da instrução citada, o prazo limite para os municípios prepararem os sistemas de controle necessários (patrimonial/contabilidade) e iniciarem
o reconhecimento das novas formas de mensuração de
seus ativos patrimoniais em seus registros contábeis, foi
31/12/2018 e 31/12/2019, respectivamente.
O prazo concedido, entretanto, não isenta os jurisdicionados de manterem controle permanente sobre todos
os seus bens móveis, imóveis e intangíveis já registrados
em sua contabilidade utilizando a metodologia anterior
à edição do MCASP, qual seja, registro contábil pelo valor histórico, bem como manutenção de registro sintétiwww.tce.es.gov.br

Além disso, verificou-se que existiam bens imóveis registrados na contabilidade do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$1.403.159,68, no entanto, o inventário
de bens imóveis realizados em 2015 não identificou bens
escriturados em favor do Fundo Municipal de Saúde.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
2.3 Ausência de recolhimento de contribuição previdenciária retida do servidor (Item 3.4.1.1 do RTC
189/2017-9).
Base legal: arts. 40, 149, § 1°, e 195, I e II, da Constituição Federal.
Conforme relatado no RTC 189/2017-9:
Verificando os saldos previdenciários advindos de exercícios anteriores somados àqueles que se constituíram no
exercício sob análise, verifica-se que o Fundo Municipal
de Saúde de Iconha deixou de recolher contribuição previdenciária retida do servidor no valor de R$ 26.443,07
JUSTIFICATIVA:
Analisando os saldos previdenciários advindos de exerSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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cícios anteriores, passamos a verificar o valor de R$
26.443,07 apontado como indício de irregularidade por
ausência de recolhimento de contribuição previdenciária
retida do servidor.

bil da conta 2188101020001-INSS Servidores apresenta
movimento de DEBITO e CRÉDITO com fechamento mensal do saldo a recolher de contribuições previdenciárias
de servidores ao Regime Geral de Previdência Social.

Iniciamos nossa análise com a emissão do razão da conta
contábil 2188101 02001 - INSS Servidor emitido do período de 01/01/2016 a 31/12/2016 (Anexo III) e constamos que o saldo inicial da referida conta contábil equivale ao valor de R$ 26.443,07 apontado na análise do
TCEES da PCA de 2015.

Diante do exposto, esclarecemos que não houve ausência de recolhimento de contribuição previdenciária retida de servidor ao Regime Geral de Previdência Social e
solicitamos ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ajuntada do anexo ao Processo TC 4005/2016.

Segundo nossa análise, identificamos que do valor de
R$ 26.443,07 a pagar R$ 11.733,11 corresponde ao valor do INSS retido de Servidor da competência dezembro de 2015 recolhido em janeiro de 2016, conforme pode ser observado através das Ordem de Pagamento n°s
147 e 148 emitidas em 20 de janeiro de 2016. (Anexo IV)

O gestor relata que do valor de R$ 26.443,07 apontado
ausência de recolhimento de contribuição previdenciária retida do servidor, R$ 11.733,11 corresponde ao valor
do INSS retido de Servidor da competência dezembro de
2015 recolhido em janeiro de 2016, assim encaminha as
Ordem de Pagamento n°s 147 e 148 emitidas em 20 de
janeiro de 2016 (Anexo IV).

Após recolhimento da competência dezembro de 2015,
o serviço de contabilidade do Fundo Municipal de Saúde
iniciou o trabalho de conciliação contábil das contas pertencentes ao grupo 21880000, tendo em vista a necessidade de regularização de saldos existentes que refere-se
a exercícios anteriores, ocasionando acúmulos de saldos
retidos na fonte, bem como prejudicando as demonstrações contábeis. Dessa forma, nossa análise concentrou -se na conta contábil 2188101020001 -INSS Servidores que após trabalho de conciliação contábil foi realizado abertura do Processo Administrativo n° 4300/2016
(Anexo V) que culminou na publicação do Decreto n°
2978/2016 que contém a conciliação e justificativas para
o cancelamento do saldo de R$ 14.969,66 realizado em
07/06/2016.
Após conclusão dos trabalhos de conciliação da referida conta contábil, podemos observar que o razão contáDiário Oficial de Contas

ANÁLISE:

Já o valor de R$ 14.969,66, são referentes aos acúmulos de saldos anteriores que foram conciliados de forma
inadequada. Diante disso, a administração local realizou a abertura do Processo Administrativo n° 4300/2016
(Anexo V) que culminou na publicação do Decreto n°
2978/2016 que contém a conciliação e justificativas para
o cancelamento do saldo de R$ 14.969,66 realizado em
07/06/2016.

ção Federal.
Conforme relatado no RTC 189/2017-9:
Conforme se observa da tabela 4, existem saldos de contribuição patronal devidos ao regime próprio no valor de
R$ 72.272,31 e ao regime geral no valor de R$ 57.327,23
que não se confundem com valores apurados ao final do
exercício cujo prazo para pagamento vai até 20 de janeiro do exercício subsequente.
JUSTIFICATIVA:
Analisando a tabela 03 - Contribuição previdenciária Patronal, constante da folha 76 da Instrução Técnica Inicial 00277/2017-9 não identificamos os valores apurados pelos Técnicos do TCEES, e passamos a transcrever
abaixo a Tabela que consta na fls 76 da referida Instrução Técnica Inicial:
Contribui- Saldo ante- Liquidado
ções previ- rior

Pago

Saldo a pa- Folha
gar

de

Pagamento

denciárias
R e g i m e 183.863,37 493.797,86 605.389,04 72.272,31

429.042,97

Próprio
Regime Ge- 0,00

357.335,05

411.835,59 354.508,36 57.327,23

ral

Tabela 03 – Contribuições previdenciárias – PATRONAL
Fonte: processo TC 4005/2016, arquivos digitais: DEMCPA, FOLRGP, BALVER, BALEXO.

2.4 Ausência de recolhimento de contribuição patronal
ao regime próprio e ao regime geral (Item 3.4.1.2 do
RTC 189/2017-9).

Diante da dificuldade de identificar os valores transcritos
acima, e considerando que a parte patronal não possui
valores de inscrição e baixa, passamos a reproduzir abaixo os valores de contribuição patronal do Regime Geral
- RGPS e do Regime Próprio - RPPS executado durante o
exercício de 2015 do Fundo Municipal de Saúde de Iconha.

Base legal: arts. 40, 149, § 1°, e 195, I e II, da Constitui-

Tabela – Contribuições previdenciárias – Patronal exer-

Assim, diante das justificativas e documentação encaminhada, sugere-se o afastamento da divergência apontada.

www.tce.es.gov.br
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cício de 2015
Elaborada pelo Ente-FM Saúde
Contribui- Saldo ante- Liquidado
ções previ- rior

Pago

Saldo a pa- Folha
gar

de

Pagamento

Registro que, os valores apresentados na I.T.I. N°
00277/2017-9, neste item, não são os apresentados pela
Unidade Gestora a época da PCA.

Em relação aos saldos remanescentes, consta na documentação encaminhada as listagens de pagamentos dos
referidos saldos.
2.5 Justificar as baixas no valor de R$ 605.389,04, referente à Contribuição previdenciária patronal devida ao
regime próprio (Item 3.4.1.3 do RTC 189/2017-9).

denciárias
R e g i m e 0,00

444.746,88 412.526,50 32.220,38

429.042,97

Próprio
Regime Ge- 0,00

Solicitamos a este Tribunal de Contas a junta ao Processo
TC 4005/2016 dos anexos que acompanham essa defesa.

359.355,73 327.446,15 31.909,58

357.335,05

ANÁLISE:

ral

Fonte: DEMCPA, BALEXO-Elemento de Despesa, Listagem de Pagamentos Janeiro de 2016.
Constatamos que os valores apresentados no arquivo
DEMCPA, BALEXO, FOLRGP, FOLRPP e Listagem de Pagamento (Anexo VI) apresentam os valores liquidados e pagos, citados na tabela acima e o valor de saldo a pagar
foi recolhido no mês de janeiro de 2016, conforme listagem de pagamento em anexo relativo aos recolhimentos
do saldo a pagar do Regime Geral e do Regime Próprio
de Previdência.
Verificamos ainda, que no arquivo BALEXO o elemento
de despesas 319013000 - Obrigações Patronais apresenta o valor liquidado de R$ 359.355,73 valor pago de R$
327.446,15 e saldo a pagar de R$ 31.909,58 e o elemento de despesa 319113000 - Obrigações Patronais - Op.
Infra - Orçamentárias apresenta o valor liquidado de R$
444.526,50 valor pago de R$ 412.526,50 e saldo a pagar
de R$ 32.220,38, todos demonstrado na tabela acima.
Diante dos dados apresentados, não vislumbramos divergências e/ou ausência de recolhimento de contribuição patronal ao Regime Próprio e ao Regime Geral de
Previdência e encaminhamos em anexo aos arquivos
DEMCPA, FOLRGP, FOLRPP, BALEXO e Listagem de Pagamento, os quais, subsidiaram nossa análise para prestar
os devidos esclarecimentos ao Tribunal de Contas.
Diário Oficial de Contas

Após análise das justificativas e documentação encaminhada referente às contribuições previdenciárias patronais do regime próprio e regime geral, constatou-se os
seguintes valores:
Regime Próprio de Previdência Social Valores
(A) Contribuições devidas – Resumo 429.042,97
Anual da Folha de Pagamento
(B) Contribuições liquidadas – Balance- 444.746,88
te de Execução Orçamentária
(C) Contribuições pagas – Balancete de 412.526,50
Execução Orçamentária
(D) Diferença (A – C) – Valor
(E) Diferença (D / A) – Percentual

16.516,47
3,84%

Fonte: PPProcesso TC 4005/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015.
Regime Geral de Previdência Social
Valores
(A) Contribuições devidas – Resumo 357.335,05
Anual da Folha de Pagamento
(B) Contribuições liquidadas – Balance- 359.355,73
te de Execução Orçamentária
(C) Contribuições pagas – Balancete de 327.446,15
Execução Orçamentária
(D) Diferença (A – C) – Valor
(E) Diferença (D / A) – Percentual

29.888,90
8,36%

Fonte: Processo TC 4005/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015.
Com isso, verifica-se que a diferença apontada está inferior ao percentual aceitável de 10%, referente às contribuições previdenciárias da parte patronal, assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
www.tce.es.gov.br

Base legal: art. 85 da Lei 4320/64.
Conforme relatado no RTC 189/2017-9:
Sabe-se que do montante de R$ 605.389,04, referente ás
baixas de contribuições previdenciárias patronais devidas ao regime próprio de previdência, existem estornos,
pagamentos do exercício de 2015 e pagamentos de exercícios anteriores.
As contribuições previdenciárias patronais devidas ao regime próprio apuradas no exercício de 2015, foram verificadas através do balancete de execução orçamentária
– BALEXO e do demonstrativo de contribuição patronal –
DEMCPA. Contudo com relação a saldos a pagar de exercícios anteriores não se tem nenhum documento que se
possa consultar para ratificar sua baixa regular, quer seja
por pagamento, estornos ou compensações.
Nesse sentido solicitamos ao gestor para que traga aos
autos, justificativas e documentos que demonstrem como se deu a baixa no valor de R$ 605.389,04, registrada
na conta contábil 211420100000.
JUSTIFICATIVA:
Diante da dificuldade de localizar os valores apresentados na Tabela 03 -Contribuições previdenciárias-PATRONAL constante da folha 76 da Instrução Técnica Inicial
00277/2017-9 realizamos no dia 18/07/2017 as 16:31:08
hs contato telefônico através do no 027 3334 7600 com
a SECEX CONTAS no TCEES, buscando informações sobre
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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corno apurar os valores citados na referida Tabela e da
necessidade de orientação para localizar a origem dos
referidos valores.

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.

Após esclarecimento do coordenador da SE CEX CONTAS,
que atenciosamente nos atendeu e prestou todos os esclarecimentos necessários, realizamos os levantamentos
dos dados para apuração dos valores liquidados e pagos
relativos às contribuições patronais devidas ao Regime
Próprio de Previdência, conforme demonstrado em resposta ao Item 3.4.1.2, e constatamos que não há baixa
no valor de R$ 605.389,04 registrada na conta contábil
21142010000.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Registro que, os valores apresentados na I.T.I. N°
00277/2017-9, neste item, não são os apresentados pela
Unidade Gestora a época da PCA.
Solicitamos a este Tribunal de Contas a junta ao Processo
TC 4005/2016 do Razão contábil da conta 211420100999
- Contribuição a Regime Próprio de Previdência-RPPS
(Anexos VII) que acompanham essa defesa.
ANÁLISE:
No RTC foi solicitado ao gestor para que traga aos autos, justificativas e documentos que demonstrem como
se deu a baixa o valor de R$ 605.389,04, registrada na
conta contábil 211420100000 - ENCARGOS SOCIAIS A
PAGAR - INTRA OFSS.
Assim, o gestor encaminhou o Razão contábil da conta
211420100999 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência-RPPS (Anexos VII), na qual consta a movimentação da referida conta.
Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
Diário Oficial de Contas

de dos registros contábeis;
1.4. Arquivar após o trânsito em julgado.
2. Unânime.

Relator

3. Data da Sessão: 14/03/2018 - 6ª 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. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

1.1. Manter a irregularidade constante do item 3.2.2.2
do RTC 189/2017:, sob a responsabilidade do senhor
Valmir Cavalini, qual seja:

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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.1.1. Bens imóveis registrados na contabilidade e não
constante do inventário
Fundamentação legal: infringência aos artigos 85 e 96
da Lei 4.320/64
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 Valmir Cavalini frente ao
Fundo Municipal de Saúde de Iconha 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 atente para a necessidade de elaboração de inventário físico anual de
bens imóveis, por meio de comissão composta por servidores e da promoção dos ajustes necessários antes da
elaboração e publicação das demonstrações contábeis
relativas ao exercício, visando o controle e a fidedignidawww.tce.es.gov.br

4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.

ACÓRDÃO TC- 237/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 08980/2017-1
Classificação: Agravo
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Recorrente: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Interessado: ALENCAR MARIM
AGRAVO EM FACE DO ACÓRDÃO TC 1052/2017 PRIMEIRA CÂMARA – NÃO CONHECER – INTEMPESTIVO
– APENSAR AO PROCESSO PRINCIPAL 1818/2014 APÓS
TRÂNSITO EM JULGADO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 Relatório
Trata-se de Agravo interposto pelo Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira em face do Acórdão TC-1052/2017
Primeira Câmara, prolatado nos autos do Processo TC
1818/2014, que resultou na aplicação de multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujos termos
seguem abaixo:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC1818/2014, ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sessão realizada no dia dezesseis de agosto de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Com base no inciso VII do artigo 135 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e inciso VII do artigo 389
do Regimento Interno, aplicar multa ao senhor Luciano
Henrique Pereira Sordine, ex-Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), correspondente ao percentual de 10% estabelecido no inciso VII do artigo 389 do Regimento Interno,
por reincidência no descumprimento imotivado de decisões desta Corte;
2. Notificar o senhor Alencar Marim, atual Prefeito de
Diário Oficial de Contas

Barra de São Francisco, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, encaminhe a este Tribunal a documentação e/ou informações faltantes apontadas nas
Manifestações Técnicas Preliminares MTP 581/2015 (fls.
56/64) e 919/2017 (fls. 159/169), nos termos previstos
no Anexo Único da IN 32/2014, alertando-o quanto às
consequências do descumprimento desta Decisão, em
especial quanto às penalidades dispostas no art. 135,
IV, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c o art.
389, IV, do Regimento Interno, devendo a notificação
ser encaminhada com cópia das Manifestações Técnicas Preliminares MTP 581/2015 (fls. 56/64) e 919/2017
(fls. 159/169);
3. Devolver os autos da Tomada de Contas Especial (Processo nº 11657/2013 em apenso) à Prefeitura Municipal
de Barra de São Francisco, para que seja procedida sua
complementação, ressaltando que o processo original
deve ser enviado pelo responsável a esta Egrégia Corte de Contas quando do cumprimento da presente Decisão, momento em que deverá ser anexado aos presentes autos.
Ao autos foram encaminhados à Secex Recursos, a qual
opinou pelo não conhecimento do recurso em razão de
sua intempestividade (Instrução Técnica de Recurso
17/2018 – fls. 20/23).

ca e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica de Recurso 17/2018 (fls. 20/23), abaixo
transcrita:
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade, observa-se
que o agravante é parte capaz e possui legitimidade processual, o que o torna CABÍVEL.
Vale ressaltar que o acórdão que aplicou a multa em virtude de omissão no envio de documentações 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, cumpre mencionar que o art. 427, § 2º do
Regimento 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.
[...]

2 Fundamentação

§ 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).

Ratifico integralmente o posicionamento da área técni-

Em relação à tempestividade, verifica-se que, conforme

No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer 602/2018).
É o relatório.

www.tce.es.gov.br
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Despacho 1875/2018 da Secretaria Geral das Sessões, à
fl. 12, a notificação do Acórdão TC n. 1052/2017 foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal
no dia 23/10/2017, considerando-se publicada no dia
24/10/2017, 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 03/11/2017.
No entanto, o agravante protocolizou o expediente em
22/11/2017, o que o torna INTEMPESTIVO.
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

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.
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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
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 Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:

Processo: 09303/2017-1

1.1. Não conhecer o presente Recurso, tendo em vista sua intempestividade, mantendo-se integralmente os
termos do Acórdão TC 1052/2017 Primeira Câmara;

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Iconha

ACÓRDÃO TC- 238/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Representação
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

1.2. Apensar, após o trânsito em julgado, ao Processo
TC 1818/2014, nos termos do parágrafo único do art.
420 da Resolução TC 621/2013.

Representante: WAGNER LEITE NASCIMENTO

2. Unânime.

REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR

3. Data da Sessão: 14/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
Diário Oficial de Contas

Responsável: JOAO PAGANINI, MONICA MAROTO SOARES

www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Representação formulada pelo senhor Wagner Leite Nascimento em face da
Prefeitura Municipal de Iconha, alegando irregularidades
no Edital de Pregão Presencial nº 60/2017, que tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação,
suporte técnico, atualização tecnológica de Assistência
Técnica dos sistemas informatizados de gestão pública,
para atender as Secretarias Municipais.
Em síntese, o Representante requer a suspensão da licitação para adequação do instrumento convocatório em
razão das seguintes irregularidades:
· Impossibilidade de utilização de pregão presencial com
registro de preços;
· Impedimento de participação de empresas em recuperação judicial;
· Exíguo prazo constante no modelo de proposta; e
· Da falta de informação para elaboração da proposta –
quantidade de usuários a serem treinados.
Por meio da Decisão Monocrática 2071/2017, foi exarada notificação dos senhores João Paganini (Prefeito Municipal) e Mônica Maroto Soares (Secretária Municipal
de Administração), para que prestassem as informações
que julgassem necessárias em face da presente Representação, nos termos do artigo 307,§1º do Regimento
Interno do TCEES.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Devidamente notificados, os responsáveis apresentaram
seus esclarecimentos às peças 10-Defesa/Justificativa
13/2018 e 11-Resposta de Comunicação 06/2018.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Tecnologia
da Informação para análise, o qual elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva 49/2018, concluindo pela extinção
do feito sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto, tendo em vista que as supostas irregularidades apontadas pelo Representante foram saneadas ainda na fase preliminar de apresentação de informações pelos responsáveis, antes da concessão da medida cautelar.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do
Ministério Público de Contas 189/2018.
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 Conclusiva 49/2018, nos seguintes
termos:
2 SUPOSTAS IRREGULARIDADES APONTADAS NA REPRESENTAÇÃO
2.1 Da ilegalidade do registro de preços
O representante afirma que o Registro de Preços seria
descabido para o certame em questão, visto que os softwares objeto da licitação exigem, além da instalação, a
implantação, o treinamento, a customização e a migração dos dados, não se tratando de softwares “de prateleira”, de modo que não se enquadraria em nenhuma
Diário Oficial de Contas

das hipóteses previstas no art. 3º do Decreto 7892/2013.
Ressalta que não há necessidade de contratação frequente, tampouco de entregas parceladas, sendo impossível atender a outros órgãos ou entidades, pois cada um
possui sua estrutura de rede e dados.
Ademais, alega que uma ata de registro de preços somente tem duração de 12 meses, enquanto a Minuta do
Contrato constante do Edital prevê, em sua Cláusula 19,
a prorrogação do contrato por 48 meses:
19. VIGÊNCIA DO CONTRATO
19.1. O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, IV
da Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores.
Resposta
Os responsáveis afirmam em sua resposta que o Sr. Wagner Leite Nascimento apresentou impugnação ao edital do Pregão Presencial 60/2017 em 18/12/2017, contendo as mesmas alegações da presente representação,
o que acarretou a suspensão da sessão agendada para
22/12/2017 antes mesmo do recebimento da notificação por esta Corte via e-mail, ocorrido em 20/12/2017.
Alegam que
Em 27/12/2017 a Pregoeira promoveu a resposta à Impugnação acima citada, conforme cópia anexa, culminando na decisão de alteração do instrumento convocatório, todavia o Impugnante não deixou telefone, e-mail
ou qualquer outro dado para possibilitar sua ciência, pelo que foi enviado ao Departamento de Imprensa Oficial
solicitação de publicação da convocação do impugnante,
a qual restou publicada no DIO ES em 08/01/2018 às fls.
02 também conforme cópia anexa.
www.tce.es.gov.br

Em 04 de janeiro de 2018 a Ilma. Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio concluíram a alteração do instrumento convocatório e em 05 de janeiro de 2018 foi encaminhado
ao Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espírito Santo solicitação de publicação do aviso de licitação,
conforme cópia anexa.
No dia 08 de janeiro de 2018 foi publicado aviso de licitação referente ao edital do Pregão Presencial nº 060/2017
já devidamente alterado às fls. 06 do DIO ES, conforme
cópia anexa.
Considerando que a suspensão do procedimento licitatório e a publicação de novo edital observando as irresignações consignadas na presente representação ocorreram antes mesmo de tomarem ciência dos termos de
notificação expedidos por este Tribunal, os responsáveis
pugnam pelo julgamento feito sem resolução de mérito,
em razão de perda superveniente do objeto, nos termos
do art. 307, §6º do Regimento Interno.
No que tange à suposta irregularidade na utilização de
registro de preços, os responsáveis defendem sua aplicabilidade ao presente certame, tendo em vista que visa
ao atendimento de diversos órgãos e entidades da administração municipal. Entretanto, afirmam que promoveram a retirada do registro de preços no novo instrumento convocatório, alterado após impugnação do representante e publicado em 08/01/2018.
Da análise
Do exame do novo edital do Pregão Presencial 60/2017
acostado aos autos e disponibilizado no portal eletrônico da Prefeitura de Iconha, observa-se que a municipalidade efetivamente retirou o registro de preços do instrumento convocatório.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Dessa forma, verifica-se que a Prefeitura de Iconha saneou a suposta irregularidade em tela antes da concessão de eventual medida cautelar, tal como alegado pelos responsáveis. No entanto, para que se acolha o pleito
de extinção do feito sem resolução de mérito pela perda
superveniente do objeto, é necessário verificar se as demais supostas irregularidades apontadas pelo representante foram saneadas, conforme art. 307, §6º, do RITCEES:
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.
[...]
§ 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.
2.2 Impedimento de participação de empresas em recuperação judicial
De acordo com o representante, a exigência contida na
Cláusula 2.2. alínea “d” do Edital impede que empresas
em recuperação judicial participem do certame, indo de
encontro à Lei Federal 11.101/2005, bem como ao posicionamento do STF, TCU e TCE- ES.
Resposta
Alegam os responsáveis que o município de Iconha promoveu a alteração do instrumento convocatório após
impugnação oferecida pelo representante e reanálise da
questão, retirando a vedação questionada e possibilitanDiário Oficial de Contas

do a participação no certame de empresas em recuperação judicial.

dias da data da abertura do certame, se outro prazo não
constar no documento.

Da análise

8.6.1.2.1 - Caso a empresa esteja sob processo de Recuperação Judicial, deverá apresentar Certidão Judicial
atestando sua capacidade econômica financeira.

Do exame do novo edital do Pregão Presencial 60/2017
acostado aos autos e disponibilizado no portal eletrônico
da Prefeitura de Iconha, observa-se que a municipalidade efetivamente retirou a vedação à participação de empresas sob recuperação judicial da alínea “d” da Cláusula 2.2. do instrumento convocatório, cuja nova redação
transcreve-se a seguir:
2.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase
do processo, interessados que se enquadrarem em uma
ou mais das situações a seguir:
a) estejam constituídos sob a forma de consórcio;
b) estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo
87, inciso III da Lei Federal nº. 8.666/93 e no artigo 7º da
Lei Federal nº. 10.520/02, desde que impostas pela própria Administração Pública Estadual;
c) estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso
IV da Lei Federal nº. 8.666/93, ainda que imposta por ente federativo diverso do Município de Iconha;
d) estejam sob falência, dissolução ou liquidação; e
e) não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93
e alterações.
Verifica-se que a Prefeitura inseriu as seguintes disposições na Cláusula “8.6. Documentos relativos à qualificação Econômica-Financeira”:
[...]
8.6.1.2 - Certidão negativa de pedido de falência e/ou
recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a 30 (trinta)
www.tce.es.gov.br

Já é pacífico nesta Corte de Contas, constante inclusive
Acordão TC-1207/2016-Primeira Câmara, que a existência de processo de recuperação judicial não impede, por
si só, a participação da empresa no certame, desde que o
juízo da tramitação processual certifique a situação econômico-financeira para contratar com a Administração.
Assim traz o item 3 do Informativo de Jurisprudência nº
50, acerca do referido acórdão:
Ainda acerca da Representação citada, figurou dentre as
irregularidades a exigência de certidão negativa de recuperação judicial como condição de habilitação no certame. A Relatora, corroborando, na íntegra, entendimento técnico e jurisprudencial, esclareceu inicialmente que
esta Corte já decidiu pela impossibilidade de excluir, no
próprio edital licitatório, que empresas em recuperação
judicial participem de licitação (Acórdãos TC 01/2013 e
069/2013). Nesse sentido, afirmou que, embora fique a
critério da Administração Pública exigir ou não a certidão negativa de falência e de recuperação judicial como um dos documentos comprobatórios da situação
econômico-financeira da empresa, caso ela opte por fazer esta exigência, “não se poder excluir, a priori, que
tais empresas participem de procedimento licitatório,
desde que, o juízo onde tramita a recuperação judicial
certifique que tal empresa está em situação econômico-financeira que a possibilite contratar com a Administração Pública, levando em consideração o objeto a
ser contratado”. No que tange à interpretação do PareSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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cer Consulta TC 8/2015, mencionado nas razões de justificativas, explicou que “a existência de recuperação judicial na empresa não obsta, por si só, a participação no
certame, desde que a Administração se cerque de cuidados necessários ao desempenho da boa prestação dos
serviços, pois, além de buscar a proposta mais vantajosa
para a administração por meio de ampla competitividade, proporcionaria às empresas que se mostrar em interessadas a possibilidade de manterem suas funções, como também os empregos por estas gerados”. A Primeira
Câmara, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, deliberou pela procedência da Representação, reconhecendo a irregularidade. Acordão TC-1207/2016-Primeira, TC-1312/2016, relatora Conselheira em Substituição Marcia Jaccoud Freitas, publicado em 06/02/2017.
(grifos da ITC)
Dessa forma, verifica-se que as alterações promovidas
pela Prefeitura de Iconha no edital do Pregão Presencial 60/2017 estão em consonância com o entendimento
desta Corte e a jurisprudência pátria, podendo-se considerar saneada a suposta irregularidade em tela antes
da concessão de eventual medida cautelar.

Resposta
Sustentam os responsáveis que há equívoco na interpretação do item impugnado pelo representante, o qual
afirma que o prazo de fornecimento dos serviços não será superior a dez dias contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço. Segundo os gestores, tal prazo
se refere ao início da prestação de serviço, e não à instalação, implantação, treinamento, customização e migração dos dados.
A fim de evitar novos equívocos, alegam que alteraram o
Edital de modo a prever claramente que a execução dos
serviços deverá ser iniciada em até cinco dias do recebimento da Ordem de Serviço, que os procedimentos para
implantação de sistemas deverão ser finalizados em até
45 dias, bem como que os procedimentos de migração
e/ou conversão de dados deverão ser finalizados em até
45 (quarenta e cinco) dias.
Da análise
Compulsando o edital alterado após impugnação, observa-se que foi mantida a redação da alínea “g” do item
6.2.1, nos seguintes termos:

2.3 Do exíguo prazo constante no modelo de proposta

6.2 - Na proposta de preços deverá constar:

Segundo o representante, o prazo de execução dos serviços estipulado pela cláusula 6.2, alínea “g”, do Edital (10
dias) é insuficiente para a realização de todas as etapas
de instalação, implantação, treinamento, customização e
migração dos softwares.

6.2.1 - A proposta deverá ser redigida em língua vernácula, datilografada ou impressa em papel timbrado da
empresa, em única via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas devem ser rubricadas e a última datada e assinada representante legal da proponente, e nela
deverão constar:

Destaca que o prazo plausível para a conversão, implantação e treinamento dos sistemas licitados é de no mínimo 90 dias, sendo que o edital fere do princípio da razoabilidade e impede a obtenção da proposta mais vantajosa em virtude da restrição da competitividade.
Diário Oficial de Contas

[...]
g) prazo de fornecimento dos serviços não superior a 10
(dez) dias contados a partir do recebimento da Ordem
de Serviço.
www.tce.es.gov.br

Todavia, verifica-se que o Anexo VI - Modelo da Proposta
Comercial foi alterado conforme alegado pelos responsáveis, passando a trazer a seguinte redação:
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
[...]
16.1. Prazo de entrega: A execução do serviço deverá ser
iniciada em até 05 (cinco) do recebimento da Ordem de
Serviço. Iniciados os procedimentos para implantação de
sistemas os mesmos deverão ser finalizados em até 45
(quarenta e cinco) dias. Iniciados os procedimentos de
migração e/ou conversão de dados os mesmos deverão
ser finalizados em até 45 (quarenta e cinco) dias.
Resta claro, portanto, que os prazos de entrega dos serviços contratados se encontram devidamente detalhados
no Anexo VI, o que leva a crer que a manutenção da redação da alínea “g” do item 6.2.1 no Edital alterado se
trata de mero erro formal incapaz de restringir a competitividade do certame.
Destaca-se que o novo Edital esclareceu que a execução
do serviço deverá ser iniciada em até 05 dias do recebimento da Ordem de Serviço, que os procedimentos para implantação de sistemas deverão ser finalizados em
até 45 dias contados a partir de seu início, assim como
os procedimentos de migração e/ou conversão de dados
– de modo que o prazo total de execução pode totalizar
até 90 dias, visto que não é necessário o início concomitante da execução dos serviços.
Dessa forma, não há que se falar em prazo exíguo para
execução dos serviços, ressaltando-se que o próprio representante alega que o prazo plausível para a conversão, implantação e treinamento dos sistemas licitados é
de no mínimo 90 dias.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Portanto, verifica-se que as alterações promovidas pela Prefeitura de Iconha no edital do Pregão Presencial
60/2017 sanearam a suposta irregularidade em tela antes da concessão de eventual medida cautelar, ainda que
persista o mencionado erro formal na alínea “g” do item
6.2.1.
2.4 Da falta de informação para elaboração da proposta
– quantidade de usuários a serem treinados
O representante aponta a falta de informação sobre a
quantidade de servidores que deverão ser treinados pela contratada no item 4.9 do Edital, o que seria essencial
às licitantes para elaborarem suas propostas. Dessa forma, tal falha impediria a Prefeitura de obter a proposta
mais vantajosa.
Resposta
Alegam os responsáveis que o município incluiu no novo
Edital o quantitativo máximo de servidores a serem treinados para cada sistema, após impugnação apresentada
pelo representante naquela municipalidade.
Da análise
Compulsando o edital alterado após impugnação, observa-se que foi inserida a cláusula 14.9.15, a qual apresenta uma tabela com o número máximo de servidores a serem treinados pela contratada para cada sistema (fls. 53/54 da Peça 11 – Resposta de Comunicação
00006/2018-1).
Portanto, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Iconha saneou a suposta irregularidade em tela antes da
concessão de eventual medida cautelar.
Considerando que as supostas irregularidades apontadas pelo representante foram saneadas ainda na fase
preliminar de apresentação de informações pelos resDiário Oficial de Contas

ponsáveis, antes da concessão da medida cautelar, resta
configurada a perda superveniente do objeto impugnado, na forma do art. 307, §6º, do RITCEES:
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.
[...]
§ 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.
Cabe notar ainda o art. 310, inciso II, também do Regimento Interno desta Corte:
Art. 310. A instrução da unidade técnica será conclusiva, pela extinção do processo, na hipótese de:
I - acatamento da decisão cautelar sem contestação e
sem interposição de recurso, com o saneamento das irregulares, nos termos do § 5º do art. 307; ou

meto 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. Extinguir o presente feito sem resolução de mérito,
ante a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 307, §6º, c/c art. 310, inciso II, ambos da Resolução
TC nº 261/2013 (RITCEES);
1.2. Recomendar à autoridade competente para que seja corrigido o erro formal apontado no item 2.3 da manifestação conclusiva, transcrito na Fundamentação deste
Voto, nos termos do art. 1º, inciso XXXVI, da Lei Complementar nº 621/2012;
1.3. Cientificar o Representante da decisão do Tribunal, nos termos do artigo 307, § 7º da Resolução TC nº
261/2013.
2. Unânime.

II - perda superveniente do objeto impugnado, nos termos do § 6º do art. 307. (grifos da ITC)

3. Data da Sessão: 14/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.

Dessa forma, opina-se pela extinção do feito sem resolução de mérito.

4. Especificação do quórum:

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 subwww.tce.es.gov.br

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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

ACÓRDÃO TC- 239/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03165/2014-1
Classificação: Tomada de Contas Especial
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: Francisco Carlos Gomes, Waldeles Cavalcante,
Roberto Ribeiro Martins, Valmir Fanti, Luciano Henrique
Sordine Pereira, Clemilda Jose Satil, Thiago Jose da Silva,
GPK Construtora e Projetos LTDA. - ME
Procuradores: Mauly Martins da Silva (OAB: 8374-ES),
Adriana Ramos Castello (OAB: 10605-ES), Anna Paula Sena Sgrancio Moreira (OAB: 18096-ES, OAB: 79296- MG)
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA EM DECORRÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO – EXERCÍCIO DE 2010 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES REFERENTES AO CONVITE Nº 27/2010 E AO CONTRATO Nº 127/2010 – JULGAMENTO PELA REGULARIDADE DAS CONTAS TOMADAS –
QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
Diário Oficial de Contas

O EXMO. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela
Prefeitura do Município de Barra de São Francisco (processo administrativo 505/2004 - anexado), em cumprimento à Decisão TC 4.693/2013, proferida no bojo do
processo TC 6.789/2013 (fls. 9 e ss. – v. I).
O referido processo versava sobre representação formulada pelo prefeito em exercício, senhor Luciano Henrique
Sordine Pereira, na qual suscitava indícios de irregularidades em torno do Convite nº 27/2010 e do Contrato nº
127/2010, promovidos para a confecção de projetos e a
construção de ginásio poliesportivo no Município, ainda
sob a gestão do senhor Waldeles Cavalcante.
Após a apresentação e complementação da tomada de
contas especial, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
ITI 482/2015, por meio da qual a 6º Secretaria de Controle Externo apontou um provável dano da ordem de
67.500 VRTE e propôs a citação do senhor Waldeles Cavalcante, prefeito municipal, e demais agentes supostamente responsáveis – membros da comissão de licitação, procurador municipal e contador –, além da empresa contratada GPK Construtora e Projetos Ltda. (fls. 98 e
ss – v. I).
Assim, após citação dos responsáveis, concretizada por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM
512/2015 (fl. 119 – v. I), foram tempestivamente apresentadas justificativas e documentos em favor dos citados, conforme se vê às fls. e seguintes (v. I a VI).
Em vista das teses de defesa e da documentação acostada, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
www.tce.es.gov.br

prolatou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 05911/20178, na qual se posicionou pelo afastamento de todos os
indícios de irregularidades inicialmente apontados, a saber: especificação insuficiente do objeto contratual; convite e habilitação de empresa que não possuía objetivo
social pertinente ao objeto licitado; ausência de ciência
aos licitantes quanto ao resultado da sessão de habilitação; e julgamento das propostas e ausência de liquidação regular de despesas.
Sendo assim, o NEC propôs o julgamento pela regularidade da tomada de contas, na forma do art. 84, inciso
I da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), e pela consequente expedição de quitação aos responsáveis, de acordo com o art. 85 da mesma lei, in verbis:
3 CONCLUSÃO
3.1. Levando em conta as análises procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pelo afastamento das irregularidades apontadas nos itens 2.1 a 2.4 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por
julgar regular a presente Tomada de Contas Especial, em
face da inexistência de dano ao erário, com amparo no
art. 84, inciso I, da LC 621/2012, com quitação aos responsáveis na forma do art. 85 do mesmo diploma legal.
Encerrada a instrução processual, o feito foi então submetido ao crivo do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas que, por meio da Parecer 00655/2018-1, encampo o opinamento técnico:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, com
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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fulcro no art. 3º, II, da Lei Complementar nº. 451/2008,
à guisa dos argumentos fáticos e jurídicos contidos na
INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA – ITC 5911/20178[1], oficia para que sejam julgadas REGULARES as contas analisadas, nos termos do art. 84, inciso I, da LC n.
621/2012.

bem como uma contratação transparente e com características de execução satisfatoriamente definidas visando
conferir segurança jurídica para as partes quanto ao regular adimplemento das cláusulas celebradas.

Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, na forma do inciso III[2] do art. 41 da Lei n. 8.625/93, bem como no
parágrafo único[3] do art. 53 da Lei Complementar nº
621/12.

- Clemilda José Satil (Secretária da CPL)

Identificação - Roberto Ribeiro Martins (Presidente da
CPL)
- Thiago José da Silva (relator da CPL)

2 ANÁLISES DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

Conduta/Nexo - Formular Convite nº 027/2010 e a respectiva minuta contratual, cujas cláusulas e respectivo
termo de referência não descreviam o objeto licitado/
contratado de forma suficiente e completa a garantir
uma licitação isonômica e vantajosa para a Administração, bem como uma contratação transparente e com características de execução satisfatoriamente definidas visando conferir segurança jurídica para as partes quanto
ao regular adimplemento das cláusulas celebradas.

2.1 ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE DO OBJETO CONTRATUAL

Identificação - Francisco Carlos Gomes (Procurador Municipal)

Base Legal: Artigos 3º, caput, 6º, inciso IX, 7º, inciso II e
§2º, inciso II, 44, caput e §1º, e 55, inciso I, todos da Lei
8.666/93.

Conduta/Nexo - Na condição de servidor público do Município, a quem competia orientar e alertar à Administração quanto ao regular cumprimento da legislação correlata, emitir parecer jurídico aprovando “edital” do procedimento licitatório sob a modalidade Convite 027/2010,
cujas cláusulas e respectivo termo de referência não descreviam o objeto licitado/contratado de forma suficiente e completa a garantir uma licitação isonômica e vantajosa para a Administração, bem como uma contratação
transparente e com características de execução satisfatoriamente definidas visando conferir segurança jurídica para as partes quanto ao regular adimplemento das
cláusulas celebradas.

II FUNDAMENTAÇÃO
Por entender suficiente e plenamente motivada a fundamentação delineada na ITC 05911/2017-8, adoto-a como razões de decidir e a transcrevo abaixo:
[...]

Responsáveis e Conduta/Nexo (tal como apresentados
na ITI):
Identificação - Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal)
Conduta/Nexo - Homologar o procedimento licitatório
sob a modalidade Convite 027/2010 e assinar o respectivo Contrato 127/2010, cujas cláusulas e respectivo termo de referência não descreviam o objeto licitado/contratado de forma suficiente e completa a garantir uma
licitação isonômica e vantajosa para a Administração,
Diário Oficial de Contas
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Argumentos da ITI:
[...]
Verifica-se, no entanto, que o objeto licitado não foi descrito de forma suficiente e completa pelo item 1.1 do
Convite 027/2010 e seu Anexo II – Termo de Referência.
Observa-se, sobretudo, a ausência de informações relacionadas à localização exata e características do terreno
onde seria construído o objeto do projeto contratado –
ginásio poliesportivo.
A única informação disponibilizada aos licitantes a esse
respeito foi a indicação do bairro onde seria construído
o ginásio. Registra-se que sequer foi anexada ao convite
a planta do local da futura construção para análise mais
precisa pelos licitantes.
[...]
A Lei 8.666/93 exige, para a contratação de obras e prestação de serviços, a elaboração de projeto básico [...]
Verifica-se, contudo, que ainda assim a licitação transcorreu normalmente até a assinatura do Contrato de
Prestação de Serviços nº 127/2010, celebrado no dia
26/05/2010 entre o Município, representado pelo então Prefeito Municipal, Waldeles Cavalcante, e empresa
vencedora do certame, GPK Construtora e Projetos Ltda., no valor de R$ 135.500,00.
[...]
O artigo 55, inciso I, da Lei 8.666/93, que estipula a necessidade de cláusulas que estabeleçam o objeto e seus
elementos característicos em todos os contratos, visa facilitar o controle social e dos órgãos fiscalizadores sobre
os acordos celebrados pela Administração, bem como
conferir segurança jurídica às partes quanto ao regular
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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adimplemento do contrato conforme as cláusulas celebradas.
[...]
Face ao exposto, sugere-se a citação dos responsáveis
para apresentação das justificativas cabíveis quanto às
irregularidades narradas neste item.
Argumentos das defesas:
De Thiago José da Silva (Relator da CPL):
Este defendente tratou esta questão às fls. 208-209 do
Processo 505/2014:
EM PRIMEIRO LUGAR- O objeto do convite nº 27/2010
foi detalhado com muita clareza, não restando qualquer
dúvida do que pretendia contratar, eis que, empresas
apresentaram suas propostas comprovando-se assim
que restou a correta identificação do objeto licitado qual
seja, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE
PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO PETI, situado no bairro Vaquejada, neta cidade,
conforme termo de referência em anexo.
TERMO DE REFERÊNCIA ÁS (sic) FLS.22 do procedimento licitatório e anexo ao edital constam todos os detalhes
sobre os quais deveriam as propostas dos partícipes se
supedanear não restando pois qualquer dúvida quanto
o detalhamento e clareza das condições e mormente do
objeto licitado, a não ser por mera perseguisão (sic) política á (sic) administração sucedida.
De Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal), Roberto
Ribeiro Martins (Presidente da CPL), Clemilda José Satil
(Secretária da CPL) e Francisco Carlos Gomes (Procurador Municipal), em conjunto.
Estes defendentes trataram esta questão às fls. 337-341
Diário Oficial de Contas

destes autos:
Contudo, ao contrário do que narra a referida ITI, o objeto licitado foi SIM descrito de forma clara e suficiente, e é o que consta do próprio item “1.1.” do Convite
027/2010 e seu anexo II – Termo de Referência (anexos
à presente).
O item “1.1” do edital prevê a contratação de empresa
para a confecção de Projetos, para a construção de um
Ginásio Poliesportivo no PETI1, situado no Bairro Vaquejada, nesta cidade, conforme Termo de Referência anexo.
Já o Termo de Referência a que se refere o aludido item
“1.1.”, referente ao anexo II do Edital, faz menção expressa à área do terreno (5.000,00m2), à área de construção
(1.700,00m2), e à área de urbanização (3.300,00m2). Não
há, assim, tanto no item “1.1” do edital, quanto no Termo de Referência – anexo II -, qualquer especificação insuficiente do objeto contratual, não havendo, por conseguinte, nenhuma afronta aos artigos 3º, caput, 6º, inciso
IX, 7º, inciso II e §2º, inciso II, 44, caput e §1º, e 55, inciso I, todos da Lei 8.666/93.
O fato de no bojo do procedimento licitatório, por algum
lapso, não haver mais informações relacionadas à localização exata e características do terreno onde seria construído o objeto do projeto contratado (ginásio poliesportivo) – limitando-se à indicação do PETI e o bairro onde
seria construído o ginásio (Vaquejada) – não gerou óbice algum à continuidade regular do certame, tanto que
à época não foi alvo de qualquer impugnação por parte de quem quer que seja: e a licitação ocorreu da forma mais isonômica e vantajosa possível para a Administração, bem como houve uma contratação transparente
e com características de execução satisfatoriamente definidas visando conferir segurança jurídica para as parwww.tce.es.gov.br

tes quanto ao regular adimplemento das cláusulas celebradas.
Na execução da licitação, os defendentes se esforçaram
ao máximo para cumprir rigorosamente todos os pressupostos / requisitos legais necessários, observando o
disposto no artigo 38 da Lei n.º 8.666/93, dando início
ao procedimento licitatório com a abertura do 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 cumprido os demais requisitos dos incisos I
a XII do art. 38 da Lei de Licitações; sendo que os defendentes não podem ser penalizados por eventual omissão
não dolosa, e muito menos pelo puro arbítrio subjetivo
do que vem a ser algo “suficiente e completo”.
Para os defendentes, as cláusulas e o respectivo termo de
referência do procedimento licitatório descreveram sim
de forma suficiente e completa o objeto licitado/contratado; embora o caput do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 fale em indicação sucinta do objeto; razões pelas quais a
licitação ocorrida deve ser considerada de toda regular.
Da análise do item 2.1:
O subscritor da ITI, concordando com o autor da representação, sustenta que o não detalhamento dos serviços poderia ter influenciado, potencial e negativamente,
o processo licitatório, quando afirma pela insuficiência
e incompletude da descrição dos serviços, ausência da
efetiva localização do terreno, ausência da planta deste
imóvel, ausência do projeto básico e, em termos contratuais, o controle social e dos órgãos fiscalizadores.
Embora ancorada em estruturados argumentos, o entendimento, com toda vênia ao subscritor da ITI, é disSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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cordar da imputação desta suposta irregularidade aos
defendentes, primeiramente, analisando pelo mérito:
1. o objeto foi sim descrito de forma suficiente, pois estavam presentes todos os itens de projeto requeridos para uma futura construção (projetos arquitetônico, estruturais, hidrossanitário, elétrico, telefônico, lógico, cabeamento, combate à incêndio, sonorização, para raio, sinalização e drenagem), além da maquete eletrônica; os
quantitativos e a composição de custos seriam apresentados nos detalhamentos dos projetos;
1. a localidade escolhida (PETI, no bairro Vaquejada) é de
conhecimento geral de toda a população do Município
de Barra de São Francisco;
1. a necessidade de projeto básico (Lei 8.666/93) alegada na ITI para o caso em questão, ou seja, projeto básico para serviços de elaboração de projetos de engenharia, resta prejudicada, pois a entrega do objeto se traduziria no projeto básico para a construção do ginásio poliesportivo; e
1. no que diz respeito ao custo estimado da obra, considerando-se todos os seus custos unitários, o anexo descritivo do projeto continha informação de que “VALORES DE PROJETOS CONFORME TABELA DO IOPES” (fls. 37
Processo 505/2014), ou seja, os custos unitários de cada projeto estavam referendados nas tabelas de projetos
do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (IOPES).
Além do mais, compulsando-se os autos, permite fazer
as seguintes considerações:
· as descrições dos serviços nascem, nos autos, como
anexo do Memorando Nº 0361/2010, de 08/04/2010, de
autoria do Secretário Municipal de Assistência Social (fls.
36-37 Processo 505/2014);
Diário Oficial de Contas

· os vistos dos integrantes da CPL naquelas folhas indicam, tão somente, que eles conheceram o anexo em
questão e, consequentemente, não foram os responsáveis por tal elaboração;
· não existem, nos autos, indicativos da origem da minuta do Edital, ou seja, de órgão ou equipe apropriadamente designada, com conhecimentos técnicos específicos sobre o assunto (princípio da especialidade), ainda
que a descrição dos serviços (os 18 itens), com certeza,
não é produto de leigos na matéria;
· pecaram aqueles integrantes, quando subscreveram
(assinatura e rubricas) o Edital, mas, tão somente trouxeram ipsis litteris o conteúdo do anexo de descrição dos
serviços ao corpo do edital e, com certeza, quando subscreveram o ato convocatório, exerceram uma atividade
não prevista na Lei das Licitações:
Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro
cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação.
· se a Secretaria requisitante não solicitou um maior detalhamento, não podem a CPL e o Procurador Municipal
serem responsabilizados por tal, vez que tangencia matéria específica e altamente técnica.
Dessa forma, o entendimento é pela não responsabilização dos agentes envolvidos (Waldeles Cavalcante, Roberto Ribeiro Martins, Clemilda José Satil, Thiago José da
Silva e Francisco Carlos Gomes), haja vista que a irregularidade mencionada no item 2.1 não se sustenta.
www.tce.es.gov.br

2.2 CONVITE E HABILITAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO
POSSUÍA OBJETIVO SOCIAL PERTINENTE AO OBJETO LICITADO
Base Legal: Art. 3º, caput, 22, §3º, e 43, inciso I, todos
da Lei 8.666/93.
Responsáveis e Conduta/Nexo (tal como apresentados
na ITI):
Identificação - Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal)
Conduta/Nexo - Homologar procedimento licitatório
sob a modalidade convite em que apenas o mínimo de
03 (três) empresas foram convidadas, sendo uma delas de ramo econômico não pertinente ao objeto licitado, tendo esta sido habilitada indevidamente pela CPL a
ofertar proposta na sessão de julgamento, em prejuízo à
competitividade do certame.
Identificação - Roberto Ribeiro Martins (Presidente da
CPL)
- Clemilda José Satil (Secretária da CPL)
- Thiago José da Silva (relator da CPL)
Conduta/Nexo - Convidar, como membro da CPL, o mínimo de 03 (três) empresas para participação de procedimento licitatório sob a modalidade convite, sendo uma
delas de ramo econômico não pertinente ao objeto licitado, tendo esta sido habilitada indevidamente pela CPL
a ofertar proposta na sessão de julgamento, em prejuízo
à competitividade do certame.
Identificação - Francisco Carlos Gomes (Procurador Municipal)
Conduta/Nexo - Na condição de servidor público do Município, a quem competia orientar e alertar à Administração quanto ao regular cumprimento da legislação corSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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relata, emitir parecer jurídico final atestando a validade
do procedimento licitatório sob a modalidade Convite nº
027, que foi processado com o mínimo de 03 (três) empresas participantes, sendo uma delas de ramo econômico não pertinente ao objeto do contrato, tendo esta
sido habilitada indevidamente pela CPL para ofertar proposta na sessão de julgamento, em prejuízo à competitividade do certame.
Argumentos da ITI:
[...]
O artigo 22, §3º, da Lei 8.666/1993, estabelece 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.
[...]
Em consulta aos contratos sociais das empresas Beton
Projetos e Consultoria Ltda. e GPK Construtora e Projetos Ltda., é possível aferir que estas possuíam, dentre
seus objetivos sociais, a previsão de atividades econômicas compatíveis com o objeto do procedimento licitatório instrumentalizado por meio do Convite 027/2010
– confecção de projeto para construção de ginásio poliesportivo.
Por outro lado, no contrato social da empresa A2PT Projetos Para Tecnologia e Telecomunicações Ltda., cláusula terceira (Objetivo Social), não havia previsão da realização de atividade compatível com o objeto da licitação
em comento. Portanto, esta não poderia ter sido convidada pelos membros da CPL.
A jurisprudência do TCU aponta para a necessidade da
formulação de pelo menos 03 (três) propostas válidas
Diário Oficial de Contas

para que [...]
SÚMULA Nº 248
Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas à seleção, na licitação sob a modalidade Convite, impõem-se a repetição do ato, com a convocação
de outros possíveis interessados, ressalvadas as hipótese
previstas no parágrafo 7º, do art. 22, da Lei nº 8.666/93.

car irregularidades no processamento do certame e determinar medidas de saneamento -, também se mostrou
omisso e negligente quanto às irregularidades descritas
neste item, permitindo a celebração de contrato decorrente de certame processado com ofensa grave à Lei de
Licitações e Contratos.
Segue jurisprudência do TCU a respeito do tema:

[...]

Acórdão:

Vislumbra-se que o Sr. Francisco Carlos Gomes, Procurador Municipal, a quem competia orientar e alertar à
Administração quanto ao regular cumprimento da legislação, ao emitir o Parecer Jurídico Final na condição de
servidor público do Município, incorreu em erro grave
ao não se manifestar contrariamente ao prosseguimento do certame.

AC-2659-39/14-P

O parecer emitido pelo Procurador Municipal, contendo erro grave e inescusável, em fragrante atentado ao
disposto no artigo 22, §3º, da Lei 8.666/93, implicou em
prosseguimento de licitação desprovida da necessária
competitividade (no mínimo três empresas aptas a prestar os serviços requeridos), resultando em contratação
potencialmente mais onerosa.
[...]
Como se vê, a análise do procurador foi superficial e
omissa, uma vez que bastava uma simples consulta ao
contrato social da empresa A2PT Ltda. (fls 139/142) para
aferir que esta não possuía atividade pertinente ao objeto da licitação dentre seus objetivos sociais, tornando-se
necessária a repetição do certame.
Por sua vez, o então Prefeito Municipal, Sr. Waldeles Cavalcante, a quem competia a homologação do procedimento licitatório – oportunidade que teve para identifiwww.tce.es.gov.br

Enunciado:
Prestação de contas. Responsabilidade. A homologação
de certame licitatório é ato administrativo de alta relevância, porquanto se trata do momento em que a autoridade competente tem o poder-dever de verificar a legalidade dos atos praticados e avaliar a conveniência da
contratação. Não é um ato de simples anuência com os
da comissão de licitação, ainda que lastreados em parecer jurídico. Contas julgadas irregulares.
Face ao exposto, sugere-se a citação dos responsáveis
para apresentação das justificativas cabíveis quanto às
irregularidades narradas neste item.
Argumentos das defesas:
De Thiago José da Silva (Relator da CPL):
Este defendente tratou esta questão às fls. 146-147 destes autos:
II-DOS ARGUMENTOS DA DEFESA.
No “meritum causae”, inexiste amparo ás pretensões insertas no presente procedimento administrativo sendo
que não se alberga a qualquer sustentação , fática, jurídica e legal conforme adiante será demonstrado:
A)Entende a honrada e conceituada equipe de auditoSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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ria, que o Defendente enveredou-se pela senda da ilegalidade, e irregularidades no Convite 027/2010, eis que
supostamente fora habilitada ao dito certame a empresa A2PT – Projetos Para Tecnologia e Telecomunicações
LTDA, que pelas transcrições da auditoria festejada nos
presentes autos não possuía objetivo social pertinente
ao objeto licitado.
Registra-se por necessariedade que a empresa A2PT –
Projetos Para Tecnologia e Telecomunicações LTDA, estava autorizada na cláusula Terceira de seu contrato social em realizar: “Outras atividades profissionais Cientificas e Técnicas não especificadas anteriormente.”(fls.116
do procedimento licitatório 027/2010).
A referida empresa é do ramo de projetos, e estava autorizada a realizar outras atividades não especificadas
em seu estatuto e, sendo o objeto licitado a confecção
de um projeto, não o que se reprovar aos olhos da legalidade, eis que suas atividades pelo seu próprio nome comercial é confecção de PROJETOS ( A2PT – Projetos Para
Tecnologia e Telecomunicações LTDA).
Assim, desrazão assiste a conceituada equipe de auditoria, ao manifestar pela irregularidade da participação da
empresa supracitada.
De Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal), Roberto
Ribeiro Martins (Presidente da CPL), Clemilda José Satil
(Secretária da CPL) e Francisco Carlos Gomes (Procurador Municipal), em conjunto.

vo social específico pertinente ao objetivo licitado à época, fato é que a mesma apresentou DECLARAÇÃO de conhecimento e plena aceitação das condições estabelecidas no edital, como também inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação e participação em licitações (fl. 126); ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA
(fls. 126/128); DECLARAÇÃO de que possuía instalações
e pessoal técnico disponível, bem como qualificação de
Arquiteto responsável a realização do objeto do Edital
Carta Convite n.º 000027/2010 (fls. 129/130); e, ainda,
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E ARQUITETURA DO ESPÍRITO SANTO (fls. 131/132), razão pela qual os defendentes entenderam à época como
desnecessário a observância de outros formalismos, e
também não houve impugnação alguma por quem quer
que seja (anexo III).
Destarte, verifica-se que a habilitação da empresa ocorreu de forma regular frente aos documentos relacionados anteriormente, principalmente em razão dos atestados de capacidade técnica, não havendo, de tal modo,
qualquer afronta ao artigo 3º, caput, 22, §3º, e 43, inciso
I, todos da Lei 8.666/93.
Da análise do item 2.2:

[...]

O subscritor da ITI, concordando com o autor da representação, sustenta que o convite 27/2010 não tinha três
propostas válidas e, assim sendo, dever-se-ia, à época,
ter-se repetido o ato e convidado outras empresas, vez
que o entendimento era que a empresa A2PT – Projetos
para Tecnologia e Telecomunicações Ltda. não era do ramo pertinente ao objeto.

Todavia, conquanto por algum lapso possa não ter sido
observado que a indigitada empresa não possuía objeti-

O Tribunal de Contas da União já destacou que a inabilitação de licitantes por falta de previsão expressa do ob-

Estes defendentes trataram esta questão às fls. 341-342
destes autos:

Diário Oficial de Contas
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jeto licitado em seu contrato social fere o caráter competitivo da licitação, conforme se observa do teor do Acórdão 571/2006 - Plenário:
“No que tange à questão de o objeto social ser incompatível com a atividade de transporte de pessoas, verifico
uma preocupação exacerbada por parte dos gestores ao
adotar a decisão de inabilitar a empresa. A administração
procurou contratar uma prestadora de serviços devidamente habilitada para o exercício dos serviços terceirizados e, ao constatar que o objeto social da empresa Egel,
na época da licitação, era “locação de veículos; locação
de equipamentos; coleta, entrega e transporte terrestre
de documentos e/ou materiais”, vislumbrou que não estava incluída a possibilidade do transporte de pessoas.
De fato, não está expressamente consignado no contrato social o serviço de transporte de pessoas almejado
pela CNEN. Porém, constam dos autos três atestados de
capacidade técnica apresentados pela Egel que comprovam a prestação dos serviços desejados para três distintas pessoas jurídicas de direito público. (fls. 90, 99 e 100).
Se uma empresa apresenta experiência adequada e suficiente para o desempenho de certa atividade, não seria razoável exigir que ela tenha detalhado o seu objeto
social a ponto de prever expressamente todas as subatividades complementares à atividade principal.” (grifei)
MARÇAL JUSTEN FILHO, in Comentários à Lei de Licitações, 9a ed. Dialética, p. 303, explica que:
‘no Direito Brasileiro não vigora o princípio da especialidade da pessoa jurídica, de tal modo que o contrato social não confere “poderes” para a pessoa jurídica praticar atos dentro de limites precisos. A pessoa jurídica tem
personalidade jurídica ilimitada’.
Cabe observar que, em se tratando da etapa de HABISegunda-feira, 11 de junho de 2018
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LITAÇÃO do certame, importante trazer o que previa o
edital, no que diz respeito à qualificação técnica dos licitantes:
7.3 – Da Qualificação Técnica
a. 2 (dois) Atestados de Capacidade Técnica emitidos por
empresas que comprovem a aptidão para desempenho
ao objeto deste Edital.
a. Declaração formal de que possui instalações e pessoal
técnico adequados disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação, com a apresentação de curriculum vitae de cada um dos membros
da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.
Assim sendo, não se justifica a utilização das atividades previstas no contrato social para analisar a capacidade técnica dos licitantes. Mesmo porque, não constam do Edital (item 7.3 – Da Qualificação Técnica), de
forma clara e objetiva, outros requisitos de forma a demonstrar as condições para a entrega do objeto da licitação, observando-se os limites descritos no artigo 30 da
Lei 8.666/93.
No processo 505/2014, às fls. 150-151, existem atestados de duas pessoas jurídicas de direito privado sobre
a capacidade técnica da empresa A2PT – Projetos para
Tecnologia e Telecomunicações Ltda. para elaborar os
projetos – objeto do Convite 27/2010 -, conforme requerido pelo item 7.3 a) do edital, referente à qualificação
técnica necessária para aptidão.
Além disto e concordando com o defendente Thiago José da Silva, a empresa em questão tinha autorização para realizar, de forma genérica, outras atividades profissionais científicas e técnicas não especificadas ipsis litteDiário Oficial de Contas

ris no contrato social.

em face do resultado obtido no certame.

Assim sendo, o entendimento é pela não responsabilização dos agentes envolvidos (Waldeles Cavalcante, Roberto Ribeiro Martins, Clemilda José Satil, Thiago José da
Silva e Francisco Carlos Gomes), haja vista que a irregularidade mencionada no item 2.2 não se sustenta.

Identificação - Francisco Carlos Gomes (Procurador Municipal)

2.3 AUSÊNCIA DE CIÊNCIA AOS LICITANTES QUANTO AO
RESULTADO DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Base Legal: Artigo 109, incico I, alínea “b”, §§ 1º e 6º,
da Lei nº 8.666/93; itens 10.7 e 10.9 do Convite nº
027/2010.
Responsáveis e Conduta/Nexo (tal como apresentados
na ITI):
Identificação - Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal)
Conduta/Nexo - Homologar procedimento licitatório em
que os licitantes não foram cientificados quanto ao resultado da sessão de habilitação e julgamento das propostas, em prejuízo do direito ao contraditório e da possibilidade de impetração de recursos em face do resultado obtido no certame.
Identificação - Roberto Ribeiro Martins (Presidente da
CPL)
- Clemilda José Satil (Secretária da CPL)
- Thiago José da Silva (relator da CPL)
Conduta/Nexo - Não dar ciência os licitantes do resultado da sessão de habilitação e julgamento das propostas,
deixando de conferir a estes a oportunidade de interpor
recursos da decisão, antes de submeter o processo à adjudicação e homologação, em prejuízo do direito ao contraditório e da possibilidade de impetração de recursos
www.tce.es.gov.br

Conduta/Nexo - Na condição de servidor público do Município, a quem competia orientar e alertar à Administração quanto ao regular cumprimento da legislação correlata, emitir parecer jurídico final atestando a validade do
procedimento licitatório em que os licitantes não foram
cientificados do resultado da sessão de habilitação e julgamento das propostas, em prejuízo do direito ao contraditório e da possibilidade de impetração de recursos
em face do resultado obtido no certame.
Argumentos da ITI:
[...]
O artigo 109, inciso I, alínea “b”, § 1º, da Lei 8.666/934,
estabelece que a intimação do ato de julgamento das
propostas, que visa conferir aos licitantes a oportunidade de interposição de recursos em face do resultado do
certame, pode ser realizada através de comunicação direta aos licitantes e lavrada em ata quando os prepostos
destes estiverem presentes na sessão em que foi adotada a decisão.
O mesmo dispositivo determina que, caso não seja possível a intimação imediata em razão da ausência de algum interessado na sessão, a intimação deve seguir a
regra geral e ser realizada através de publicação na imprensa oficial.
[...]
No entanto, as assinaturas dos representantes das empresas participantes não constam na ata da sessão para
comprovar a efetiva participação destas, conforme exige o item 10.7 do Convite nº 027, senão vejamos:
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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107. Da reunião, lavra-se-á ata circunstanciada, em que
serão registradas as ocorrências relevantes, que, ao final, será assinada pela CPL/PMBSF, e pelos licitantes
presentes. (g.n)

No “meritum causae”, inexiste amparo ás pretensões insertas no presente procedimento administrativo sendo
que não se alberga a qualquer sustentação , fática, jurídica e legal conforme adiante será demonstrado:

Ademais, não foi consignada em ata a renúncia dos licitantes ao direito de recorrer das decisões de habilitação e julgamento, o que deveria ter sido realizado caso
se desejasse acelerar o trâmite do procedimento e seguir adiante para a fase de adjudicação e homologação.

B)Entendeu a equipe de auditoria, que os licitantes presentes não tiveram ciência do resultado das sessões de
habilitação e julgamento das propostas, entretanto ás
fls. 144 do Convite , assim manifestou o membro presidente da CPL, “sendo que franquiada a palavra aos presentes todos ficaram cientes, encerrando-se então a
presente sessão de julgamento...”

Diante do exposto, a publicação do resultado na imprensa mostrava-se indispensável para ciência dos licitantes,
possibilitando eventual interposição de recursos, nos
termos do artigo 109, inciso I, alínea “b”, §§1º e 6º, da
Lei 8.666/93 e item 10.9 do Convite nº 027/2010.
[...]
Em seguida, o subscritor da ITI afirma que o Procurador
Municipal (Francisco Carlos Gomes) incorreu em erro
grave ao não se manifestar contrariamente ao prosseguimento do certame diante da ofensa ao dispositivo legal
supramencionado. E, por seu turno, o Prefeito Municipal
(Waldeles Cavalcante) teria se mostrado omisso e negligente quanto às irregularidades descritas e celebrado o
contrato decorrente de certame processado com ofensa à legislação pertinente. E termina: “Face ao exposto,
sugere-se a citação dos responsáveis para apresentação
das justificativas cabíveis quanto às irregularidades narradas neste item.
Argumentos das defesas:
De Thiago José da Silva (Relator da CPL):
Este defendente tratou esta questão às fls. 146-148 destes autos:
II-DOS ARGUMENTOS DA DEFESA.
Diário Oficial de Contas

Verifica-se pois , que todos os presentes incluindo os licitantes fora dada a palavra para manifestar-se acerca
do julgamento do certame, ou seja, estavam CIENTES de
que ocorrerá um julgamento, e que o seu incorformismo
poderia ser exercitado.
Ora a administração não poderia obrigar aos partícipes
ao exercício recursal, tal prerrogativa é somente dos licitantes proponentes e jamais da administração
A LEI QUE REGE AS LICITAÇÕES NÃO OBRIGA A PRESENÇA DOS LICITANTES DURANTE O JULGAMENTO DAS LICITAÇÕES, E MUITO MENOS TEREM A OBRIGAÇÃO DE
RUBRICAR, ASSINAR ATAS, sendo este também o entendimento do TCU, vejamos:
“TCU- entendeu que assinatura da ata pelos licitantes
é facultativa.
TCU. Processo nº 013.685/93-5. Acórdão nº 27/1.998Plenário.”
O fato de não terem os licitantes assinado e/ou rubricado a ata, não significa que os mesmos não estiveram presentes e não foram intimados para a fase recursal, sendo que foram intimados na modalidade pessoal –
www.tce.es.gov.br

verbal como soi permitido o estatuto das licitações.
TCU- Licitações & Contratos – 3ª Edição pág. 369.
“ Nos casos de habilitação ou inabilitação de licitante ou
de julgamento das propostas, se presentes os prepostos
dos licitantes no ato em que for adotada a decisão, a comunicação pode ser feita diretamente a eles...”
Ora, todos estavam cientes do julgamento de suas documentações e propostas de preços.
De Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal), Roberto
Ribeiro Martins (Presidente da CPL), Clemilda José Satil
(Secretária da CPL) e Francisco Carlos Gomes (Procurador Municipal), em conjunto.
Estes defendentes trataram esta questão às fls. 337-341
destes autos:
Também narra a ITI n.º 482/2015, os licitantes não foram
cientificados quanto ao resultado da sessão de habilitação e julgamento das propostas, em prejuízo ao direito
ao contraditório e da possibilidade de impetração de recursos em face do resultado obtido no certame,
Contudo, foi dado sim publicidade quanto ao resultado
da sessão de habilitação e julgamento das propostas, o
que foi feito através de publicação do respectivo resultado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, em
21/05/2010, de acordo com o inciso XIX do art. 66 da Lei
Orgânica Municipal, conforme consta à fl. 27 do Edital do
certame (anexo IV).
Destarte, não houve prejuízo algum do direito ao contraditório e da possibilidade de impetração de recurso
em face do resultado obtido no certame, e, por conseguinte, ao art. 109, inc. I, alínea “b”, §§ 1º e 6º, da Lei
n.º 8.666/93; e aos itens 10.7 e 10.9 do Convite n.º
027/2010; tanto que não houve impugnação alguma peSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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los demais licitantes concorrentes, os quais seriam diretamente interessados.
Da análise do item 2.3:
O subscritor da ITI, concordando com o autor da representação, sustenta que é indispensável a presença dos licitantes (ou seus prepostos) para a assinatura da Ata, como prova da participação efetiva no certame, sob pena
de restar prejudicada a possibilidade de interposição de
recursos pelos licitantes.
O Sr. Thiago José da Silva (Relator da CPL) alega, sob o
prisma jurisprudencial, não ter havido prejuízo para o
exercício de recursos, citando o Acórdão 27/1998 – Plenário – TCU, que, nos itens 18.10 e 18.12 apresentam o
seguinte:
18.10 Sobre as falhas verificadas no processo de licitação, sob a modalidade convite, para seleção de veículo
modelo kombi para locação com motorista, que resultou
na contratação da empresa CARVALHO TRANSPORTE e
TURISMO (item 5.7 ), em primeiro lugar, alegou o defendente que o fato de apenas duas empresas participantes
terem assinado a Ata não configura qualquer falha, pois
a assinatura é facultativa, conforme prevê parágrafo 1º
do art.35 do DL 2.300/86.

mente aos licitantes. Fez, também, alusão ao texto presente na Ata de Julgamento: “sendo que franquiada a
palavra aos presentes todos ficaram cientes, encerrando-se então a presente sessão de julgamento...”.
Os demais defendentes alegam que, efetivamente, exerceram o requisito de publicidade, quando a CPL publica
o resultado, no Quadro de Avisos da PMBSF.
Sob o prisma doutrinário, Marçal Justen Filho in “Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, 11ª edição, fls. 644, discorre sobre o artigo 109 da
Lei 8.666/93:
4.6) Prazo
“Lavratura da ata” significa a realização de sessão pública destinada à divulgação de uma decisão. A ata será o instrumento de documentação desse ato público. Se
houver vício na realização da sessão pública, o prazo não
iniciará seu curso. Assim a lavratura da ata não provocará efeito em relação aos interessados que não foram regularmente convocados a comparecer à sessão. (grifei).

18.12 As peças acostadas aos autos pelo liquidante foram: [...]. Contudo, cabe razão ao liquidante, no tocante à facultatividade de assinatura dos participantes na
Ata. (grifei).
Em seguida, o mesmo defendente cita a página 369 da 3ª
Edição da publicação TCU – Licitações & Contratos, que,
também, corrobora que a comunicação de fatos ocorridos durante o processo licitatório pode ser feita direta-

Prefiro, então, aderir aos argumentos das defesas, pois
inexistem dúvidas de que os licitantes estiveram presentes e não assinaram a ata, mas, com certeza, ficaram sabedores das decisões que foram tomadas, muito embora
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Assim sendo, o entendimento é pela não responsabilização dos agentes envolvidos (Waldeles Cavalcante, Roberto Ribeiro Martins, Clemilda José Satil, Thiago José da
Silva e Francisco Carlos Gomes), haja vista que a irregularidade mencionada no item 2.3 não se sustenta.
2.4 AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO REGULAR DE DESPESAS.
Base Legal: Artigos 62, 63 e 73 da Lei 8.666/93.
Responsáveis e Conduta/Nexo (tal como apresentados
na ITI):
Identificação - Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal)

[...]

A Lei determina que os atos indicados nas als. “a”, “b”,
“c” e “e” do inc. I devam ser objeto de intimação através
da imprensa oficial. O descumprimento dessa imposição
não acarreta maiores consequências, no âmbito estrito
da faculdade recursal, quando a prática do ato tiver chegado efetivamente ao conhecimento dos interessados.
Outra será a questão relativamente a efeitos da decisão
perante terceiros.

[...]

a CPL não tenha registrado, na ata, que os licitantes abriram mão de qualquer recurso.

www.tce.es.gov.br

Conduta/Nexo - Na condição de ordenador de despesas
do Município de Barra de São Francisco, autorizar pagamento à empresa
Identificação - Valmir Fanti (Contador do Município)
Conduta/Nexo - Autorizar pagamento à empresa GPK
Construtora e Projetos Ltda., relativo ao Contrato
127/2010, efetivado com base em liquidação de despesas deficiente, pois desprovida de elementos suscetíveis
a comprovar a efetiva prestação dos serviços.
Identificação - GPK Construtora e Projetos Ltda (Empresa contratada)
Conduta/Nexo - Receber pagamento da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, relativo ao Contrato
127/2010, efetivado com base em liquidação de despesas deficiente, pois desprovida de elementos suscetíveis
a comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados.
Argumentos da ITI:
[...]
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Segundo o representante, o processo de despesa relativo ao contrato supra não contém provas de que os serviços foram prestados, existindo apenas comprovantes de
que os pagamentos foram realizados em favor da empresa contratada.
[...]
No que tange à verificação da prestação de serviços contratados, o artigo 73 da Lei 8.666/1993 exige que a Administração faça o recebimento provisório e definitivo,
por servidor ou comissão especialmente designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após averiguação de que o
objeto está adequado aos termos contratuais, no intuito
de se garantir o efetivo e exato cumprimento do contrato estabelecido, resguardando o erário público diante do
inadimplemento contratual.
Por sua vez, os artigo 62 e 63, ambos da Lei 4.320/64, estabelecem que o pagamento da despesa só pode efetuado quando ordenado após sua regular liquidação, que
consiste na verificação do direito adquirido pelo credor,
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, neste caso, comprovantes da
efetiva prestação dos serviços contratados com a empresa GPK, quais sejam, projetos para confecção de ginásio
poliesportivo.
Verifica-se, a princípio, não existir no processo de contratação (Convite 027/2010) anexado à Tomada de Contas Especial qualquer termo que registe o recebimento
do objeto contratado – projetos descritos no Anexo II, fato que corrobora o indício de irregularidade narrado pelo representante.
Além disso, não há qualquer documento que demonstre
Diário Oficial de Contas

ter ocorrido a efetiva prestação dos serviços contatados
e a respectiva liquidação das despesas, conforme exigência da Lei 4.320/64.
[...]
Há indícios, portanto, de que o então Prefeito Municipal,
Sr. Waldeles Cavalcante, conjuntamente com o contador
municipal, Sr. Vamir Fanti, autorizou o pagamento pactuado no Contrato 127/2010, com base em liquidação
de despesas deficiente, desprovida de elementos capazes de comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados, em infringência aos dispositivos legais supramencionados.
Face ao exposto, sugere-se a citação dos responsáveis
para apresentação das justificativas cabíveis quanto às
irregularidades narradas neste item, sendo passível de
ressarcimento o montante de R$ 135.500,00, equivalentes a 67.500,249 VRTE, caso a prestação dos serviços não
seja comprovada.
Argumentos das defesas:
De GPK – Construtora e Projetos Ltda. (Empresa contratada):
Esta defendente tratou esta questão às fls. 157-365 destes autos. A seguir, destacam-se alguns trechos mais importantes com vistas à mitigação entre as denúncias contidas na representação e os argumentos de defesa.
A VERDADE DOS FATOS
Diante do alegado na Instrução Técnica Inicial TC
3165/2014 [...], a empresa GPK – Construtora e Projetos
Ltda., vem COMPROVAR cabalmente que cumpriu total
com o contrato de nº 127/2010, [...]
Comprova a entrega dos projetos [...] na data correta,
www.tce.es.gov.br

conforme previsão contratual, Recibo de Entrega dos
Projetos [...] tanto na forma física como digitalizado em
CD próprio, recibo que foi assinado pela então Secretária
do Procurador Municipal Sra. Jascilene M. Moraes Gomes, pessoa indicada pelo próprio procurador Dr. Francisco Carlos Gomes para este procedimento, conforme
comprovante anexo. (Doc. 03).
[...]
Frise-se, que todos os projetos, ou seja, o Projeto Arquitetônico e os complementares foram entregues pessoalmente pelo Responsável Técnico da empresa GPK [...],
Arquiteto Rogério Alves de Freitas Tombo, em mãos, como dito anteriormente à Sra. Jacislene M. Moraes Gomes, mediante assinatura de recibo de entrega dos projetos conferidos e do CD com os projetos digitalizados,
como é o procedimento da Empresa GPK. (Doc. 03).
[...]
Em respeito, principalmente à sociedade, [...], à Administração contratante, bem como à administração atual,
e em respeito à este h. Órgão, a empresa GPK, encaminha cópia de todos os projetos elaborados e entregues,
ou seja, o Arquitetônico e Complementares, bem como
cópia digitalizada em CD, e REQUER, desde já, que este
h. Órgão, após extinção deste feito para com a GPK [...]
faça a entrega de todos os projetos à atual Administração da Prefeitura [...], determinando o desentranhamento dos projetos, bem como do CD com os projetos digitalizados, para que fique à disposição do Exmo. Sr. Prefeito
em exercício de Barra de São Francisco.
[...]
Por fim, [...], em momento algum a Empresa GPK foi contatada ou questionada pela atual administração sobre a
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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elaboração e entrega dos projetos contratados, se assim
o fosse, diante do desaparecimento dos projetos entregues, a empresa [...] encaminharia cópias físicas e digitalizadas [...].
Em seguida, a empresa GPK faz seus requerimentos (fls.
161-162), dentre eles que sejam julgados totalmente improcedentes a ITI 482/2015 [...]; que sejam julgados insubsistentes todas as denúncias [...] com a determinação de seu arquivamento e devida baixa no sistema. [...]
Às fls. 164, menciona o ROL DE DOCUMENTOS JUNTADOS: 01 – Procuração, Contrato social e documentos pessoais (fls. 165-170); 02 – Projeto Arquitetônico e
Complementares e um CD com a digitalização dos projetos juntados (fls. 171-325); 03 – Recibo de Entrega dos
Projetos entregues a Prefeitura Municipal de Barra de
São Francisco/ES, assinado pela Sra. Jascilene M. Moraes
Gomes (fl. 327) e 04 – ART-(Assinatura de Responsabilidade Técnica) emitida e devidamente paga pela empresa
GPK – Construtora e Projetos Ltda, relativa a elaboração
dos projetos (fls. 328-330).
De Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal) e Valmir
Fanti (Contador do Município), em conjunto, trataram
esta questão às fls.
[...]
Foi com vistas às normas destacadas anteriormente,
e em sua plena observância (artigo 62 e 63 da Lei nº
4.320/64), que foi sim comprovado a liquidação das despesas do instrumento contratual mencionada anteriormente, e autorizado o seu pagamento, pois senão o Setor da Contabilidade/Tesouraria do Município, incluindo
seu/sua Contador(a/es) e Tesoureiro(a/s) jamais teria(m)
efetuado o efetivo pagamento da despesa, sob pena de
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responsabilidade pessoal direta e solidária.
[...]
O procedimento adotado pela Prefeitura Municipal de
Barra de São Francisco/ES para apurar a comprovação de
liquidação das despesas na contratação de todos os seus
fornecedores/prestadores de bens e serviços, incluindo
a empresa GPK CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (empresa contratada), e autorizar os seus efetivos e respectivos pagamentos, foi o mesmo adotado em tantas outras contratações, sempre respeitando os ditames legais.
Anexo à presente encontra-se cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART acerca da execução do objeto contratado. Termo de Recebimento do projeto contratado, e mídia digital (CD-RUM) (sic) contendo todo o
projeto elaborado/contratado, comprovando, assim, a liquidação regular da despesa (anexo V) (grifei anexo V).
Destarte, não se verifica a suposta ausência de liquidação regular da despesa; não havendo, portando (sic),
afronta alguma aos artigos 62 e 63 da Lei n.º 8.666/93, e
art. 73 da Lei n.º 8.666/93, os quais, muito pelo contrário, foram devidamente respeitados.
Da análise do item 2.4:
Em momento anterior à emissão da ITI 482/2015, o mesmo subscritor emitira a Manifestação Técnica Preliminar
MTP 278/2015 (fls. 78-93), quando fez os devidos enquadramentos de responsabilizações dos supostos envolvidos, ou seja, à luz do material comprobatório, até
então, responsabilizara o então Prefeito Municipal, o
Procurador Municipal e os membros da CPL pelos itens
1 a 3 e o Prefeito Municipal, juntamente com o Contador
Municipal e a empresa GPK Construtora e Projetos Ltda.
pelo item 4 (fls. 93 destes autos).
www.tce.es.gov.br

Quando da emissão da MTP 278/2015, o subscritor anexou três documentos que foram emitidos pelo Sistema de
Informações, a saber: Nota de Empenho 0003365/2010,
Nota de Liquidação 0004192/2010 e Nota de Pagamento (OP) 0004984/2010. Todos os documentos tinham a
mesma data, ou seja, 14/10/2010, sendo que no corpo
da Nota de Liquidação 0003365/2010 se encontra, no
campo DOCUMENTOS FISCAIS, a informação de Nota Fiscal nº 41, supostamente da empresa GPK.
Então, estes supostos envolvidos e responsabilizados foram devidamente citados (fls. 120-142). Para este item
2.4 (Ausência de liquidação regular de despesas), foram
apresentadas as defesas (em conjunto) de Valmir Fanti (Contador Municipal) e Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal) e, separadamente, a GPK – Construtora e
Projetos Ltda (empresa contratada).
Não fosse a emissão da ITI 482/2015, a empresa GPK
não traria para os autos as provas robustas e inequívocas
que, com certeza, afastam quaisquer irregularidades sobre liquidação deficiente e pagamento indevido. Em parte de sua defesa, A GPK afirma que, anteriormente à citação, fruto da ITI 482/2015, sequer tinha recebido qualquer contato da Comissão da TCE ou qualquer órgão ou
servidor da PMBSF, com relação à suposta não entrega
do objeto contratado.
Além das plantas de arquitetura e complementares, em
pranchas de diversos formatos, a GPK, em sua defesa,
envia, também, um CD (presente no Vol. II, fls. 276 destes autos) com a digitalização dos projetos, distribuídos por oito pastas, a saber: Arquitetura, Detalhamento, Elétrica, Lógica, SPDA (para raio), Sonorização, Estrutural, Hidrossanitário, Incêndio, Paisagismo, Perspectivas
e Planilha.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018

184

ATOS DA 1a CÂMARA

Além disto, anexa aos autos o DOC 03 (fls. 327), que representa a cópia, com autenticação em cartório, do Recibo de Entrega dos Projetos entregues a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco/ES, assinado pela Sra.
Jascilene Maria Moraes Gomes, que, certamente, fulmina de vez as alegações presentes na representação elaborada pelo Sr. LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA,
sucessor do Sr. WALDELES CAVALCANTE.
Cabe lembrar, neste ponto, os requisitos para reconhecimento de uma perfeita liquidação de despesas, com base na Lei 4.320/64:
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir
a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Então, de posse do material encartado aos autos pela
empresa GPK, restam presentes todos os documentos
elencados nos artigos 62 e 63 da legislação federal citada.
Diário Oficial de Contas

No que tange ao conteúdo da defesa e os documentos
anexados aos autos por parte de Waldeles Cavalcante
(Prefeito Municipal) e Valmir Fanti (Contador do Município), em conjunto, se pode comprovar que os defendentes, em momento algum, participaram de conluio ou
acordos criminosos, pois, colacionaram duas provas cabais, tal qual a empresa GPK, que são: o recibo assinado
pela Sra. Jascilene Maria Moraes Gomes (fls. 365) e a mídia digital (CD – fls. 366) com conteúdos idênticos aqueles acostados pela empresa contratada.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. À CONTABILIDADE CABE SUBSIDIAR DE INFORMAÇÕES A AUTORIDADE COMPETENTE PARA O ATO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE
COM O ART. 64, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 4.320/64.
OCORRENDO O FATO GERADOR, DEVE HAVER O REGISTRO DA DESPESA. AO ORDENADOR DE DESPESAS CABE A RESPONSABILIDADE PELOS ATOS PRATICADOS EM
DECORRÊNCIA DE TAIS REGISTROS CONTÁBEIS, SALVO
NAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE SEUS
ELEMENTOS CARACTERIZADORES.

Cabe, também, observar que no caso específico do Contador Municipal, não é correta sua inclusão no polo passivo de processos de prestação e tomada de contas, pois
ele se responsabiliza, apenas, pelo registro dos atos praticados pelo ordenador de despesas, ou seja, este profissional tem responsabilidade subjetiva. Nesta Corte de
Contas, já temos, por exemplo, o ensinamento do Parecer Consulta 034/2013:

Assim sendo, o entendimento é pela não responsabilização dos agentes envolvidos (GPK – Construtora e Projetos Ltda., Waldeles Cavalcante e Valmir Fanti), haja vista que a irregularidade mencionada no item 2.4 não se
sustenta.

PARECER CONSULTA: TC - 034/2013

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanho o entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:

Processo: 1817/2012
Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
Assunto: CONSULTA
APRECIADO EM 19.12.2013 E LIDO EM 28.01.2014
PROFISSIONAL CONTÁBIL. RESPONDE APENAS PELO CONTEÚDO INFORMATIVO DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS. COMPETÊNCIA PARA EMISSÃO DA NOTA DE
EMPENHO, FORMALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO OU DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO, SOMENTE COM DELEGAÇÃO
FORMAL. OMISSÃO EM ATESTAR IRREGULARIDADE PODE RESULTAR RESPONSABILIDADE FUNCIONAL E PERANTE AS CORTES DE CONTAS, CONFORME ART. 74, §1º, DA
www.tce.es.gov.br

[...]
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÂO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. ACOLHER as jusitificativas prestadas pelos senhores
Waldeles Cavalcante, Roberto Ribeiro Martins, Clemilda
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José Satil, Thiago José da Silva, Francisco Carlos Gomes
e Valmir Fanti e pela pessoa jurídica GPK Construtora e
Projetos Ltda.
1.2. Julgar REGULAR a tomada de contas especial instaurada pela Portaria nº 2, de 6 de janeiro de 2014, expedida pelo Prefeito do Município de Barra de São Francisco
em cumprimento à Decisão TC 6789/2013, nos moldes
do art. 84, inc. I da Lei Orgânica deste Tribunal;
1.3. Dar CIÊNCIA, na forma regimental, aos interessados
e à gestão atual do Município de Barra de São Francisco;

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 240/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02274/2017-4
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

1.4. ARQUIVAR os autos, após o trânsito em julgado.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

2. Unânime.

Representante: Jaciro Marvila Batista

3. Data da Sessão: 14/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

Responsáveis: Amanda Quinta Rangel, Miguel Angelo Lima Qualhano,

4. Especificação do quórum:

Terceiro interessado: Construtora Monte Morence LTDA
- ME

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheiro em substituição: 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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Diário Oficial de Contas

Ementa:CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO – EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°
000010/2016 – EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
1 RELATÓRIO
Trata-se de Representação formulada por pessoa física
com pedido cautelar em face da Prefeitura Municipal de
Presidente Kennedy em que narra a existência de indício
de irregularidade no âmbito do procedimento licitatório
da concorrência pública 00010/2016, que tem como objeto a “contratação de empresa para construção de uma
escola em Marobá, município de Presidente Kennedy”.
Após elaboração da Manifestação Técnica 920/2017-8,
www.tce.es.gov.br

antes de apreciar a medida cautelar, decidi, por meio da
Decisão Monocrática 997/2017-5 (evento 16), foi decidido antes, a apreciação da medida cautelar, para notificar
os representados para se manifestarem sobre os fatos
indicados na representação.
Em resposta, foram apresentadas justificativas (Defesa/
Justificativa 394/2017-5 e Defesa/Justificativa 408/20173), bem como peças complementares.
Desse modo, os autos foram encaminhados a Secretaria competente que elaborou Manifestação Técnica
1055/2017-9 (evento 76), e, por meio da Decisão Plenária 3141/2017-3 (evento 85) foi deferida a medida cautelar determinando ao Município de Presidente Kenedy,
na pessoa da Chefe do Executivo local, senhora Amanda
Quinta Rangel, e do Secretário Municipal de Obras, senhor Miguel Ângelo Lima Qualhano, a retenção cautelar
de pelo menos R$ 276.353,64 (duzentos e setenta e seis
mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), referente à caução e a pagamentos a serem feitos por decorrência do Contrato 115/2017, hipótese em que será permitido o prosseguimento da obra,
sem ocasionar maiores prejuízos à população e aos cofres públicos.
A administração apresentou justificativas, alegando a recisão do Contrato 115/2017, sendo novamente os autos encaminhados para análise técnica, que através da
Manifestação Técnica 01288/2017-9 (evento 106), entendeu que a Administração não atendeu por completo
a Decisão Plenária, propondo que fosse determinado o
cumprimento da decisão na totalidade.
Por meio de Decisão Monocrática 1523/2017-3 (evento
108), foi atendido o sugerido pela área técnica e determinada a notificação dos responsáveis para que no praSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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zo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, fosse cumprida a
Decisão Plénária 3141/2017-3.
Conforme determinado, foram expedidos os Termos de
notificação de n° 2629/2017-4 e 2630/2017-7, no qual
foram respondidos através de respostas de comunicação
0371/2017-4 (protocolo em 01/11/2017) e 0370/2017-4
(protocolo em 01/11/2017).
Encaminhado os autos para à SecexEngenharia, apresentou a seguinte proposta de encaminhamento, por meio
da Manifestação Técnica 01708/2017-3 (evento 123):
“Ante o exposto, submetemos os autos à consideração
superior, com a proposta de:
1) Que os autos do Processo 2274/2017, sejam arquivados, conforme estabelece Art. 330, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, tendo em visto que a Administração
Municipal ter reconhecido as falhas ocorridas, optando
por rescindir o contrato 115/2017, na sua fase inicial,
sendo demonstrado que o potencial superfaturamento que poderia ocorrer não se efetivou, e ter a Administração se comprometido a efetivar “todas as providências necessárias para aprimorar mais os editais a serem
publicados, (...) e que o Município de Presente Kennedy cumprirá todas as orientações e determinações deste
Tribunal”, havendo desta forma perda superveniente do
objeto, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito
(Art. 307, § 6º, da Resolução TC 261/2013).
2) Para que seja oficiada a Procuradoria Municipal, a
Controladoria Interna, e a Comissão Permanente de Licitação, para que tomem conhecimento das recomendações inseridas ao longo desta Manifestação, sendo encaminhada cópia desta MT as mesmas.
Sugere-se ainda, em homenagem ao princípio do conDiário Oficial de Contas

traditório e a ampla defesa, o encaminhamento de cópia
desta Manifestação ao representante, conforme mandamento do § 7º, do art. 307, da Resolução TC 261/2013.”
Após, os autos foram direcionados ao Núcleo de Normatização da Fiscalização – NFF para Instrução Técnica Conclusiva 00322/2018-9 (evento 132), que apresentou sua
proposta de encaminhamento:
3.1. Por todo o exposto e com base no art. 70, da Lei
Complementar 621/2012, c/c art. 485, VI e §3º, do Código de Processo Civil, sugere-se a extinção do processo
sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, com o consequente arquivamento dos autos, na
forma do art. 330, IV do Regimento Interno.
3.2. Sugere-se recomendar à Prefeitura da Presidente
Kennedy e aos respectivos gestores competentes, que
em futuras licitações que tratem de serviços e/ou obras
de engenharia, deverão ser observados os seguintes aspectos:
3.2.1. Elabore seus projetos de engenharia com a melhor
técnica, apresentando justificativas para os quantitativos
e preços unitários adotados, com composições de preços unitários detalhadas, planilhas de levantamento de
quantitativos, com base nos projetos e detalhes de engenharia, e respeite os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Contas (IN15/2009), quanto aos preços unitários máximos.
3.2.2. Quanto ao item de Administração Local, sugere-se
que seja ao mesmo estabelecido um valor máximo, sendo este justificado por composição de preços detalhada, e que o pagamento deste item seja realizado proporcionalmente ao percentual de execução física da obra,
e não por valor fixo mensal, conforme estabelece a juwww.tce.es.gov.br

risprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdãos
2622/2013 e 1247/2016).
3.3. Por derradeiro, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao
Representante do teor da decisão final a ser proferida
conforme art. 307, §7º, da Res. TC 261/2013 (Reg. Interno).
Na mesma linha, pronunciou-se o Ministério Público
Especial de Contas, conforme Parecer 00563/2018-3
(evento 136).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A Representação formulada aponta a existência de indício de irregularidade no âmbito do procedimento licitatório da concorrência pública 00010/2016, que tem como objeto a “contratação de empresa para construção
de uma escola em Marobá, município de Presidente Kennedy”.
Segundo a acusação, tal irregularidade viola a legislação
que rege os atos da administração pública, em seus artigos 9º, 10º e 11º, almejando para tanto, medida cautelar
para suspender a licitação.
Em Decisão Plenária n° 3141/2017, foi deferida a medida cautelar e determinada a retenção cautelar referente
à caução e a pagamentos a serem feitos em decorrência
do Contrato 115/2017.
Notificados os responsáveis, para apresentar defesa, dignaram-se a informar que diante dos questionamentos
apontados, bem como, de análise minuciosa da Decisão
Plenária n° 3141/2017, optaram pela Rescisão do Contrato n° 115/2017, bem como, rescindida a Concorrência Pública de n° 010/2016 em questão, comprovada por
meio de publicação anexadas aos autos.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Ademais, em resposta de Comunicação 00371/2017-4
informou que está adotando todas as providências necessárias para aprimorar a elaboração dos projetos de
engenharia, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro petinentes a nova licitação.

1. ACÓRDÃO:

2. Unânime.

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 em:

3. Data da Sessão: 14/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

Assim, como visto no resumo do histórico processual,
após instados a cumprir a medida cautelar, que determinada a retenção de valores, os responsáveis promoveram a rescisão contratual.

1.1. EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO por ausência de interesse processual com o
consequente arquivamento dos autos, em observância
ao art. 330, IV do Regimento Interno do TCEES aprovado
pela Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013;

Acrescentando que conforme opinamento técnico não
houve qualquer prejuízo à administração pública, não
indicando possível faturamento, inicialmente, apontado, ressaltando que o Contrato n° 115/2017 foi extinto, e
portanto, não mais existe na esfera jurídica.
Pelo exposto, julgo pertinente acompanhar o entendimento técnico e ministerial pela extinção do processo
sem resolução de mérito, amparado na ausência de interesse processual (art. 485, VI e §3° do CPC), haja vista
a ausência da necessidade e da utilidade proveniente da
tramitação do processo.
3 DISPOSITIVO
Por corroborar os termos pronunciados na ITC
00322/2018 e por entendê-los suficientes, acompanho
o entendimento técnico e ministerial pela EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, em observância ao art. 307, §6º do Regimento Interno desta Casa.
Ante o exposto, VOTO no sentido que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Deliberação, que submeto à sua
consideração.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
Diário Oficial de Contas

1.2. Recomendar à Prefeitura da Presidente Kennedy e
aos respectivos gestores competentes, que em futuras licitações que tratem de serviços e/ou obras de engenharia, deverão ser observados os seguintes aspectos:
1.2.1. Elabore seus projetos de engenharia com a melhor
técnica, apresentando justificativas para os quantitativos
e preços unitários adotados, com composições de preços unitários detalhadas, planilhas de levantamento de
quantitativos, com base nos projetos e detalhes de engenharia, e respeite os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Contas (IN15/2009), quanto aos preços unitários máximos.

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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.2.2. Quanto ao item de Administração Local, sugere-se
que seja ao mesmo estabelecido um valor máximo, sendo este justificado por composição de preços detalhada, e que o pagamento deste item seja realizado proporcionalmente ao percentual de execução física da obra,
e não por valor fixo mensal, conforme estabelece a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdãos
2622/2013 e 1247/2016).

Processo: 05771/2017-1

1.3. Dar CIÊNCIA ao representante e ARQUIVAR o feito
após seu trânsito em julgado.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 241/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
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Representante: Carlos Alberto Gomes Alves
Responsáveis: Francisco Pereira Pinto, Daniel Santana
Barbosa, Thiago Bringer, Vanuza Pertel
Ementa:REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO MATEUS – REVOGAÇÃO DE EDITAL APÓS CAUTELAR DEFERIDA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Trata-se de Representação encaminhada pelo Presidente
da Câmara Municipal de São Mateus, com pedido cautelar, em que se questiona o edital de Pregão Presencial nº
019/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em assessoria, consultoria, orientação e apoio
técnico, na área contábil e financeira das unidades orçamentárias da Prefeitura Municipal de São Mateus.
Após notificação preliminar dos responsáveis, seguida
das informações correspondentes, prolatei Decisão Monocrática 1544/2017-4, deferindo medida cautelar para
imediata suspensão do certame.
Protocolada documentações complementares na Petição intercorrente 2064/2017-1, informando a revogação
do certame licitatório ora questionado, “medida que se
impõe, pois processo licitatório tornou-se inconveniente e inoportuno aos fins buscados pela Administração,
devido à insuficiência de recursos financeiros para custear tais despesas”, por solicitação do Secretário Municipal de Finanças e ratificada pelo Procurador Geral do
Município.
A Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações, nos termos da ITI 1511/2017-1, em prelimiDiário Oficial de Contas

nar de mérito entende que a Decisão Monocrática que
deferiu a cautelar não foi cumprida, uma vez que a Administração revogou e não anulou o certame, razão pela qual, propõe a citação do responsável para que apresente justificativas quanto à irregularidade pertinente à
terceirização de atividades sem a realização de concurso
público, em infringência ao princípio da eficiência.
O Ministério Publicou de Contas manifestou-se nos
termos do Parecer do Ministério Público de Contas 6453/2017-1, corroborando integralmente a ITI
1511/2017-1.
É o breve relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Divirjo do entendimento técnico e ministerial haja vista
que não houve, em meu entendimento, o alegado descumprimento, pois a Decisão Monocrática 1544/2017-4
deferiu a medida cautelar determinando o seguinte:
(...) ao Município de São Mateus, na pessoa do Chefe do
Executivo local, Sr. Daniel Santana Barbosa, que adote as
providências com vistas à suspensão do Pregão Presencial nº 019/2017, até decisão ulterior desta Corte, estendendo essa suspensão à execução do contrato decorrente do certame, caso já assinado. (grifos nossos)
Os documentos acostados na Resposta de Comunicação
322/2017-1 demonstram que a licitação havia sido suspensa já na sessão de abertura, ocorrida ainda no dia 03
de agosto de 2017, por razões indiferentes ao presente
processo, de modo que, quando da expedição da determinação, o item já se encontrava cumprido.
Faço notar que há entendimento nessa Corte de que a
revogação também tem o condão de sanear vícios em
tempo hábil para a adequada contratação e tal ação dewww.tce.es.gov.br

monstra, ao menos, a disposição da Administração em
rever seus atos, de modo que o corpo técnico dessa Corte de Contas já se manifestou nesse sentido nos Processos TC 900/2017 e TC 909/2017, inclusive.
Destaco, oportunamente, a Súmula 473 do STF, a qual
confere a possibilidade de revogação dos atos administrativos por conveniência e oportunidade da Administração.
Súmula 473
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Ademais, há nos autos elementos que denotam que
a Administração já tem o conhecimento dos mesmos
questionamentos apresentados pelo representante perante esse Tribunal de Contas, razão pela qual tem o dever de solucionar a questão de modo a atender as orientações e determinações dessa Corte.
Por entender descabida a necessidade de prosseguimento do presente processo, em razão de observância
do princípio da eficiência, divirjo do opinamento técnico
e ministerial para sugerir a extinção o processo com resolução de mérito, nos moldes do inciso I do art. 310 do
RITCEES e a notificação dos responsáveis nos termos do
art. 358, III do RITCEES.
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
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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sua consideração.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
1. ACÓRDÃO:
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 pelo relator, em:

Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 242/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

1.1. REVOGAR a medida cautelar deferida por meio da
Decisão Monocrática 1544/2017-4;

Processo: 04763/2015-7

1.2. EXTINGUIR O PROCESSO COM JULGAMENTO DO
MÉRITO, em observância ao art. 310, I RITCEES;

Exercício: 2014

1.3. DAR CIÊNCIA ao representante e ARQUIVAR o feito
após os tramites legais.

Relator: Marco Antônio da Silva

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária da
1° 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 (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

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social
Partes: Helder Ignacio Salomao, Nilda Lucia Sartorio
Procurador: Leonardo Lopes Pimenta (OAB: 26185-ES,
OAB: 144941-RJ)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2014 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS,
relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do
Sr. Helder Ignácio Salomão e da Sra. Nilda Lucia Sartório, gestores.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00407/2018-7, opinou pela
regularidade das contas em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Pawww.tce.es.gov.br

recer nº 00753/2018-5, da lavra do Procurador, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, 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 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 do
Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, relativa ao
exercício de 2014, 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, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através do NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 00407/2018-7, verbis:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, exercício de
2014, sob a responsabilidade do Sr. Helder Ignácio Salomão e da Sra. Nilda Lucia Sartório.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este EgréSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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gio Tribunal de Contas julgue REGULAR as contas dos do
Sr. Helder Ignácio Salomão e da Sra. Nilda Lucia Sartório, no exercício de funções de ordenador de despesas
do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, no exercício de 2014, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou a área técnica, na íntegra, nos termos
do Parecer 00753/2018-5.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. (g.n.).
Assim sendo, verifico da documentação, constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas.
2. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, em consonância com o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seDiário Oficial de Contas

guinte 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 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, relativa ao
exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Helder
Ignácio Salomão e da Sra. Nilda Lucia Sartório, gestores,
dando-lhes a devida quitação;
1.2. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva (relator).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
www.tce.es.gov.br

FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 243/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO TC: 2452/2014
JURISDICIONADO: IPAS ANCHIETA
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
EXERCÍCIO: 2013
RESPONSÁVEL: Eliana Teodoro Saraiva Rovetta
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA – EXERCÍCIO 2013 – REGULAR COM RESSALVA –
QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ANCHIETA, referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade da senhora ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA.
O Relatório Técnico Contábil n. 133/2015 (f. 42/53) indicou a ocorrência dos seguintes indícios de irregularidade
nas Contas Anuais do Instituto:
3.2.1.1 – Provisão matemática previdenciária contabilizada indevidamente;
3.3.1 – Ausência da separação orçamentária, financeira
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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e contábil dos recursos e obrigações correspondentes a
cada fundo;
3.5.1 – Não Conformidade entre os valores pagos pelo
município e os valores registrados como arrecadados pelo RPPS.
Regularmente citada, a responsável apresentou defesa
às folhas 60/358.
Na Instrução Contábil Conclusiva n. 224/2015 (f.
361/369), reproduzida na Instrução Técnica Conclusiva
n. 4844/2015 (f. 373), a área técnica considerou sanados
os indícios levantados nos itens 3.2.1.1 e 3.5.1, mas opinou pela IRREGULARIDADE da Prestação de Contas, em
razão do fato relatado no item 3.3.1 do RTC n. 133/2015,
referente à “Ausência de separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações de cada
Fundo previdenciário”, sem propor sanção, conforme
transcrito:
“III – CONCLUSÃO
Foi examinada a Prestação de Contas constante do presente processo, pertencente ao IPAS DE ANCHIETA, de
responsabilidade da Sra. Eliana Teodoro Saraiva Rovetta, referente ao exercício de 2013, formalizada conforme disposições da IN 28/2013. Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil, opina-se pela IRREGULARIDADE das
presentes contas, em função do item II.II:
II.II. AUSÊNCIA DA SEPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DOS RECURSOS E OBRIGAÇÕES
CORRESPONDENTES A CADA FUNDO (ITEM 3.3.1 DO
RTC 133/15) - Base Legal: artigos 20 a 22 da Portaria MPS
nº 403/2008.”
O corpo técnico sugeriu, ainda, que a Corte realize duas
Diário Oficial de Contas

RECOMENDAÇÕES ao atual gestor, referentes aos itens
3.2 e 3.2.1.1 do RTC n. 133/2015, segundo abaixo reproduzido:
“Insta acrescentar as seguintes recomendações:
- Item 3.2 do RTC 133/2015: Fornecer ao atuário base
cadastral atualizada, completa e consistente, nos termos da Portaria MPS 403/2008; bem como que passe a
encaminhar a esta Corte de Contas, conforme IN TCEES
28/2013, avaliações atuariais pertinentes ao exercício
em análise;
- Item II.I desta instrução [ref. ao item 3.2.1.1 do Relatório Técnico Contábil n. 133/2015]: utilização da conta
2.2.7.2.1.07.01 para registrar o resultado atuarial superavitário do fundo previdenciário (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP).”
Por meio do despacho de f. 377, os autos retornaram à
área técnica para esclarecer dois pontos da manifestação contábil, a saber:
1. Se havia previsão orçamentária da segregação de receitas e despesas para cada Fundo atrelado ao Instituto;
2. Se os documentos juntados pela defesa evidenciaram
a gestão financeira separada dos recursos de cada Fundo previdenciário.
O setor contábil elaborou a Manifestação Técnica Preliminar n. 162/2016 (f. 379/383), respondendo aos questionamentos propostos de modo negativo.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas, nos Pareceres de f. 375 e 387, da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhou a posição do corpo técnico.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
www.tce.es.gov.br

I – Das Recomendações propostas pela área técnica:
As impropriedades detectadas nos itens 3.2 e 3.2.1.1 do
Relatório Técnico Contábil n. 133/2015 não foram objeto de citação, merecendo apenas RECOMENDAÇÃO da
área técnica.
No item 3.2 – Avaliação Atuarial, o Relatório Contábil levantou os seguintes pontos:
· Remessa da Avaliação Atuarial referente ao exercício
de 2013 (ano-base 2012), ao invés do envio da avaliação
correspondente ao ano-base 2013;
· Fornecimento de base cadastral incompleta e inconsistente ao atuário, comprometendo o resultado da avaliação atuarial.
Segue transcrição:
“3.2 AVALIAÇÃO ATUARIAL
Base Legal: Lei 9.717/1998, art. 1º, inciso I
Analisando-se a documentação verificou-se que o responsável encaminhou o Relatório da Avaliação Atuarial
do Regime Próprio, entretanto pertinente ao exercício
de 2012.
Consta de tal análise atuarial que a Lei Municipal nº
789/2012 dispõe que a massa de segurados está segregada em dois grupos: Fundo Financeiro, abarcando os
servidores admitidos até 31/12/2002; e Fundo Previdenciário abarcando os servidores admitidos a partir de
jan/2003. O resultado da análise acusou a inexistência
ou inconsistência de informações apresentadas nas bases de dados encaminhadas pelo Município, conforme
a seguir, o que determinou a adoção de premissas técnicas que reduziram seus efeitos nos resultados da avaliação atuarial.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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No resultado da avaliação, segundo o parecer do atuário, o plano de custeio praticado é próximo ao custo normal. Desta forma, foi sugerido a manutenção das alíquotas em prática, quais sejam: 11% para os servidores ativos e inativos e 14,29% para o município.
Destarte, considerando que o resultado da análise efetuada pelo atuário depende da qualidade da base cadastral que lhe é fornecida e que a avaliação atuarial a ser
encaminhada junto à PCA deve ser do exercício em análise, sugere-se recomendar à ordenadora de despesas, ou
quem vier a substituí-la, que passe a fornecer ao atuário base cadastral atualizada, completa e consistente,
nos termos da Portaria MPS 403/2008; bem como que
passe a encaminhar a esta Corte de Contas, conforme IN
TCEES 28/2013, avaliações atuariais pertinentes ao exercício em análise.”
O uso de uma base cadastral dos segurados, completa
e consistente, é imprescindível à apuração do resultado
atuarial, conforme determinam os artigos 12 e 13 da Instrução Normativa n. 403/2008, do Ministério da Previdência Social, razão pela qual acompanho a posição da
área técnica, mas entendo que, ao invés de efetuar a
Recomendação, deve ser expedida uma DETERMINAÇÃO ao gestor:
Art. 12. A avaliação atuarial deverá contemplar os dados
de todos os servidores ativos e inativos e pensionistas,
e seus respectivos dependentes, vinculados ao RPPS, de
todos os poderes, entidades e órgãos do ente federativo.
Art. 13. O Parecer Atuarial deverá conter, de forma expressa, a avaliação da qualidade da base cadastral, destacando a sua atualização, amplitude e consistência.
§ 1º Caso a base cadastral dos segurados esteja incomDiário Oficial de Contas

pleta ou inconsistente, o Parecer Atuarial deverá dispor
sobre o impacto em relação ao resultado apurado, devendo ser adotadas, pelo ente federativo, providências
para a sua adequação até a próxima avaliação atuarial.

indevidamente (Item 3.2.1.1 do RTC 133/15)

Divirjo, no entanto, quanto à remessa da avaliação atuarial tendo como ano-base o mesmo exercício das Contas, uma vez que a Instrução Normativa TC
n. 28/2013, que elencou os documentos necessários à
prestação anual de 2013, não fez tal exigência, limitando-se a requerer o envio da avaliação mais recente, conforme abaixo reproduzido:

(...)

Art. 7º O conteúdo das contas a serem prestadas pelos
ordenadores de despesas e administradores dos Institutos Próprios de Previdência Municipal e Estadual, para
fins de julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, compreenderá o rol de documentos integrantes do ANEXO 06, acompanhados do relatório e do
parecer conclusivo emitido pela unidade executora do
controle interno, sobre as contas do ordenador de despesas do respectivo órgão ou unidade, contendo os elementos indicados no ANEXO 12. (redação original)
Em relação ao item 3.2.1.1 – Provisão Matemática Previdenciária contabilizada indevidamente, a Instrução
Contábil Conclusiva n. 224/2015 considerou saneada a
irregularidade observada (item II.I).
Acrescentou uma RECOMENDAÇÃO, distinta dos fatos
inicialmente relatados, referente à utilização da conta contábil 2.2.7.2.1.07.01 para o registro do resultado
atuarial superavitário do plano previdenciário, cuja sugestão acompanho, pelos seus próprios fundamentos.
Segue transcrição:
“II.I. Provisão matemática previdenciária contabilizada
www.tce.es.gov.br

Base Legal: Lei 4.320/1964, art. 100. Resoluções CFC
1.180/2009 e 750/1993, arts. 6º e 10. Lei 9.717/1998,
art. 1º, inciso I; Portaria MPS 403/2008, art. 17.
Análise: Assiste razão à interessada, conforme pode ser
novamente observado da avaliação atuarial. Item saneado. Ressalte-se, entretanto, recomendação ao ente para
utilização da conta 2.2.7.2.1.07.01 para registrar o resultado atuarial superavitário do fundo previdenciário (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP).
II – Da ausência de separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes a cada Fundo:
No Relatório Contábil n. 133/2015, o setor competente
questionou a falta de segregação orçamentária e financeira entre os Fundos Previdenciário e Financeiro e a Taxa de Administração.
Segue a transcrição:
“3.3.1 Indício de Irregularidade: Ausência da separação
orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes a cada fundo;
Base Legal: artigos 20 a 22 da Portaria MPS nº 403/2008
Estabelece o art. 21 da Portaria MPS nº 403/2008 que a
segregação da massa será considerada implementada a
partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo,
acompanhada pela separação orçamentária, financeira e
contábil dos recursos e obrigações correspondentes.
O § 1º do mesmo artigo dispõe que uma vez implementada a segregação da massa, fica vedada qualquer espécie de transferência de recursos ou obrigações entre o
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Plano Financeiro e o Plano Previdenciário, não se admitindo, também, a previsão de destinação de contribuições de um grupo para o financiamento dos benefícios
do outro grupo.
De acordo com a análise atuarial, a Lei Municipal nº
789/2012 dispôs que a massa de segurados está segregada em dois grupos: Fundo Financeiro, abarcando os
servidores admitidos até 31/12/2002; e Fundo Previdenciário abarcando os servidores admitidos a partir de
jan/2003.
Com base nas demonstrações contábeis encaminhadas
foi observado se houve registro contábil individualizado
das receitas e despesas previdenciárias em seus respectivos fundos, bem como as despesas administrativas. Em
análise ao balancete da despesa e receita orçamentárias
não se observou a devida segregação.
Em mesmo sentido, no balancete de verificação não se
observou que todas as contas de ativos e obrigações
também estejam segregadas entre plano financeiro, plano previdenciário e taxa de administração, conforme o
caso, o que contraria disposições contidas na Portaria
MPS nº 403/2008.
Em função desta irregularidade propomos a citação do
responsável.”
A responsável justificou que a segregação de massa não
foi contemplada no Orçamento Municipal de 2013, o que
impediu a separação orçamentária entre os Fundos. No
entanto, as receitas e despesas vinculadas a cada Fundo
foram segregadas, financeiramente.
No corpo da Instrução Contábil Conclusiva n. 224/2015,
a área técnica refutou as alegações da defesa, considerando que a gestora não comprovou a adoção das proviDiário Oficial de Contas

dências necessárias à implementação da segregação de
massa.
Acrescentou que o Instituto deveria ter instituído três
Fundos especiais – Taxa de Administração, Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário –, todos inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com a capacidade
de gerar demonstrações contábeis próprias, na forma do
art. 21 da Portaria MPS n. 403/2008, do art. 50, inciso III,
da Lei de Responsabilidade Fiscal, do Parecer Consulta n.
8/2013 e do art. 5º, inciso X, da Instrução Normativa da
Receita Federal n. 1183/2011.
Segue a transcrição:
“II.II. Ausência da separação orçamentária, financeira
e contábil dos recursos e obrigações correspondentes a
cada fundo (Item 3.3.1 do RTC 133/15)
Base Legal: artigos 20 a 22 da Portaria MPS nº 403/2008.
(...)
Análise: A defesa, para demonstrar seus argumentos,
acostou a fls. 70-86 documentos relacionados à contas
bancárias e a listagem de empenhos.
Não foram acostados documentos comprobatórios, especialmente quanto às providências tomadas, para o
completo atendimento à legislação pertinente à segregação (de receitas, de despesas, de ativos e de passivos).
Salientamos que a segregação entre fundos está prevista
não só pela Portaria MPS 403/08, como também pela Lei
Complementar 101/00, conforme abaixo:
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolawww.tce.es.gov.br

da e conjuntamente, as transações e operações de cada
órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente;
Portanto, os registros contábeis do IPAS de Anchieta deveriam estar sendo feitos em três fundos: Taxa de administração, Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro, não
se conferindo, entretanto, personalidade jurídica própria
a cada um deles.
O fundo Taxa de Administração deve receber por transferência financeira recursos dos outros dois fundos.
Cada fundo terá seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em atenção ao art. 5º, X da IN RFB 1.183/2011
e Parecer Consulta TC 008/2013, com capacidade de geração de demonstrações contábeis, conforme art. 50, III
da LRF.
Ressaltamos que em 2014 a IN RFB 1.183/2011 foi revogada pela IN RFB 1.470/2014, prevalecendo, entretanto,
o posicionamento sobre CNPJ dos fundos.
Portanto, o item não foi saneado.”
Na Manifestação Técnica Preliminar n. 162/2016, o setor contábil esclareceu que o registro orçamentário segregado era inviável, pois a separação da massa não foi
contemplada no Orçamento Anual do exercício de 2013,
mas reforçou que caberia ao gestor pleitear a adequação
orçamentária junto ao Poder Executivo.
Reconheceu que houve uma tentativa de segregação da
gestão financeira, pois os históricos das despesas identificavam o correspondente Fundo, exceto quanto ao salário-família e ao salário-maternidade. Considerando, ainda, que a guias de recolhimento das receitas não discriminavam o Fundo a que pertenciam, haveria indícios de
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uma confusão patrimonial, não sendo possível certificar
uma gestão separada, em ofensa aos artigos 71 a 73 da
Lei n. 4.320/1964, que tratam dos fundos especiais.
Segue a transcrição:
“Quanto aos esclarecimentos solicitados pela Auditora
Relatora entendemos:
Item 1 - Se o orçamento de 2013 permitia que os registros contábeis do IPAS fossem realizados de modo segregado entre os fundos financeiro e previdenciário e a
taxa de administração:
Considerada a situação fática, não haveria como se proceder ao registro contábil adequado no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta – IPSA, em vista da ausência de segregação das
despesas/contribuições com previdência dos contribuintes entre àqueles vinculados ao Fundo Previdenciário e
aqueles vinculados ao Fundo Financeiro.
No entanto, analisando as razões de decidir apresentadas quando da elaboração da ICC - 224/2015, destacam-se os seguintes argumentos (fl. 366):
Não foram acostados documentos comprobatórios, especialmente quanto às providências tomadas, para o
completo atendimento à legislação pertinente à segregação (de receitas, de despesas, de ativos e de passivos)(grifei).
Segundo o disposto no art. 165 da Constituição Federal/88, a competência de iniciativa de lei orçamentária
é atribuição conferida ao Poder Executivo e, desde que
haja autorização legislativa, não há qualquer vedação
quanto a alteração dessas leis.
Neste sentido, demandar ao Poder Executivo local a adequação da lei orçamentária vigente, se enquadraria em
Diário Oficial de Contas

hipótese de “providências tomadas” pela Administração
da Autarquia.
Posto isso, a configuração do orçamento vigente em
2013 não elide a necessidade de atendimento ao que determinam a Lei Municipal 789/2012 (arts. 7 e 8), a Portaria MPS 403/08, c/c o Inciso III do art. 50 da Lei Complementar 101/00.
2 – Se os documentos trazidos pela defesa demonstram
que houve a gestão segregada dos fundos, apesar da
ausência dos registros apartados.
Preliminarmente urge destacar ao que determinam os
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.320/64 quanto as criação e o
funcionamento dos Fundos Especiais.
O art. 71 conceitua o que vem a ser um Fundo, qual seja:
“o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços,
facultada a adoção de normas peculiares de aplicação”.
Equivale dizer que o produto das suas receitas só poderá
ser utilizado para os fins previstos na lei de criação. A não
observância de tal dispositivo implicaria no desvio de finalidade no emprego destes recursos.
O art. 72 exige para a movimentação de tais recursos,
dotação consignada na Lei do Orçamento Anual ou em
créditos adicionais. Na ausência de previsão orçamentária ou em créditos adicionais, os recursos não podem ser
movimentados.
Já o art. 73 institui o mecanismo de controle patrimonial
do fundo, qual seja: “o saldo positivo do fundo especial
apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo”.
A análise dos documentos acostados remete, necessariamente, à conclusão da ocorrência de um estado de
www.tce.es.gov.br

“confusão patrimonial”.
Constata-se que todos os benefícios previdenciários
(Aposentadorias, pensões, salário família, salario maternidade) foram empenhados e liquidados na atividade 2.401 – Pagamentos de Benefícios Previdenciários.
Os históricos dos lançamentos contábeis utilizados nos
empenhos de tais despesas, à exceção do salário família
e do salario maternidade, identificam (em tese) a quais
fundos se referem. No entanto, com os benefícios pagos
diretamente em folha pelo contribuinte (salário família
e salario maternidade) e que são deduzidos no valor da
guia de recolhimento, não ocorre tal cotejamento.
De outra banda, as guias de recolhimento previdenciário
não trazem qualquer informação sobre a segregação por
tipo de fundo, das receitas ali demonstradas.
Neste sentido a documentação acostada aos autos faz
aparentar uma gestão segregada ou uma tentativa de se
produzir uma adequação alternativa ao que determina a
legislação regente. No entanto, não há como afirmar que
houve uma gestão segregada desses fundos.”
Observa-se que a Portaria n. 403/2008, do Ministério da
Previdência Social, dispôs sobre as regras gerais aplicáveis aos regimes próprios, prevendo a possibilidade de
segregação da massa de segurados em dois Planos – Financeiro e Previdenciário –, a fim de equacionar o déficit
atuarial dos Institutos.
A norma foi alterada em janeiro de 2013, basicamente
quanto a procedimentos, o que não compromete a fundamentação legal da matéria aqui analisada, em especial, quanto à segregação dos recursos vinculados à previdência.
Em sua redação original, permitia que os municípios
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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adotassem a segregação da massa dos segurados, como
alternativa ao plano de amortização da dívida previdenciária, desde que fosse instituída por lei e acompanhada
da separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes, conforme previsto
nos artigos 20 e 21, reproduzidos a seguir:
Art. 20. Alternativamente ao plano de amortização previsto nos art. 18 e 19, o ente federativo poderá optar pelo equacionamento do déficit atuarial do seu RPPS por
intermédio de segregação da massa de seus segurados,
observados os parâmetros estabelecidos nesta Portaria.
Art. 21. A segregação da massa será considerada implementada a partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo, acompanhado pela separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes. [grifamos]
O dispositivo determinavaque a separação dos servidores submetidos ao regime próprio estaria baseada na data de corte fixada em lei, ou seja, os segurados que ingressassem antes daquela data pertenceriam ao Plano
Financeiro e os ingressos a partir do corte estariam agregados ao Plano Previdenciário, tal como previsto nos parágrafos 1º e 2º do art. 20, abaixo transcritos:
§ 1º A segregação da massa deverá tomar por base a data de ingresso do segurado no ente federativo, na condição de servidor titular de cargo efetivo vinculado ao
RPPS, não podendo a data de corte ser superior a data
de implementação da segregação.

de a publicação, encontra-se descrita no § 2º do art. 21
e consiste na impossibilidade de comunicação entre os
Planos Financeiro e Previdenciário, inclusive quanto aos
recursos e obrigações a eles alocados:
Art. 21....................
§ 2º Uma vez implementada a segregação da massa, fica vedada qualquer espécie de transferência de segurados, recursos ou obrigações entre o Plano Financeiro e o
Plano Previdenciário, não se admitindo, também, a previsão da destinação de contribuições de um grupo para o
financiamento dos benefícios do outro grupo.
No contexto das principais regras vigentes até janeiro de
2013, a Lei Municipal n. 789/2012, que trata do plano de
custeio do regime próprio de Anchieta, segregou a massa de segurados em dois grupos, quais sejam:
1. Fundo Previdenciário Capitalizado, composto por servidores admitidos a partir de 02 de janeiro de 2003;
2. Fundo Previdenciário Financeiro, abrangendo os funcionários admitidos antes daquela data.
Além da criação dos Fundos Capitalizado e Financeiro, os
artigos 7º e 8º da Lei municipal também segregaram as
receitas atinentes a cada um.
Ocorre que a Lei n. 789, editada em 06 de agosto de
2012, não foi considerada na elaboração do Orçamento
Municipal de 2013, cuja programação deixou discriminar
os Fundos Capitalizado e Financeiro.

§ 2º Os servidores admitidos anteriormente à data de
corte integrarão o Plano Financeiro e os admitidos a partir desta integrarão o Plano Previdenciário.

Desse modo, a execução orçamentária das receitas e
despesas atreladas a cada Plano, bem como os correspondentes registros contábeis, não foram segregados,
descumprindo-se o art. 21 da Portaria MPS n. 403/2008.

Uma disposição fundamental, mantida na Portaria des-

A gestora responsável justificou que, apesar da restrição
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orçamentária, buscou segregar a execução financeira de
cada Fundo.
Com base na documentação juntada aos autos, constata-se que, de fato, a administração do IPAS buscou evidenciar a origem e o destino dos recursos vinculados aos
dois Fundos criados.
Entretanto, tal esforço não foi suficiente para evidenciar
uma completa segregação financeira, senão vejamos:
1. O Anexo II contém a Listagem do Boletim de Tesouraria, que apresenta os saldos anuais das contas bancárias
do Instituto, separadas para cada Fundo (f. 69/70).
O documento, porém, não é suficiente para demonstrar que as receitas vinculadas a cada Fundo, conforme
elencadas na Lei municipal, foram efetivamente direcionadas à conta bancária correspondente, mesmo porque
as Guias de Recolhimento Previdenciário, constantes do
Anexo V, não fazem tal separação (f. 92/298).
2. O Anexo III traz a Listagem de Empenhos, que identifica as despesas empenhadas, liquidadas e pagas com as
atividades de Manutenção (f. 71/81) e de Pagamento de
Benefícios, este abrangendo ambos os Fundos, sem separação (f. 81/86).
A ausência de segregação orçamentária da despesa com
o pagamento de benefícios vem parcialmente esclarecida no histórico de cada empenho, que descreve a que
Fundo pertence o gasto, salvo quanto ao Salário-Maternidade e ao Salário-Família (f. 71/86).
3. O Anexo IV traz os registros analíticos da Despesa e da
Receita orçamentária, que não evidenciam a segregação
dos Fundos (f. 87/91).
Constata-se que, mesmo havendo uma razoável separação financeira entre os Planos Previdenciário e FinanSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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ceiro, não houve a segregação orçamentária.
Por outro lado, a área técnica também apontou a necessidade da formação de unidades gestoras próprias, para
cada um dos planos de massa e para a taxa administrativa, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), mas sem personalidade jurídica autônoma, entendimento adotado com fundamento no art. 21
da Portaria MPS n. 403/2008, no art. 8º, parágrafo único, e art. 50, incisos I e III, da Lei de Responsabilidade
Fiscal, no art. 1º, inciso I, e art. 6º, inciso VII, da Lei n.
9.717/1998, artigos 71 a 74 da Lei n. 4.320/1964, no Parecer Consulta n. 8/2013 e no art. 5º, inciso X, da Instrução Normativa da Receita Federal n. 1183/2011, vigente à época (redação mantida pelo art. 4º, inciso X, da IN
RFB n. 1470/2014 e pelo art. 4º, inciso X, da IN RFB n.
1634/2016).
Observa-se que o art. 21 da Portaria n. 403/2008, do Ministério da Previdência Social, permitiu a segregação da
massa de segurados, com a devida separação orçamentária, financeira e contábil.

te para os exercícios de 2013 e 2014, assim como o correspondente Plano de Contas (PCASP), ambos elaborados pela Secretaria do Tesouro Nacional, não sugeriram
procedimentos específicos para a segregação de massa,
exceto quanto às contas relativas a “Bancos Conta Movimento” e a “Provisões Matemáticas Previdenciárias a
Longo Prazo” definidas no PCASP.
Tais contas contábeis foram adotadas pelo IPAS Anchieta, no exercício de 2014, quando se tornaram exigíveis,
na forma do art. 11 da Portaria STN n. 634/2013, segundo evidencia o Balancete de Verificação, constante do
processo TC n. 3690/2015.
Somente na 6ª edição do MCASP, válida para os exercícios de 2015 e 2016, houve uma rápida menção à segregação da massa de segurados, sem exigir a formação
de unidades gestoras próprias para cada Plano, conforme transcrito:

Tal necessidade também não foi expressamente descrita
nas regulamentações sobre a contabilidade dos regimes
próprios previdenciários, elaboradas pelo Ministério da
Previdência Social e pela Secretaria do Tesouro Nacional
(Manuais e Planos de Contas).

“4.3.3. Segregação de Massas Segregação de massa de
segurados é uma separação desses segurados em dois
grupos distintos, a partir da definição de uma data de
corte. Os servidores admitidos anteriormente à data de
corte integrarão o Plano Financeiro e os admitidos após
integrarão o Plano Previdenciário. A segregação da massa será considerada implementada a partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo, acompanhado
pela separação orçamentária, financeira e contábil dos
recursos e obrigações correspondentes a cada grupo. Esta separação poderá ser feita por meio de, por exemplo: contas bancárias ou contábeis distintas, mecanismo de fonte / destinação de recursos, criação de fundos contábeis, dentre outros.” [grifamos]

A título de exemplo, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), em sua 5ª edição, vigen-

Da redação, é possível inferir que o Manual de Contabilidade considerava a criação de fundos contábeis como

Entretanto, a Portaria não mencionou, explicitamente,
que tais Planos teriam a natureza dos fundos especiais
constantes da Lei n. 4.320/64, fazendo necessários o cadastro no CNPJ e a emissão de demonstrações contábeis
próprias.
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uma mera alternativa para o implemento da separação
orçamentária, financeira e contábil dos recursos atinentes a cada Plano segregado, o que também poderia ser
obtido com o uso de contas bancárias distintas ou outros
mecanismos de fonte/destinação de recursos.
Atentando-se à natureza dos Planos Previdenciário e Financeiro, a área técnica observou que se enquadram na
definição de fundo especial, prevista no art. 71 da Lei n.
4.320/64, posição da qual compartilho, já que as receitas
e despesas encontram-se vinculadas a objetivos e serviços específicos:
Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas
especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de
normas peculiares de aplicação.
Na forma do art. 50, inciso III, da Lei Complementar n.
101/2000 (LRF), as demonstrações contábeis devem
compreender as transações e operações de cada fundo,
de modo isolado e conjunto, fazendo presumir que os
Fundos devem emitir seus próprios Balanços e demais
demonstrações:
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada
órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente;
De acordo com as Instruções Normativas da Receita Federal, os fundos especiais descritos no art. 71 da Lei n.
4.320/64 devem se inscrever no CNPJ, tal como previsSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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to no art. 5º, inciso X, da IN RFB n. 1183/2011, vigente à
época, e nos regulamentos que a sucederam:
Art. 5º São também obrigados a se inscrever no CNPJ:
X - fundos públicos a que se refere o art. 71 da Lei
nº 4.320, de 17 de março de 1964;
Essa posição foi adotada no Parecer Consulta n. 8/2013,
conforme trechos abaixo transcritos:
“EmentaFUNDOS ESPECIAIS PREVISTOS NA LEI Nº
4.320/64 - INSCRIÇÃO PRÓPRIA NO CNPJ - NECESSIDADE.
(...)
1 – DEVEM OS FUNDOS ESPECIAIS PREVISTOS NA LEI
4.320/64 CONTAR COM CNPJ PRÓPRIO OU OS MESMOS
PODERÃO SE UTILIZAR DO CNPJ DO MUNICÍPIO? 2 – CASO SEJA POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DO CNPJ DO MUNICÍPIO, TAL FATO PODERÁ INTERFERIR DE ALGUMA FORMA
NOS REPASSES A SEREM EFETUADOS AOS REFERIDOS
FUNDOS?
(...)
Assim, em resposta ao primeiro questionamento desta Consulta, informamos que, os fundos especiais previstos na Lei n. 4.320/64 deverão ser inscritos no CNPJ
sob registro próprio, na condição de matriz, e não sob o
CNPJ do Município. Ressalta-se que a inscrição no CNPJ
não confere personalidade jurídica aos fundos especiais,
vez que tal registro serve apenas aos fins de fiscalização
tributária, como já expusemos. Prejudicado o segundo
questionamento, dada a impossibilidade, segundo as
regras atuais, de utilização do CNPJ do Município pelos
fundos especiais.”
Quanto à Taxa de Administração, observo que a legislaDiário Oficial de Contas

ção estabelece apenas um limite de gasto de até 2% da
base de cálculo, sem a vinculação de recursos a objetivos ou serviços, descaracterizando, a princípio, um fundo especial, salvo se houver a fixação de seu percentual
por lei. Entretanto, a posição da área técnica no sentido
de formar uma unidade gestora própria apresenta-se como um procedimento mais eficaz ao controle das receitas de cada Plano, destinadas à administração do regime próprio.

do art. 21 da Portaria n. 403/2008, do Ministério da Previdência Social;

Nestes termos, entendo que a formação de unidades
gestoras próprias permite a emissão de demonstrações
contábeis individualizadas para cada Fundo, inclusive
sob o aspecto patrimonial, e aprimora o controle dos recursos previdenciários, que possuem natureza vinculada, assegurando sua correta destinação, razão pela qual
acompanho a área técnica e mantenho a irregularidade,
diante da ausência de separação orçamentária, em violação ao art. 21 da Portaria MPS n. 403/2008.

3 – Apesar da falta da separação orçamentária, o Instituto discriminou as despesas de cada Plano, através da
anotação no histórico dos Empenhos, exceto quanto ao
salário-família e ao salário-maternidade. Também promoveu uma razoável segregação financeira dos recursos,
alocados em contas bancárias distintas, embora sem a
emissão de guias de recolhimento específicas;

No entanto, acredito que a gravidade do fato encontra-se mitigada, tendo em vista que a gestora não deu causa
à inadequação orçamentária, procedeu à segregação financeira da quase totalidade dos recursos e adotou a segregação exigida no Plano de Contas (Banco Conta Movimento e Provisões Matemáticas Previdenciárias), no
exercício seguinte.
Além disso, a formação de unidades gestoras próprias
não foi objeto da citação, sendo aventada apenas na Instrução Técnica Conclusiva.
Em síntese, constata-se que:
1 – A segregação da massa de segurados, instituída por
lei, exige a separação orçamentária, financeira e contábil entre os Planos Previdenciário e Financeiro, na forma
www.tce.es.gov.br

2 – O Município de Anchieta segregou a massa de segurados por meio da Lei n. 789/2012, mas não contemplou os Planos Previdenciário e Financeiro no Orçamento/2013. Em razão disso, o Instituto de Previdência não efetivou a separação orçamentária no exercício de 2013, descumprindo o art. 21 da Portaria MPS
n. 403/2008;

4 – A área técnica entendeu que os Planos segregados
possuem a natureza de fundos especiais, definidos no
art. 71 da Lei n. 4.320/1964. Por este motivo, cada Plano deveria emitir demonstrações contábeis individualizadas, na forma do art. 50, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a inscrição dos Planos no CNPJ seria
obrigatória, conforme as Instruções Normativas da Receita Federal;
5 – Não há previsão expressa para que a segregação da
massa seja implementada com a formação de unidades
gestoras próprias para os Planos Previdenciário e Financeiro e a Taxa de Administração. No Manual de Contabilidade/STN, a constituição de fundos contábeis é mencionada apenas como um dos meios de efetivar a segregação. As normas da Secretaria da Previdência Social, órgão competente para regulamentação dos regimes próprios, também não expressam tal necessidade;
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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6 – As normas sobre a Taxa de Administração impõem
um limite de gasto de até 2% da base de cálculo, mas
não determinam a vinculação de recursos a objetivos ou
serviços, descaracterizando, a princípio, um fundo especial. Entretanto, a posição da área técnica no sentido de
formar uma unidade gestora própria apresenta-se como
um procedimento mais eficaz ao controle das receitas de
cada Plano, destinadas à administração do regime próprio;
7 – Nos presentes autos, a exigência da formação de unidades gestoras próprias para os Planos Previdenciário e
Financeiro e para a Taxa de Administração não constou
da citação, sendo mencionada pela área técnica apenas
na Instrução Contábil Conclusiva;
8 – O entendimento da área técnica encontra fundamento nas normas vigentes e traduz um procedimento mais
eficaz à separação orçamentária, financeira e contábil
exigida pelo art. 21 da Portaria MPS n. 403/2008. A existência de unidades gestoras próprias conduz à emissão
de demonstrações contábeis para cada Plano de massa,
permitindo a análise e o controle mais eficiente dos recursos vinculados, incluindo os aspectos patrimoniais;
9 – Considerando que não há previsão explícita para a
formação de unidades gestoras e que tal procedimento
passou a ser exigido pela área técnica somente no caso concreto, durante a análise das prestações de contas
anuais, e, nos presentes autos, apenas foi mencionado
na Instrução Contábil Conclusiva;
10 – Tendo em vista, também, que houve uma razoável
separação financeira dos recursos, que as contas contábeis segregadas exigidas no PCASP foram adotadas em
2014 e que a responsável não deu causa à inadequação
orçamentária, embora devesse ter solicitado providênDiário Oficial de Contas

cias junto ao Executivo, a irregularidade deve ensejar
apenas Ressalva às Contas com Determinação.
Sendo assim, divirjo da área técnica e do Parquet de
Contas, considerando o fato passível de Ressalva com
DETERMINAÇÃO, dirigida ao atual gestor do Instituto, ao
atual Controlador Geral, ao atual Prefeito Municipal e ao
atual Presidente da Câmara Municipal de Anchieta, para
que, no limite de suas competências, adotem providências para a separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes aos Planos financeiro e previdenciário, bem como da taxa de
administração, nos termos do art. 21 da Portaria MPS n.
403/2008, do art. 71 da Lei n. 4320/1964 e do art. 50, inciso III, da LRF.
Em situação análoga, tratada no processo TC n.
3872/2015 (Prestação de Contas Anual do IPAS de Linhares, exercício de 2014), a área técnica sugeriu a Regularidade com Ressalva das Contas, opinião acolhida pelo
Ministério Público de Contas e pelo Plenário, conforme
Acórdão TC n. 1205/2017, proferido em 27 de setembro de 2017.

Com base nas demonstrações contábeis encaminhadas,
foi observado se houve registro contábil individualizado
das receitas e despesas previdenciárias em seus respectivos fundos, bem como as despesas administrativas.
Analisando o balancete da despesa e da receita orçamentária não se verificou a existência de unidades orçamentárias distintas, receptoras de registros contábeis
das despesas do Fundo Financeiro – FUFIN e do Fundo
Previdenciário – FUPREV.
Ademais, o balancete de verificação evidencia que as
contas de ativos e obrigações não foram segregadas entre plano financeiro, plano previdenciário e taxa de administração, contrariando as disposições contidas na
Portaria MPS nº 403/2008.
Assim, sugeriu-se a citação do Sr. George Duarte Freitas
Filho, para apresentar as razões de justificativas que julgasse necessárias.
Justificativa:
Após citação, o Responsável encaminhou documentos
(fls. 49-54), e as seguintes justificativas (fls. 46-47):

Base Normativa: Lei 9.717/1998, art. 1º, inciso I, e art.
6º, inciso VII; art. 71 a 74 da Lei 4.320/1964; art. 8º, parágrafo único, e art. 50, incisos I e III da LRF; e Portaria
MPS 403/2008, art. 21.

[...] o IPASLI realizou a separação financeira conforme
recomendação do Auditor do Ministério da Previdência
na época da auditoria das contas do ipasli em 2013, não
tendo sido possível a separação orçamentária e contábil
das contas por falta de conhecimento técnico da empresa fornecedora dos sistemas contábeis, o que só foi realizado no exercício de 2017 após exigências diversas, para tanto estamos encaminhando em anexo, documentação da realização da separação financeira, orçamentária
e contábil regularizando assim os preceitos contidos na
Portaria 403/2008.

Fatos:

Análise:

Segue a transcrição de parte da Instrução Técnica Conclusiva n. 3647/2017, emitida no processo TC n. 3872/2015:
“2.1. Ausência de separação orçamentária, financeira e
contábil dos recursos e obrigações correspondentes aos
planos financeiro e previdenciário (Item 3.3.4.1 do RT
503/2016-5)

www.tce.es.gov.br
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O responsável alegou que realizou a separação financeira no exercício de 2013. No entanto, verifica-se, na
PCA/2014, que no Balanço Financeiro não há separação
financeira entre os fundos; bem como no Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras, onde todas
as contas bancárias foram evidenciadas com uma única
fonte de recurso: 3401000 – Recursos do Regime Próprio
de Previdência.
Alegou, também, que no exercício de 2017 realizou a
separação financeira, orçamentária e contábil, encaminhando o Demonstrativo do Programa de Trabalho de
Governo referente ao Orçamento do exercício de 2017,
onde consta apenas a evidenciação de três programas
distintos: Manutenção dos Benefícios do RPPS – Plano
Financeiro, Manutenção dos Benefícios do RPPS – Plano Previdenciário, e Manutenção das Atividades Administrativas.
Os registros do RPPS deveriam estar sendo feitos em três
unidades gestoras: Taxa de administração, Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro; com capacidade de geração de demonstrações contábeis, conforme dispõe o art.
50, inciso III, da Lei Complementar 101/2000 (LRF):
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada
órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente; (g. n.)
A unidade gestora, “Taxa de Administração”, deve receber, por transferência financeira, recursos das outras
Diário Oficial de Contas

duas unidades gestoras.
Cada unidade gestora terá seu registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em atenção ao art. 5º,
inciso X, da IN RFB 1.183/2011, e Parecer Consulta TC
008/2013; não se conferindo, entretanto, personalidade
jurídica a cada uma delas, vez que tal registro serve apenas aos fins de fiscalização tributária.
Ressalta-se a IN RFB 1.183/2011 foi revogada pela IN
RFB 1.470/2014, e que esta foi revogada pela IN RFB
1.634/2016; prevalecendo, entretanto, a obrigatoriedade de inscrição no CNPJ, relativa aos fundos públicos,
conforme dispõe o art. 4º, inciso X, da IN RFB 1.634/2016.
Assim, conclui-se pela irregularidade deste item. No entanto, considerando que há possibilidade de segregação
entre os fundos, a partir do exercício corrente (2017); sugere-se DETERMINAR ao responsável que proceda a tal
separação, neste exercício, nos termos do art. 8º, parágrafo único, e art. 50, incisos I e III da Lei Complementar
101/2000 (LRF); art. 1º, inciso I, e art. 6º, inciso VII, da Lei
9.717/1998; arts. 71 a 74 da Lei 4.320/1964; e art. 21 da
Portaria MPS nº 403/2008.”
Da mesma forma, a 1ª Câmara considerou Regulares com
Ressalva as Contas do IPAS de Jerônimo Monteiro, relativas ao exercício de 2014, apesar de ausência de segregação orçamentária, conforme o Acórdão TC n. 676/2017.
Nos autos do processo TC n. 5460/2015, que tratou das
Contas Anuais do IPAS Guarapari, relativas ao exercício
de 2014, o responsável questionou a exigência de formação de unidades gestoras, amparando-se, inclusive, em
orientação solicitada ao técnico da Previdência Social,
senhor Otoni Gonçalves Guimarães. A defesa foi refutada pela área técnica, que, no entanto, sugeriu a Regulariwww.tce.es.gov.br

dade com Ressalva das Contas, sendo acompanhada pelo Ministério Público de Contas e pelo Plenário, conforme o Acórdão TC n. 1080/2017.
Segue a transcrição de trechos da Instrução Técnica Conclusiva n. 3214/2017:
“2.4 – AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DOS RECURSOS E OBRIGAÇÕES
CORRESPONDENTES AOS PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO (Item 3.3.1 do RT 374/2016)
Base Normativa: Artigo 1º, inciso I, e artigo 6º, inciso VII,
da Lei Federal 9.717/1998; artigos 71 a 74 da Lei Federal
4.320/1964; artigo 8º, parágrafo único, e artigo 50, incisos I e III, da LRF; e, artigo 21 da Portaria MPS 403/2008.
Conforme relatado no RT 374/2016 (fl. 16):
Aprovada a lei de segregação da massa, a contabilidade
do sistema previdenciário do Município deve proceder à
separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes a cada plano.
Entretanto, os demonstrativos contábeis encaminhados
na PCA não apresentam a separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações dos planos
financeiro e previdenciário.
Diante do exposto, sugere-se a citação do responsável
em função da irregularidade apontada em análise.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA DEFESA (fls. 4952):
Conforme já mencionado no item 2.1, e que estamos novamente evidenciando, o MCASP aborda no item 4.3.3
do capítulo 4, a “segregação de massa”, conforme estamos transcrevendo abaixo:
“Segregação de massa de segurados é uma separação
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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desses segurados em dois grupos distintos, a partir da
definição de uma data de corte. Os servidores admitidos
anteriormente à data de corte integrarão o Plano Financeiro e os admitidos após integrarão o Plano Previdenciário. A segregação da massa será considerada implementada a partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo, acompanhado pela separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes a cada grupo. Esta separação poderá ser
feita por meio de, por exemplo: contas bancárias ou contábeis distintas, mecanismo de fonte destinação de recursos, criação de fundos contábeis, dentre outros”. (grifo nosso)
Portanto, a fim de demonstrar que a execução orçamentária dos fundos previdenciários financeiro e capitalizado são separados, conforme pode ser verificado no
Balancete da Receita Orçamentária (Anexo 06-15 - BALEX0-01 - PCA/2014) por fonte de recursos e destinação
de fonte de recursos, sendo:
2.401.0000 - Recursos do RPPS;
2.402.0000 - Recursos do Fundo Financeiro;
2.403.0000 - Recursos do Fundo Previdenciário.

faz necessário a criação de “Unidades Gestoras - UG’s” a
fim de contabilizar todos os recursos recebidos e as despesas executadas bem como as incorporações e desincorporações financeiras e patrimoniais decorrentes da
execução orçamentária e não orçamentária.
Assim, até o exercício financeiro de 2015, não se questionou a obrigatoriedade da adoção dessa estrutura organizacional. O que foi definido até a data do envio da PCA
foi a separação dos recursos por fontes e que evidenciou
a segregação de massa, conforme exposto.
Informamos que para o exercício de 2017 já elaboramos
o orçamento com a criação dos fundos previdenciários
pertencentes ao Plano Financeiro e ao Plano Previdenciário, por Unidades Gestoras, e que permitirá essa evidenciação tanto paras as contas do subsistema orçamentário, patrimonial e de controle.
Também, a fim de esclarecer e justificar esse item, solicitamos ao Senhor Otoni Gonçalves Guimarães, técnico
do Ministério da Previdência Social (MPS), orientações e
o entendimento de que os Fundos Previdenciários Financeiro e capitalizado devem ser contabilizados de forma
segregada, apresentando o seguinte:

2.404.0000 - Recursos da Taxa de Administração.

O órgão fiscalizador previdenciário, no exercício de suas
competências, definidas pelo art. 9° da Lei n° 9.717/1998,
ao definir os instrumentos de supervisão e acompanhamento dos RPPS no que tange à contabilidade, editou a
Portaria n° 509/2013, que determina a utilização obrigatória do PCASP Estendido editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do Anexo III da Instrução de
Procedimentos Contábeis - IPC n° 00.

Informamos que para elaboração de demonstrações
contábeis separadas para os fundos previdenciários se

Art. 1° Os procedimentos contábeis aplicados aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS dos servidores

E no Balancete da Despesa Orçamentária (Anexo 06 15-BALEXO-02 - PCA/2014) por fonte de recursos e destinação de fonte de recursos, sendo:
2.401.0000 - Recursos do RPPS;
2.402.0000 - Recursos do Fundo Financeiro;
2.403.0000 - Recursos do Fundo Previdenciário;
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públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios deverão observar o previsto no Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 2° Os RPPS adotarão as contas a estes aplicáveis, especificadas no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
- PCASP estendido até o 7° nível de classificação, conforme a versão atualizada do Anexo III da Instrução de Procedimentos Contábeis n° 00 (IPC 00) da STN - Secretaria
do Tesouro Nacional.
Art. 3° As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor
Público - DCASP dos RPPS devem seguir as regras e modelos definidos no MCASP, aprovado por Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional.
Ao compulsar o PCASP Estendido para o exercício de
2016, aprovado pela STN, nos termos da Portaria n° 408,
de 31 de julho de 2015, a segregação dos fundos se dá
por meio dos registros em contas específicas para alguns componentes patrimoniais, por exemplo, as contas de movimentação financeira (vide as contas banco
conta movimento) e pelas contas de passivo que exige
o registro da segregação da provisão matemática previdenciária (vide grupo 2.2.7.....), portanto, não evidencia exigência de balanços e demais demonstrativos segregados por fundos. Igualmente, os demonstrativos cobrados pela STN, não exigem tal segregação (veja as informações do SICONFI, do RREO, o MCASP, o MDF, por
exemplo).
Diz ainda a portaria 509 pelo seu art. 5° que “A Secretaria de Políticas de Previdência Social adotará as medidas necessárias para a prestação de informações sobre
a aplicação do PCASP e das DCASP pelos entes federativos detentores de RPPS”.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Conforme instruções da SPPS, as informações contábeis
devem a ela serem enviadas em conformidade com a
“Nota: Evidenciação das Informações Contábeis conforme PCASP Estendido (Portaria MPS nº 509/2013)”, constante em seu site na internet (vide no link).
Portanto, as informações contábeis estão seguindo as
orientações do órgão fiscalizador dos RPPS”. (grifo nosso)
Dessa forma, nos esclarecimentos, notas técnicas e justificativas elencadas acima, entendemos que a área técnica do Tribunal de Contas não dever apontar como ponto de irregularidade ao analisar a PCA/2014 os procedimentos orçamentários e contábeis que não foram instituídos por leis específicas aos RPPS no passado.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Com base na citação proposta pelo item 3.3.1 do RT
374/2016, verifica-se que foi apresentado indicativo de
irregularidade pela ausência de segregação de registros
orçamentários, financeiros e contábeis dos recursos e
obrigações correspondentes aos Fundos Previdenciários, Financeiro e Capitalizado, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari.
Segundo alegações da defesa, a execução orçamentária
dos fundos previdenciários do RPPS é separada por fonte de recursos (FR), conforme evidenciado pelo balancete de execução orçamentária da receita e da despesa (BALEXO).
Alega que a elaboração de Demonstrações Contábeis independentes exige a criação de Unidades Gestoras para cada Fundo Previdenciário, contabilizando-se individualmente os recursos recebidos e despesas executadas,
movimentação financeira e patrimonial, decorrente ou
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independente da execução orçamentária.
Defende-se através do argumento de que, até o exercício financeiro de 2015, não houve questionamento acerca da obrigatoriedade quanto à adoção dessa estrutura organizacional, por meio de separação orçamentária,
financeira e contábil dos Fundos Previdenciários. Dessa
forma, passou a buscar soluções com objetivo de solucionar a ausência de segregação na gestão de informações dos Fundos Previdenciários, encaminhando proposta orçamentária devidamente modificada para sua adoção no exercício financeiro de 2017.
Inicialmente, a análise considera insuficiente a relatada
segregação da execução orçamentária dos Fundos Previdenciários do RPPS (Financeiro e Capitalizado) através
do atributo fonte/destinação de recursos, pois tal medida não evidencia a distinção existente entre o patrimônio dos Fundos.
Salienta-se que a segregação entre fundos está prevista pela Lei Federal 9.717/1998, assim como pela Portaria
MPS 403/2008, que assim dispõe:
Art. 21. A segregação da massa será considerada implementada a partir do seu estabelecimento em lei do ente
federativo, mediante a separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes.
Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal também exige a evidenciação de maneira isolada dos fundos da administração pública:
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolawww.tce.es.gov.br

da e conjuntamente, as transações e operações de cada
órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente; (g.n.)
Ademais, cabe ressaltar que a exigência de fundo contábil segregado encontra guarita na própria legislação municipal, conforme disposições contidas na Lei Municipal
3.024/2009, que determina separação entre os fundos
previdenciários:
Art. 8º Fica criado o Fundo Previdenciário Capitalizado,
de natureza contábil e caráter permanente para custear na forma legal, as despesas previdenciárias relativas
aos servidores admitidos a partir de 29 de dezembro de
2005, data da segmentação dos grupos previdenciários.
(...)
Art. 9º Fica criado o Fundo Previdenciário Financeiro, de
natureza contábil e caráter temporário, para custear,
paralelamente aos recursos orçamentários e às respectivas contribuições do Município, através dos Órgãos dos
Poderes Legislativo e Executivo, inclusive suas autarquias
e fundações, dos segurados e dos beneficiários, as despesas previdenciárias relativas aos segurados admitidos
até 29 de dezembro de 2005. (g.n.)
Portanto, uma vez adotada a segregação de massas, devem ser efetuados os registros do RPPS em três Unidades Gestoras: Taxa de administração, Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro; com capacidade de geração de
demonstrações contábeis, conforme dispõe o artigo 50,
inciso III, da LRF.
Cada unidade gestora terá seu registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em atenção ao Parecer
Consulta TC 8/2013, não se conferindo, entretanto, perSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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sonalidade jurídica a cada uma delas, vez que tal registro
atende apenas às finalidades da fiscalização tributária,
nos seguintes termos:
(...)
Assim, em resposta ao primeiro questionamento desta
Consulta, informamos que, os fundos especiais previstos
na Lei n. 4.320/64 deverão ser inscritos no CNPJ sob registro próprio, na condição de matriz, e não sob o CNPJ
do Município. Ressalta-se que a inscrição no CNPJ não
confere personalidade jurídica aos fundos especiais, vez
que tal registro serve apenas aos fins de fiscalização tributária, como já expusemos.
(...)
Dessa forma, observa-se que este Tribunal de Contas
possui entendimento consolidado acerca da necessidade de inscrição dos fundos especiais no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, com finalidades eminentemente fiscais, mas inexistindo personalidade jurídica.
Apesar da ausência de personalidade jurídica aos fundos, resta inequívoca a necessidade de segregação de registros orçamentários, financeiros e patrimoniais.
Considerando alegações supostamente apresentadas
por técnico do Ministério da Previdência Social, quando relata que o PCASP, entre outros normativos, não evidenciam exigência demonstrativos segregados por fundos, ressalta-se que a obrigatoriedade de segregação
dos fundos previdenciários encontra-se na LRF, na Lei Federal 4.320/1964, na Lei Federal 9.717/1998, na Lei Municipal 3.029/2009, na Portaria MPS 403/2008, conforme transcrições anteriores.
Ainda, com relação à suposta declaração de técnico do
Ministério da Previdência, quanto à necessidade de seDiário Oficial de Contas

guir orientações do Ministério da Previdência Social, órgão fiscalizador dos RPPS, destaca-se que este Tribunal
possui tal competência inequívoca, conforme preconizado pelo artigo 71, caput, da Constituição Estadual.
Diante do exposto, sugere-se pelo afastamento das alegações da defesa e manutenção da irregularidade proposta pelo item 3.3.1 do RT 374/2016, em função da ausência de segregação de registros orçamentários, financeiros e patrimoniais entre os Fundos Previdenciários, Financeiro e Capitalizado, do Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Guarapari.
Sugere-se, ainda, emissão de Determinação ao gestor
responsável para que, no exercício de 2017, proceda a
separação entre os registros financeiros, orçamentários
e patrimoniais dos Fundos Previdenciários do RPPS (Financeiro e Capitalizado), em observância ao artigo 8º,
parágrafo único, e artigo 50, incisos I e III da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF); artigo 1º, inciso I, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Federal 9.717/1998; artigos 71 a
74 da Lei Federal 4.320/1964; artigo 21 da Portaria MPS
403/2008; e artigos 8º e 9º da Lei Municipal 3.024/2009.
[...]
3 – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, exercício de 2014, formalizada
de acordo com a Resolução TC 261/2013, sob a responsabilidade do senhor JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO.
Foram consideradas insuficientes as justificativas apresentadas pela defesa para os indicativos de irregularidades analisados pelos itens 2.3, 2.4, e 2.6 desta Instrução
www.tce.es.gov.br

Técnica Conclusiva. Portanto, sugere-se pela manutenção dos seguintes:
2.3. Realização de estudo atuarial com base de dados encaminhada na PCA incompleta, inconsistente e desatualizada. Base Normativa: Artigo 13, § 1º, da Portaria MPS
403/2008;
2.4. Ausência de separação orçamentária, financeira
e contábil dos recursos e obrigações correspondentes
aos planos financeiro e previdenciário. Base Normativa:
Artigo 1º, inciso I, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Federal
9.717/1998; artigos 71 a 74 da Lei Federal 4.320/1964;
artigo 8º, parágrafo único, e artigo 50, incisos I e III, da
LRF; e, artigo 21 da Portaria MPS 403/2008;
2.6. Existência de parcelamento de débito previdenciário
registrado no MPS no valor total de R$ 207.598,89, que
não constam dos registros contábeis enviados pelo IPAS.
Base Normativa: Artigos 88 e 100 da Lei 4.320/1964 e artigo 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/1998.
Diante do exposto, em observância ao artigo 319, §1º,
inciso IV, da Resolução TC 261/2013, conclui-se opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas, relativas ao exercício de 2014, do Diretor Presidente do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Guarapari, senhor José Augusto Ferreira de Carvalho, na
forma do artigo 84, inciso III, alínea ‘d’, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em atenção aos indicativos de irregularidade analisados
pelos itens 2.1 e 2.2 da presente ITC, nos termos do artigo 162, § II, da Resolução TC 261/2013, e do artigo 87, inciso VI, da Lei Complementar 621/2012, sugere-se emissão de DETERMINAÇÃO ao atual responsável pelo Instituto de Previdência para que, no próximo exercício fiSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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nanceiro, as Demonstrações Contábeis sejam acompanhadas por notas explicativas evidenciando o recebimento de aportes financeiros pelo RPPS, utilizado para
a cobertura do déficit orçamentário decorrente da execução de despesas do Fundo Previdenciário Financeiro
(FF), em conformidade com os itens 39 a 41 da NBC T
16.6 – Demonstrações Contábeis, aprovada pela Resolução CFC 1.133/2008.
Em atenção ao indicativo de irregularidade analisado pelo item 2.3 da presente ITC, nos termos do artigo 162, §
II, da Resolução TC 261/2013, e do artigo 87, inciso VI, da
Lei Complementar 621/2012, sugere-se emissão de DETERMINAÇÃO aos atuais responsáveis pelo Instituto de
Previdência e pelo Sistema de Controle Interno do Município para a elaboração de dispositivo normativo conjunto, encaminhando-se cópia na próxima prestação de
contas a ser enviada ao TCEES, contendo previsão de padronização para os seguintes procedimentos:

87, inciso VI, da Lei Complementar 621/2012, sugere-se
emissão de DETERMINAÇÃO ao gestor responsável pelo
Instituto de Previdência para que, no exercício financeiro de 2017, proceda a separação entre os registros financeiros, orçamentários e patrimoniais dos Fundos Previdenciários do RPPS (Financeiro e Capitalizado), em observância ao artigo 8º, parágrafo único, e artigo 50, incisos I e III da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF);
artigo 1º, inciso I, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Federal
9.717/1998; artigos 71 a 74 da Lei Federal 4.320/1964;
artigo 21 da Portaria MPS 403/2008; e artigos 8º e 9º da
Lei Municipal 3.024/2009.”
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso II,
e 86 da Lei Complementar n. 621/2012, divergindo, em
parte, da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 27 de fevereiro de 2018.

1. Promoção de recadastramento anual e recenseamento, com periodicidade mínima de 05 anos, contemplando todos os servidores municipais, nos termos do artigo
9º da Lei Federal 10.887/2004; e,

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

1. Definição do fluxo de informações necessárias para a
elaboração do estudo atuarial, abrangendo a especificação de informações mínimas a serem repassadas, responsabilidades quanto à geração das informações, estipulação de prazos e datas para o envio destas informações ao Instituto de Previdência, assim como de procedimentos adotados em caso de necessidade de correção,
com prazos pré-determinados.

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 relatora, por:

Finalmente, em atenção ao indicativo de irregularidade
analisado pelo item 2.4 da presente ITC, nos termos do
artigo 162, § II, da Resolução TC 261/2013, e do artigo
Diário Oficial de Contas

Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO

1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ANCHIETA, referente ao exercício de 2013, sob a
responsabilidade da senhora ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA, dando-lhe quitação;
1.2. RECOMENDAR, ao atual gestor do IPAS Anchieta,
que passe a utilizar a conta contábil 2.2.7.2.1.07.01, para
www.tce.es.gov.br

registrar o resultado atuarial superavitário do fundo previdenciário (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público –
PCASP), conforme descrito no item II.I da Instrução Contábil Conclusiva n. 224/2015, devendo comprovar a providência na próxima prestação de contas anual;
1.3. DETERMINAR, ao atual gestor do IPAS Anchieta,
que passe a fornecer ao atuário base cadastral atualizada, completa e consistente, nos termos da Portaria
MPS 403/2008; segundo descrito no item 3.2 do Relatório Contábil n. 133/2015 (Avaliação Atuarial), devendo
comprovar a providência na próxima prestação de contas anual;
1.4. DETERMINAR, ao atual gestor do Instituto, ao atual
Controlador Geral, ao atual Prefeito Municipal e ao atual
Presidente da Câmara Municipal de Anchieta, que, no limite de suas competências, adotem providências para a
separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes aos Planos financeiro
e previdenciário, bem como da taxa de administração,
nos termos do art. 21 da Portaria MPS n. 403/2008, do
art. 71 da Lei n. 4320/1964 e do art. 50, inciso III, da LRF;
1.5. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Presidente
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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

ACÓRDÃO TC- 244/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO TC: 04111/2017-1
JURISDICIONADO: Prefeitura de Rio Bananal
ASSUNTO: Representação
REPRESENTANTE: Felismino Ardizzon - Chefe do Poder
Executivo Municipal
REPRESENTAÇÃO – CONHECER EM PARTE – REMETER
CÓPIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – CIENTIFICAR – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA CONVOCADA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pelo Prefeito
Municipal de Rio Bananal, senhor FELISMINO ARDIZZON,
contra possíveis irregularidades praticadas pela gestão
anterior, na contratação da empresa DASSEL CONSTRUTORA LTDA ME, por meio do Convite n. 11/2016 e do
Contrato n. 154/2016, para a obra de fechamento do
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térreo do CRAS.

acompanhou a sugestão técnica.

O representante alegou que a empresa pertenceu à mãe
do engenheiro municipal responsável pela obra, que a
despesa somente foi empenhada após a conclusão do
serviço e que parte do objeto não foi executada. Além
disso, a sede da construtora não foi localizada e a pessoa
jurídica não se encontra cadastrada no SINTEGRA.

É o Relatório. Passo a fundamentar.

Quanto à inexecução parcial da obra, o representante determinou o pagamento apenas dos serviços efetivamente realizados, glosando a quantia indevida de R$
7.717,23, o que foi acatado pela contratada.
O prefeito municipal também questionou outras contratações, firmadas possivelmente quando o filho da sócia
da empresa, senhor ADRIANO JOSÉ SELESTRINI, já exercia a função de engenheiro na prefeitura, ocupando o
cargo de Coordenador de Planejamento.
Uma dessas obras teria sido contratada por meio da Tomada de Preços n. 9/2015, para a perfuração de poços
artesianos, atividade que, segundo o representante, não
se enquadraria no objeto social da empresa, tendo sido
subcontratada sem autorização contratual.
A Petição Inicial foi instruída apenas com cópia da contratação decorrente do Convite n. 11/2016.

Em relação à contratação da empresa DASSEL com ofensa ao art. 26, § 15, da Lei Orgânica do Município, em
função do parentesco da sócia com o engenheiro municipal, a irregularidade não restou comprovada no caso do
Convite n. 11/2016, pois a mãe do servidor já não pertencia ao quadro societário.
Quanto à inexecução parcial do Contrato n. 154/2016,
resultante do Convite n. 11/2016, destaco que a prefeitura municipal adotou as medidas administrativas adequadas, autorizando apenas o pagamento dos serviços
efetivamente realizados, segundo comprova a documentação dos autos.
Sendo assim, acompanho a proposta técnica pelo reconhecimento de que a irregularidade foi sanada, acrescentando que o saneamento importa na perda do objeto da Representação e na consequente extinção do processo sem resolução de mérito, com o ARQUIVAMENTO, na forma do art. 330, inciso IV, da Resolução TC n.
261/2013.

A Secex-Engenharia elaborou a Manifestação Técnica n.
1108/2017, opinando pelo CONHECIMENTO PARCIAL da
Representação, somente quanto à inexecução parcial do
Contrato n. 154/2016, pelo reconhecimento de que a irregularidade foi SANEADA, pelo envio de cópias ao Ministério Público Estadual, para apuração de improbidade administrativa, e pelo ARQUIVAMENTO dos autos.

Quanto aos demais fatos, como a contratação irregular
de empresa pertencente a parentes, a subcontratação
não autorizada e a responsabilidade pela postergação
do empenho, acompanho a área técnica pelo NÃO CONHECIMENTO, uma vez que o representante não trouxe
indícios de prova, descumprindo o requisito de admissibilidade prescrito no art. 94, inciso III, c/c art. 99, § 2º,
da Lei Complementar n. 621/2012, devendo os fatos ser
apurados no âmbito da Administração Municipal.

O Ministério Público de Contas, no Parecer n. 4044/2017,
da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,

Entretanto, divirjo da proposta técnica para a remessa
de cópias ao Ministério Público Estadual, já que a inexe-
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cução parcial da obra foi apurada e resolvida administrativamente, não causando prejuízos ao erário.
Desse modo, a solução adequada consiste no CONHECIMENTO PARCIAL da Representação, com o posterior ARQUIVAMENTO, motivo pelo qual adoto os Fundamentos constantes da Manifestação Técnica n. 1108/2017,
que passam a integrar o presente Voto, independente de
transcrição, com pequena divergência quanto à remessa de cópias.
Pelo exposto, com fundamento no art. 94, inciso III, c/c
art. 99, § 2º, da Lei Complementar n. 621/2012 e no art.
330, inciso IV, da Resolução TC n. 261/2013, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas,
com pequena divergência quanto à remessa de cópias
ao Parquet Estadual, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 30 de outubro de 2017.
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pela Relatora:
1. CONHECER PARCIALMENTE da Representação;
2. ARQUIVAR os autos, após o trânsito em julgado, uma
vez que a irregularidade foi sanada pelo próprio Município;
3. DEIXAR de enviar cópias ao Ministério Público Estadual;
4. CIENTIFICAR o representante.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
VOTO COMPLEMENTAR DA EXMA. SRA. CONSELHEIRA
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MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

rio Público.

Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pelo Prefeito Municipal de Rio Bananal, senhor FELISMINO ARDIZZON, contra possíveis irregularidades praticadas pela
gestão anterior, relativas à contratação da empresa DASSEL CONSTRUTORA LTDA ME, por meio do Convite n.
11/2016 e do Contrato n. 154/2016, para a obra de fechamento do térreo do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.

Desse modo, acompanho a posição da área técnica e do
Parquet de Contas e Voto pela remessa de cópias dos
autos ao Ministério Público Estadual.

No Voto inicial, acompanhei a área técnica e o Ministério
Público de Contas pelo CONHECIMENTO PARCIAL da Representação, quanto à inexecução de parte da obra contratada, questão solucionada pela Administração municipal.
Acolhi, também, a proposta de NÃO CONHECER os demais fatos representados, como a contratação irregular
de empresa pertencente a parentes, a subcontratação
não autorizada (Tomada de Preços n. 9/2015) e a responsabilidade pela postergação do empenho, em razão
da falta de indícios de prova. Destaquei, na Fundamentação do Voto, que os fatos não comprovados deverão ser
apurados administrativamente.
Divergi quanto à remessa de cópias ao Ministério Público Estadual (MPE), diante do saneamento da inexecução
parcial da obra e da ausência de indícios sobre os demais
questionamentos.
Após a ciência do Parecer-Vista proferido pelo Procurador de Contas, Heron Carlos Gomes de Oliveira, observei
que as questões relativas ao direcionamento e à participação de parentes nas licitações, embora não comprovadas nos presentes autos, poderão ser adequadamente investigadas no âmbito da competência do Ministéwww.tce.es.gov.br

Em 14 de março de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA – Senhor presidente, a eminente conselheira me
fez chegar o Parecer do Ministério Público Especial de
Contas, vou manter a minha posição acompanhando a
posição antes externada pelo conselheiro, explico: Artigo 89 de nossa Lei Complementar 621/2012, assim estabelece: “Quando julgar as contas irregulares, havendo
débito, o Tribunal de Contas determinará ao responsável
a promoção do recolhimento do valor, atualizado monetariamente a partir do dano, acrescido de juros de mora, a partir da data de citação, sem prejuízo de aplicação
de sanções nessa lei complementar. Parágrafo Único: Verificada a ocorrência prevista no artigo 84, III, alíneas “e”
ou “f”, o Tribunal providenciará a imediata remessa de
cópia da documentação pertinente ao Ministério Público para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis”. O
artigo 84, alíneas “e” e “f”, diz que: “Danos injustificados
ao erário decorrente a atos de gestão ilegítimo e antieconômico, letra “e”, e a letra “f”, desfalque ou desvio de
dinheiro, bens ou valores públicos. O Regimento Interno,
por sua vez, no artigo 471, diz que ao verificar a existência de indício de crime de ação penal pública em processo que lhe forem submetidos, o Tribunal deverá remeter ao Ministério Público Estadual cópias dos documenSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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tos necessários à instauração do processo criminal. Digamos assim, que o Regimento Interno coloca para todos,
a Lei Complementar 621/2012 deixa claro quanto à ocorrência de danos. Entendo que, nos processos de fiscalização (auditoria/inspeções) e representação (Denúncia),
esses processos o ônus probante é do Tribunal, o TCU já
se manifestou sobre a matéria, assim se posicionando:
“A distribuição do ônus probatório nos processos de fiscalização do TCU segue a fiscalização, a disciplina do artigo 373 da Lei 13.105/2015, aplicada as peculiaridades
da atividade de controle externo, competindo a unidade
técnica do tribunal demonstrar os fatos apurados nas fiscalizações, mediante a juntada das evidências que o suportam, aos órgãos fiscalizadores e aos terceiros interessados, que, no caso, é uma denúncia, então cabia ao terceiro provar os fatos impeditivos, modificativos ou instintivos ao direito do Estado de obter ressarcimento e
ou punir a prática do ato ilegal, ilegítimo e antieconômico que lhe fora atribuído pelo corpo instrutivo do Tribunal. No voto da eminente conselheira, fez contar após o
Parecer Vista, observei que as questões relativas ao direcionamento e à participação de parentes nas estações,
embora não comprovado nos presentes autos, poderão
ser adequadamente investigadas da competência do Ministério Público. Na Instrução da área técnica essa irregularidade foi saneada e havia aí um pretenso valor a ser
ajustado de sete mil e poucos reais, que foi saneado. Para conhecer parcialmente, o voto final da eminente conselheira foi conhecer parcialmente - o voto anterior - e
considerar saneada a irregularidade. Por essa razão, Sr.
Presidente, estou entendendo que, em caso de fiscalização, que é o caso, uma denúncia, melhor dizendo, uma
representação, não há conversão, não há dano, entendo
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que só quando tivermos indícios contundentes ou prova contundente do dano, que acho eficaz encaminhar.
Então, estou concordando com o MP que existem casos
de encaminhar, sim, só estou entendo que, nesse caso, o
dano já foi regularizado, inclusive há informação na instrução que a empresa concordou com a glosa dos valores que foram repassados. Então, peço vênia a eminente conselheira, vou acompanhá-la, mas na manifestação
anterior, e manter, na verdade, a minha posição já de voto antes externados pelas razões agora ratificadas. Retorno a palavra a vossa excelência, presidente.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – Apenas para esclarecer que, no
processo 4111/2017, o conselheiro Rodrigo Chamoun
não está participando. Coloco em discussão. Devolvo a
palavra à relatora.
A SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD
FREITAS – Senhor presidente, a situação neste caso concreto é dúbia, realmente. O processo foi saneado em relação ao contrato, ao ajuste que deveria ter sido feito em
relação à obra, o que foi pago. Como tinha colocado no
voto anterior e coloquei nesse voto complementar, realmente, não existem provas, mas existem indicações de
que os sócios da empresa eram parentes, mas, realmente, não tem nada mais concreto, contundente. Concordo
que é dúbio, por isso não fiz questão de bater pé no meu
voto anterior. Acho que tem coisas mais... Mas enfim, se
é que me entenderam, devolvo a palavra.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – Vou pedir vênia ao conselheiro
Marco Antonio, mas vou acompanhar o voto complementar da conselheira Márcia Freitas.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO
www.tce.es.gov.br

DA SILVA – Perfeitamente. Não vou fazer voto complementar, só peço que sejam registradas as notas para ficar claro o porquê da manutenção da divergência, porque se fosse o caso que estivéssemos julgando, porque,
aqui, não estamos nem conhecendo, conhecemos parcialmente, e naquilo que conhecemos, nós saneamos.
Fosse o caso de julgar irregular, concordaria ipsis litteris
com a posição trazida pela eminente conselheira. Retorno a palavra.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – Será providenciada a juntada das
notas taquigráficas e devolvo a palavra ao relator. (FINAL)
1. ACÓRDÃO TC-244/2018
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 pela Relatora, em:
1.1. CONHECER PARCIALMENTE da Representação;
1.2. ENVIAR cópia integral dos autos ao Ministério Público Estadual;
1.3. CIENTIFICAR o representante;
1.4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto complementar da
relatora, conselheira convocada Márcia Jaccoud Freitas. Parcialmente vencido o conselheiro em substituição
Marco Antonio da Silva, no que tange ao envio de cópias
ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo.
3. Data da Sessão: 14/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente).
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e Márcia Jaccoud Feritas (convocada
– relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA CONVOCADA
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
ui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 06/06/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

NA DE MACEDO:
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, relativa
ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor
Joel Lyrio Júnior.
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas
e anexos por meio do Relatório Técnico 270/2016 (fls.
11/22), no qual constatou indícios de irregularidades
apontados na Instrução Técnica Inicial 165/2017 (fls.
24/25), com propositura de citação do responsável para
apresentação de razões de defesa, o que foi acolhido na
Decisão Monocrática 229/2017 (fls. 27/29).
Devidamente citado, o responsável apresentou as justificativas anexadas às fls. 36/44 dos autos.
A partir da análise da documentação encaminhada, a
área técnica elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
201/2018 (fls. 48/57), opinando pela regularidade das
contas.

Processo TC: 04928/2015-1

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 492/2018 – fl. 62).

Jurisdicionado: Polícia Civil do Estado do Espírito Santo

É o relatório.

Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador

2 FUNDAMENTAÇÃO

Exercício: 2014

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.

ACÓRDÃO TC- 260/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Responsável: Joel Lyrio Júnior
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – EXERCÍCIO DE 2014 – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RAN-
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Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Inswww.tce.es.gov.br

trução Técnica Conclusiva 201/2018 (fls. 48/57), abaixo
transcrita:
1. Registros Patrimoniais – Inventário anual de bens móveis
1. Relatório Técnico Contábil – RTC 00270/2016-9, item
3.5.
Divergência entre os valores apurados no inventário
anual dos bens móveis e os saldos registrados no Balanço Patrimonial.
Base Legal: Lei 6.404/76, art. 177. Lei 4.320/64, arts. 94
a 96.
Dos fatos
De acordo com o Relatório Técnico Contábil – RTC
00270/2016-9, conforme tabela 05 – Saldos patrimoniais seguinte, os inventários de bens móveis e em almoxarifado encaminhados diferiam dos valores evidenciados no Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de
de 2014 contrariando a posição patrimonial relativa à
demonstração contábil e demais critérios que a Secretaria do Tesouro Nacional – STN disciplina por meio do
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público –
MCASP. Assim, em face de tais fatos, sugeriu-se que o
gestor responsável, Sr. Joel Lyrio Júnior, fosse citado para que apresentasse esclarecimentos sobre as diferenças
apontadas nos bens móveis.
Das justificativas
As justificativas foram apresentadas às fl. 39, conforme
segue ipsis litteris:
A Comissão do Inventário Anual dos Bens Patrimoniais
da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, instituída por
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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meio da Instrução de Serviço n° 349, em 10 de novembro
de 2014, vem, por meio, desta Nota Explicativa, esclarecer as divergências apresentadas no RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS. A seguir:

impossibilidade de lançamentos nesse período, devido à
falta de senha e de treinamento adequado, como dissemos anteriormente, somente foram realizados os ingressos no exercício de 2015, até meados desse mês.

Considerando a implantação do projeto Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA pelo Governo do Estado, e a necessidade de os órgãos que compõem a estrutura do Governo se adequarem à nova sistemática
de lançamento de bens móveis em um único programa
(software) que atenda a todos os Órgãos da administração pública estadual;

Informamos que o saldo de R$ 1.878.595,20 (um milhão
oitocentos e setenta e oito mil quinhentos e noventas
e cinco reais e vinte centavos), foi lançado no SIGA, no
exercício de 2015.

Considerando que inclusão da base de dados dos bens
móveis da PCES ocorreu em meados de agosto de 2014,
isto é, a migração dos bens móveis (dados) para o SIGA;
Considerando que boa parte dos servidores do Serviço
de Controle de Patrimônio Permanente - SCPP/PCES, não
receberam treinamento e senha do SIGA para lançar a
diferença desse saldo, antes da finalização do exercício
de 2014 (31112/2014);
Considerando a complexidade do novo software, e que
as senhas só foram disponibilizadas pela SEGER na primeira quinzena de janeiro de 2015;
Considerando que realizada a devida contagem física, ao
final do exercício de 2014, dos bens móveis patrimoniais
da PCES, apurou-se uma diferença entre o saldo físico
registrado no SIGA, e o saldo contábil no valor total de
R$ 1.972.594,16 (um milhão novecentos e setenta e dois
mil quinhentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos).
Apuradas as divergências, partiu-se para então para o saneamento devido, ou seja, o ingresso no programa SIGA.
Como esse programa foi fechado ao final de 2014 e pela
Diário Oficial de Contas

Para uma melhor explicação descrevemos abaixo todas
as divergências apuradas e ações implementadas para a
devida correção, como segue:
Divergência no subelemento 04
- A divergência no valor de R$ 2.359,00 (dois mil trezentos e cinquenta e nove reais) ocorreu em virtude de não
ter sido realizada o ingresso dos bens patrimoniais em
2014, nos autos processuais no 65958080.Tal divergência, entretanto, foi saneada no exercício de 2015, no SIGA.
-A divergência no valor de R$ 3.348,00 (três mil trezentos
e quarentas e oito reais) ocorreu em virtude de não ter
sido realizada o ingresso dos bens patrimoniais em 2014,
nos autos processuais n° 66226473.Tal divergência, entretanto, foi saneada no exercício de 2015, no SIGA.

Divergências no subelemento 12
- A divergência no valor de R$ 177.890,00 (cento e setenta e sete mil e oitocentos e noventa reais) ocorreu em
virtude de não ter sido realizada o ingresso dos bens patrimoniais em 2014, nos autos processuais n° 65109309.
Tal divergência, entretanto, foi saneada no exercício de
2015, no SIGA.
Divergências no subelemento 24
- A divergência no valor de R$ 9.333,53 (nove mil e trezentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos)
ocorreu em virtude de não ter sido realizada o ingresso
dos bens patrimoniais em 2014, nos autos processuais
n° 58032240. Tal divergência, entretanto, foi saneada no
exercício de 2015, no SIGA.
Divergências no subelemento 30
-A divergência no valor de R$ 1.106,76 (um mil cento e
seis reais e setenta e seis centavos) ocorreu em virtude de não ter sido realizada o ingresso dos bens patrimoniais em 2014, nos autos processuais n° 58032240.
Tal divergência, entretanto, foi saneada no exercício de
2015, no SIGA.
Divergência no subelemento 33

Divergências no subelemento 08

-A divergência no valor de R$ 88.500,00 (oitenta e oito
mil e quinhentos reais) e ocorreu em virtude de não ter
sido realizada o ingresso dos bens patrimoniais em 2014,
nos autos processuais n° 66206596. Tal divergência, entretanto, foi saneada no exercício de 2015, no SIGA.

-A divergência no valor de R$ 21.400,00 (vinte e um mil
e quatrocentos reais) ocorreu em virtude de não ter sido
realizada o ingresso dos bens patrimoniais em 2014, nos
autos do processo n° 64394760. Tal divergência, entretanto, foi saneada no exercício de 2015, no SIGA.

A divergência no valor de R$ 4.337,00 (quatro mil e trezentos e trinta e sete reais) ocorreu em virtude de não
ter sido realizada o ingresso dos bens patrimoniais em
2014, nos autos processuais n° 67353592.Tal divergência, entretanto, foi saneada no exercício de 2015, no SI-

-Total geral da conta R$ 5.707,00 (cinco mil setecentos e
sete reais).

www.tce.es.gov.br
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GA.
- A divergência no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil
reais) ocorreu em virtude de não ter sido realizada o ingresso dos bens patrimoniais em 2014, nos autos processuais no 66312485.Tal divergência, entretanto, foi saneada no exercício de 2015, no SIGA.
-Total geral da conta R$ 119.837,00 (cento e dezenove
mil e oitocentos e trinta e sete reais).
Divergências no subelemento 34
A divergência no valor de R$ 25.856,94 (vinte e cinco mil
oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro
centavos) ocorreu em virtude de não ter sido realizada o
ingresso dos bens patrimoniais em 2014, nos autos processuais no 67353592.Tal divergência, entretanto, foi saneada no exercício de 2015, no SIGA.
Divergências no subelemento 35
- A divergência no valor de R$ 93.998,96 (noventa e três
mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e seis
centavos) e ocorreu devido a transferência de computadores para SEDU, Termo de Baixa Patrimonial por Transferência n°.003/2014, conforme autos processuais n°
65238664. Haja vista que, ocorreu a transferência física dos bens no exercício financeiro de 2014, entretanto, não ocorreu a transferência contábil, por equívoco no
valor do Termo de Baixa.
- A divergência no valor de R$ 23.700,00 (vente e três mil
e setecentos reais) e ocorreu em virtude de não ter sido
realizada o ingresso dos bens patrimoniais em 2014, nos
autos processuais n° 62768000. Tal divergência, entretanto, foi saneada no exercício de 2015, no SIGA.
A divergência no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) ocorreu em virtude de não ter sido realizaDiário Oficial de Contas

da o ingresso dos bens patrimoniais em 2014, nos autos
processuais n° 66308838.Tal divergência, entretanto, foi
saneada no exercício de 2015, no SIGA.
- A divergência no valor de R$ 18.360,00 (dezoito mil e
trezentos e sessenta reais) ocorreu em virtude de não ter
sido realizada o ingresso dos bens patrimoniais em 2014,
nos autos processuais n° 59763507. Tal divergência, entretanto, foi saneada no exercício de 2015, no SIGA.
- Total geral da conta R$ 138.858,96 (cento e trinta e oito
mil oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis
centavos).
Divergências no subelemento 42
A divergência no valor de R$ 25.704,00 (vinte e cinco mil
setecentos e quatro reais) ocorreu em virtude de não ter
sido realizada o ingresso dos bens patrimoniais em 2014,
nos autos processuais n° 63583593. Tal divergência, entretanto, foi saneada no exercício de 2015, no SIGA.
Divergências no subelemento 52
-A divergência no valor de R$ 1.446.899,97 (um milhão
trezentos e oitenta e nove oitocentos e noventa e nove
reais e noventa e sete centavos), ocorreu em virtude de
não ter sido realizada o ingresso dos bens patrimoniais
em 2014, nos autos processuais n° 68628200. Tal divergência, entretanto, foi saneada no exercício de 2015, no
SIGA.
Da análise das justificativas
Analisando os fatos, vimos, tomando por base o processo da prestação anual subsequente (Processo TC
6.438/2016) que, de acordo com a análise do Relatório Técnico Contábil 00173/2017-8, a divergência era de
apenas R$ 8.437,89 e foi considerada irrelevante, conforme figura seguinte.
www.tce.es.gov.br

Considerando que a divergência de R$ 8.437,89 apurada
em 2015 é meramente contábil, visto que o inventário
foi apresentado com saldo a menor neste valor. Considerando também que o gestor se justifica ter havido inconformidades na migração de dados dos bens móveis para
o sistema SIGA onde, eventualmente, não se poder aferir que o saldo divergente de R$ 8.437,89 seja remanescente de 2014, visto que, a julgar pelo quadro demonstrativo a seguir apresentado na defesa, não teria restado
divergência relativa àquele ano, diante desses fatos, opinamos pela REGULARIDADE.
1. Relatório Técnico Contábil – RTC 00270/2016-9, item
3.5.
Divergência entre os valores apurados no inventário
anual dos bens em almoxarifado com os saldos registrados no Balanço Patrimonial.
Base Legal: Lei 6.404/76, art. 177. Lei 4.320/64, arts. 94
a 96.
Dos fatos
De acordo com a análise do subitem “2.1.1.” anterior,
com base na tabela 05 que reproduzimos a seguir, o Relatório Técnico Contábil – RTC 00270/2016-9 identificou
diferença contábil no saldo patrimonial evidenciado no
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2014 em detrimento ao inventário de bens em almoxarifado, razão
pela qual sugeriu que o gestor responsável, Sr. Joel Lyrio
Júnior, fosse citado para que apresentasse esclarecimentos sobre a diferença apontada.
Das justificativas
As justificativas foram apresentadas às fl. 39, conforme
segue ipsis litteris:
A divergência apurada no valor de R$ 4.626.752,41, é reSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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sultante da duplicidade de informações no sistema SIGA,
conforme destacado na Nota Técnica/00112015/GESIS/
SEGER, de 03 de agosto de 2015, emitida pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER,
descrita abaixo:

exercício, conforme figura seguinte.

moun.

Diante de tais fatos, pode-se entender que as divergências questionadas foram saneadas no exercício financeiro de 2015, conforme justificativas, razão pela qual opinamos pela REGULARIDADE.

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

Esta Nota Técnica apresenta procedimento a ser seguido
para a retirada dos bens permanentes que ainda se encontram no módulo de Almoxarifado de Bens de Consumo do SIGA.

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.

Considerando que alguns órgãos já realizaram a migração de seus bens permanentes para o novo módulo de
Patrimônio Mobiliário, ocorre uma duplicação das informações no sistema, prejudicando o controle e a prestação de contas mensais junto aos respectivos setores financeiros e também anuais junto ao TCE-ES. (Nota Técnica/001/2015/GESIS/SEGER, mantido o grifo da justificativa).
Informamos também que os bens permanentes devem
ser ingressados no módulo de Almoxarifado de Bens Permanentes para então serem tombados e distribuídos para os setores destino, possibilitando assim a gestão do
Patrimônio do órgão.
Toma-se, imprescindível, ressaltar que as divergências
apuradas no Exercício Financeiro de 2014, foram justificadas com as devidas ações, para saneamento dos saldos no exercício financeiro de 2015.
Da análise das justificativas
Analisando os fatos, vimos, tomando por base o processo da prestação anual subsequente (Processo TC
6.438/2016) que, de acordo com a análise do Relatório
Técnico Contábil 00173/2017-8 não houve divergências
nos saldos patrimoniais em almoxarifado para aquele
Diário Oficial de Contas

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:
1.1. Acolher as razões de defesa e julgar REGULARES as
contas do senhor Joel Lyrio Junior frente à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo no exercício de 2014,
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;

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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 261/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo TC: 06505/2016-1
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício 3º Quadrimestre 2015

1.2. após o trânsito em julgado, proceder o arquivamento dos presentes autos.

Responsáveis: Antônio Carlos Machado, Arnóbio Pinheiro Silva

2. Unânime.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – 3º QUADRIMESTRE DE 2015 –
MULTA - ARQUIVAR

3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chawww.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Trata este processo sobre o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º quadrimestre de 2015, da Prefeitura Municipal de Pinheiros, sob a responsabilidade do senhor Antônio Carlos Machado.
A Secex Contas elaborou a Instrução Técnica Inicial
759/2016 (fls. 02-04) sugerindo a emissão de Parecer
de Alerta ao ente em comento, tendo em vista que as
despesas do Poder Executivo do Município de Pinheiros
com pessoal e encargos alcançaram o limite estabelecido para emissão de alerta, conforme registrado no Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º quadrimestre de
2015, em percentual (59,26%) da Receita Corrente Líquida (RCL) superior ao limite máximo de 54% da RCL estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Tal opinamento foi acolhido no Voto 2941/2016 (fls. 0913) e na Decisão 1ª Câmara 3152/2016 (fls. 14/17).
Determinou-se, ainda, ao senhor Antônio Carlos Machado:
2. Determinar ao gestor que execute as providências previstas nos artigos 9º da Lei Complementar nº 101/2000,
sob pena de multa prevista no inciso II, do artigo 135 da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
3. Determinar, ainda, ao gestor que no prazo improrrogável de 30 dias, inicie e comprove perante este Tribunal de Contas a adoção das medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas nos parágrafos 3º e
4º do artigo 169 da Constituição Federal de 1998 (c/c Lei
Federal 9.801/99), de modo a eliminar o percentual excedente em dois quadrimestres, sendo pelo menos 1/3
no quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as vedações dos demais parágrafos do art. 169
da CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21, 22 e 23 da
Diário Oficial de Contas

LRF (LC 101/2000). Considerando, quando for o caso, as
ressalvas contidas no art. 66 do mesmo diploma legal.
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador do
Núcleo de Controle de Documentos às fls. 26 e pela Secretaria Geral das Sessões às fls. 27, o prazo para cumprimento da Decisão 1ª Câmara 3152/2016 venceu em
30/11/2016 sem que o responsável juntasse aos autos
qualquer documento.
Desta feita, emiti a Decisão Monocrática 01382/2017
para citação (Termo de Citação 1571/2017) do senhor
Antônio Carlos Machado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentasse as justificativas
que julgasse pertinentes face ao não atendimento da
Decisão 1ª Câmara 3152/2016, e notifiquei (Termo de
Notificação 2219/2017) para que o senhor Arnóbio Pinheiro Silva, Prefeito no exercício de 2017 encaminhasse, a esta Corte de Contas, informações e documentos
que demonstrem que providências e medidas saneadoras tomadas pelo Executivo Municipal para cumprimento das determinações constantes da Decisão 1ª Câmara
3152/2016.
Conforme Despacho 70922/2017 (NCD/ARQUIVO), não
houve registro de envio de documentação/justificativas,
por parte do Sr. Antônio Carlos Machado, em resposta
ao Termo de Citação 01571/2017.
O senhor Arnóbio Pinheiro Silva apresentou esclarecimentos na documentação Defesa/Justificativa
1197/2017 e Peça Complementar 10565/2017.
Em seguida, a área técnica elaborou a Instrução Técnica
01/2018, sugerindo multa ao Sr. Antônio Carlos Machado e arquivamento dos autos.
Segue Parecer do Ministério Público de Contas
www.tce.es.gov.br

257/2018, da lavra do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, que anui à proposta da Instrução
Técnica 00001/2018.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
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 1/2018, nos seguintes termos:
“[...]
2. DA ANÁLISE
2.1 – Justificativas Apresentadas
De acordo com as informações prestadas pelo Sr. ARNÓBIO PINHEIRO SILVA, em resposta ao Termo de Notificação 02219/2017-1, foram identificados, nos arquivos daquela municipalidade, os documentos abaixo descritos,
referentes às providências tomadas pelo gestor responsável pelo 3° quadrimestre de 2015 e os dois seguintes
para adequação das despesas com pessoal:
Decreto Municipal no 1531/2016, datado de 15/01/2016,
prorrogando o Decreto n° 1484/2015 que estipulou medidas para redução de gastos com pessoal, dentre elas
a proibição de contratação de hora-extra, extensões
de carga horária, concessão de gratificações e concessão de adicionais de insalubridade e noturno (anexo); a
11/07/2016, somando 48 (quarenta e oito) exonerações
de servidores (anexo);
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Decreto Municipal no 1561/2016, datado de 30/06/2016,
estipulando medidas para redução de gastos com pessoal, dentre elas a proibição de pagamento de restituições ou verbas retroativas, proibição de contratação de
hora-extra, extensões de carga horária, concessão de
gratificações e concessão de adicionais de insalubridade
e noturno (anexo);
Diversas portarias de exoneração publicadas entre
29/03/2016 a 11/07/2016, somando 48 (quarenta e oito) exonerações de servidores (anexo)
Obs.: além das indicações das medidas adotadas, o Chefe do Poder Executivo do Município de Pinheiros remeteu (Protocolo 18291/2017-8), anexas às suas justificativas, cópias dos instrumentos (Decretos/Portarias) anteriormente mencionados.
2.2. Demonstrativos das Despesas com Pessoal – PM Pinheiros
Com o objetivo de avaliar os efeitos das medidas adotadas Poder Executivo de Pinheiros, destinadas a contes as despesas de pessoal, bem como a adequação dessas aos preceitos estabelecidos na lei Complementar nº
101/2000, procedeu-se à extração dos dados pertinentes constantes nos Processos de Prestação de Contas
Anual do jurisdicionado (exercícios 2014, 2015 e 2016),
além daqueles presentes no Sistema LRFWeb deste Tribunal (dados declaratórios).
Os valores obtidos, relativos aos Demonstrativos das
Despesas com Pessoal do Poder Executivo de Pinheiro,
são apontados no quadro a seguir:
Depreende-se das informações expostas que:
a) o marco inicial para avaliação do descumprimento ao
limite legal indicado na LRF correspondente ao 1º quaDiário Oficial de Contas

drimestre/2015, quando foi constatada a realização de
despesas com pessoal em percentual correspondente a
59,1% da RCL;

sas de pessoal permanecerem acima do chamado limite
prudencial (51,3%).

b) com base no art. 23 c/c art. 66 da Lei Complementar
nº 101/2000, o jurisdicionado teria até o 3º quadrimestre de 2015 para proceder à redução de pelo menos um
terço do percentual excedente ao limite legal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal e até o 2º quadrimestre de 2016 para alcançar a completa adequação ao
referido limite (54% da RCL);

CONSIDERANDO a realização de despesas com pessoal,
por parte do Poder Executivo do Município de Pinheiros, relativas ao 3º quadrimestre de 2015, em percentual (56,61%) da Receita Corrente Líquida (RCL) superior
ao limite máximo de 54% da RCL definido na Lei de Responsabilidade Fiscal;

c) o percentual de comprometimento da RCL (56,61%)
com despesas de pessoal do Poder Executivo Municipal,
no 3º quadrimestre de 2015 (período objeto do alerta),
indica que houve o cumprimento do comando definido
no artigo 23 c/c art. 66 da LRF (redução de pelo menos
um terço do percentual excedente ao limite legal). Entretanto, no período seguinte (1º quadrimestre/2016), os
gastos com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida voltaram a se elevar e continuaram acima do limite
legal (54%), embora em trajetória descendente, durante todo o exercício de 2016, período em que o jurisdicionado esteve sob a gestão do Sr. ANTONIO CARLOS MACHADO;
d) nos períodos relacionados ao exercício de 2017 (1º e
2º quadrimestre), sob a gestão do atual Prefeito Municipal, Sr. ARNOBIO PINHEIRO SILVA, as despesas com pessoal do Executivo Municipal de Pinheiros ficaram abaixo
do limite legal fixado na lei Complementar nº 101/2000.
Dessa forma, deixou de incidir sobre o ente a obrigatoriedade da adoção das providências indicadas no artigo
23 da Lei Complementar nº 101/2000, sendo mantida,
entretanto, a necessidade daquele Poder respeitar as vedações do artigo 22 da mesma lei enquanto as despewww.tce.es.gov.br

3. DO ENCAMINHAMENTO

CONSIDERANDO que o marco inicial para a determinação das condições e dos prazos a serem observados pelo Executivo Municipal de Pinheiros, para a readequação
dos gastos com pessoal, corresponde ao 1º quadrimestre de 2015, período ao término do qual foi apurado o
comprometimento de 59,1% da RCL do município com
esse tipo de despesa;
CONSIDERANDO que a redução das despesas com pessoal, no 3º quadrimestre de 2015, foi superior àquela exigida pelo disposto no artigo 23 c/c art. 66 da LRF
(1/3 do excedente), tendo em vista que essas atingiram
56,61% da Receita Corrente Líquida do município;
CONSIDERANDO que, apesar de ter sido devidamente
notificado (Termo de Notificação nº 2277/2016-4) e citado (Termo de Citação 01571/2017-1), o Sr. ANTÔNIO
CARLOS MACHADO não encaminhou a este Órgão, no
prazo legal, informações e documentos que demonstrassem a adoção de providências visando a readequação dos gastos com pessoal do jurisdicionado, ou mesmo suas justificativas pelo não atendimento às decisões
desta Corte de Contas;
CONSIDERANDO, ainda, o envio de justicativas/documentos por parte do Sr. ARNOBIO PINHEIRO SILSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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VA, em resposta à notificação (Termo de Notificação
02219/2017-1) produzida por este Tribunal;
SUGERE-SE a aplicação de multa ao Sr. ANTÔNIO CARLOS MACHADO, nos termos do artigo 135, inciso IX, da
Lei Complementar nº 621/2012 c/c o artigo 389, inciso
IX da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno TCEES), face ao não atendimento ao Termo de Citação
Nº 01571/2017-1.
SUGERE-SE, ainda, após finalizados os procedimentos referentes à aplicação da penalidade (multa), o arquivamento do feito na forma regimental.
À consideração superior
Vitória/ES, 12 de janeiro de 2018.[...]”
Da documentação analisada pela área técnica “o percentual de comprometimento da RCL (56,61%) com despesas de pessoal do Poder Executivo Municipal, no 3º quadrimestre de 2015 (período objeto do alerta), indica que
houve o cumprimento do comando definido no artigo 23
c/c art. 66 da LRF (redução de pelo menos um terço do
percentual excedente ao limite legal).”. (g.n.)

não envio de documentos e ou informações que compõem a prestação de contas - temos as seguintes previsões legais:
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.
VIII – não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas.
§ 1º Ficará sujeito à multa prevista no caput deste artigo aquele que deixar de dar cumprimento à decisão do
Tribunal, salvo motivo justificado, a critério do Tribunal
de Contas.
Art. 137. Os responsáveis que não comprovarem o recolhimento da multa aplicado no prazo determinado, sem
prejuízo das demais sanções legais e do disposto no inciso III do art. 149 desta Lei Complementar, serão inscritos no cadastro de inadimplentes do Tribunal de Contas.

Por outro lado, verificou-se a ausência de manifestação
do senhor Antônio Carlos Machado, conforme determinado, por esta Corte por duas vezes.

Art. 138. O valor decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas nos termos dos artigos 134 e 135 desta
Lei Complementar, quando pago após o seu vencimento, será atualizado monetariamente na data do efetivo
pagamento.

Na Lei Complementar Nº 621/2012, temos, entre outras,
multas decorrentes da verificação de não atendimento à
decisão da Corte de Contas, não envio ou envio fora do
prazo de documentos e ou informações que compõem
a prestação de contas ou ainda ocasionadas pela reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal.

Pelo que se apresenta, o Antônio Carlos Machado deixou
de encaminhar a documentação e/ou justificativas conforme determinado na Decisão - 1ª Câmara 03152/2016
e na Decisão Monocrática 01382/2017. Logo entendo
restar presente a necessidade de cominação de multa ao
senhor Antônio Carlos Machado, Prefeito Municipal da
Prefeitura de Pinheiros no exercício de 2015.

Esses permissivos estão todos elencados no Capítulo II
da Lei Orgânica desta Casa. Quanto ao caso concreto –

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área téc-

Diário Oficial de Contas
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nica e do Ministério Público de Contas, em manifestação do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, por:
1.1. MULTAR o senhor Antônio Carlos Machado com base no inciso IX do artigo 135 da LC 621/2012 e inciso IX
do artigo 389 do RITCEES, responsável pela Prefeitura
Municipal Pinheiros no exercício de 2015, no valor de R$
1.000,00 (um mil reais), correspondente ao percentual
de 1% estabelecido no inciso IX do artigo 389, face ao
não atendimento ao Termo de Citação Nº 01571/2017;
1.2. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Segunda-feira, 11 de junho de 2018

214

ATOS DA 1a CÂMARA

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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 261/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo TC: 06505/2016-1
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício 3º Quadrimestre 2015
Responsáveis: Antônio Carlos Machado, Arnóbio Pinheiro Silva
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – 3º QUADRIMESTRE DE 2015 –
MULTA - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANDiário Oficial de Contas

NA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Trata este processo sobre o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º quadrimestre de 2015, da Prefeitura Municipal de Pinheiros, sob a responsabilidade do senhor Antônio Carlos Machado.
A Secex Contas elaborou a Instrução Técnica Inicial
759/2016 (fls. 02-04) sugerindo a emissão de Parecer
de Alerta ao ente em comento, tendo em vista que as
despesas do Poder Executivo do Município de Pinheiros
com pessoal e encargos alcançaram o limite estabelecido para emissão de alerta, conforme registrado no Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º quadrimestre de
2015, em percentual (59,26%) da Receita Corrente Líquida (RCL) superior ao limite máximo de 54% da RCL estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Tal opinamento foi acolhido no Voto 2941/2016 (fls. 0913) e na Decisão 1ª Câmara 3152/2016 (fls. 14/17).
Determinou-se, ainda, ao senhor Antônio Carlos Machado:
2. Determinar ao gestor que execute as providências previstas nos artigos 9º da Lei Complementar nº 101/2000,
sob pena de multa prevista no inciso II, do artigo 135 da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
3. Determinar, ainda, ao gestor que no prazo improrrogável de 30 dias, inicie e comprove perante este Tribunal de Contas a adoção das medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas nos parágrafos 3º e
4º do artigo 169 da Constituição Federal de 1998 (c/c Lei
Federal 9.801/99), de modo a eliminar o percentual excedente em dois quadrimestres, sendo pelo menos 1/3
no quadrimestre imediatamente seguinte, respeitandowww.tce.es.gov.br

-se ainda as vedações dos demais parágrafos do art. 169
da CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21, 22 e 23 da
LRF (LC 101/2000). Considerando, quando for o caso, as
ressalvas contidas no art. 66 do mesmo diploma legal.
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador do
Núcleo de Controle de Documentos às fls. 26 e pela Secretaria Geral das Sessões às fls. 27, o prazo para cumprimento da Decisão 1ª Câmara 3152/2016 venceu em
30/11/2016 sem que o responsável juntasse aos autos
qualquer documento.
Desta feita, emiti a Decisão Monocrática 01382/2017
para citação (Termo de Citação 1571/2017) do senhor
Antônio Carlos Machado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentasse as justificativas
que julgasse pertinentes face ao não atendimento da
Decisão 1ª Câmara 3152/2016, e notifiquei (Termo de
Notificação 2219/2017) para que o senhor Arnóbio Pinheiro Silva, Prefeito no exercício de 2017 encaminhasse, a esta Corte de Contas, informações e documentos
que demonstrem que providências e medidas saneadoras tomadas pelo Executivo Municipal para cumprimento das determinações constantes da Decisão 1ª Câmara
3152/2016.
Conforme Despacho 70922/2017 (NCD/ARQUIVO), não
houve registro de envio de documentação/justificativas,
por parte do Sr. Antônio Carlos Machado, em resposta
ao Termo de Citação 01571/2017.
O senhor Arnóbio Pinheiro Silva apresentou esclarecimentos na documentação Defesa/Justificativa
1197/2017 e Peça Complementar 10565/2017.
Em seguida, a área técnica elaborou a Instrução Técnica
01/2018, sugerindo multa ao Sr. Antônio Carlos MachaSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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do e arquivamento dos autos.
Segue Parecer do Ministério Público de Contas
257/2018, da lavra do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, que anui à proposta da Instrução
Técnica 00001/2018.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
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 1/2018, nos seguintes termos:
“[...]
2. DA ANÁLISE
2.1 – Justificativas Apresentadas
De acordo com as informações prestadas pelo Sr. ARNÓBIO PINHEIRO SILVA, em resposta ao Termo de Notificação 02219/2017-1, foram identificados, nos arquivos daquela municipalidade, os documentos abaixo descritos,
referentes às providências tomadas pelo gestor responsável pelo 3° quadrimestre de 2015 e os dois seguintes
para adequação das despesas com pessoal:
Decreto Municipal no 1531/2016, datado de 15/01/2016,
prorrogando o Decreto n° 1484/2015 que estipulou medidas para redução de gastos com pessoal, dentre elas
a proibição de contratação de hora-extra, extensões
de carga horária, concessão de gratificações e concessão de adicionais de insalubridade e noturno (anexo); a
Diário Oficial de Contas

11/07/2016, somando 48 (quarenta e oito) exonerações
de servidores (anexo);
Decreto Municipal no 1561/2016, datado de 30/06/2016,
estipulando medidas para redução de gastos com pessoal, dentre elas a proibição de pagamento de restituições ou verbas retroativas, proibição de contratação de
hora-extra, extensões de carga horária, concessão de
gratificações e concessão de adicionais de insalubridade
e noturno (anexo);
Diversas portarias de exoneração publicadas entre
29/03/2016 a 11/07/2016, somando 48 (quarenta e oito) exonerações de servidores (anexo)
Obs.: além das indicações das medidas adotadas, o Chefe do Poder Executivo do Município de Pinheiros remeteu (Protocolo 18291/2017-8), anexas às suas justificativas, cópias dos instrumentos (Decretos/Portarias) anteriormente mencionados.
2.2. Demonstrativos das Despesas com Pessoal – PM Pinheiros
Com o objetivo de avaliar os efeitos das medidas adotadas Poder Executivo de Pinheiros, destinadas a contes as despesas de pessoal, bem como a adequação dessas aos preceitos estabelecidos na lei Complementar nº
101/2000, procedeu-se à extração dos dados pertinentes constantes nos Processos de Prestação de Contas
Anual do jurisdicionado (exercícios 2014, 2015 e 2016),
além daqueles presentes no Sistema LRFWeb deste Tribunal (dados declaratórios).
Os valores obtidos, relativos aos Demonstrativos das
Despesas com Pessoal do Poder Executivo de Pinheiro,
são apontados no quadro a seguir:
Depreende-se das informações expostas que:
www.tce.es.gov.br

a) o marco inicial para avaliação do descumprimento ao
limite legal indicado na LRF correspondente ao 1º quadrimestre/2015, quando foi constatada a realização de
despesas com pessoal em percentual correspondente a
59,1% da RCL;
b) com base no art. 23 c/c art. 66 da Lei Complementar
nº 101/2000, o jurisdicionado teria até o 3º quadrimestre de 2015 para proceder à redução de pelo menos um
terço do percentual excedente ao limite legal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal e até o 2º quadrimestre de 2016 para alcançar a completa adequação ao
referido limite (54% da RCL);
c) o percentual de comprometimento da RCL (56,61%)
com despesas de pessoal do Poder Executivo Municipal,
no 3º quadrimestre de 2015 (período objeto do alerta),
indica que houve o cumprimento do comando definido
no artigo 23 c/c art. 66 da LRF (redução de pelo menos
um terço do percentual excedente ao limite legal). Entretanto, no período seguinte (1º quadrimestre/2016), os
gastos com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida voltaram a se elevar e continuaram acima do limite
legal (54%), embora em trajetória descendente, durante todo o exercício de 2016, período em que o jurisdicionado esteve sob a gestão do Sr. ANTONIO CARLOS MACHADO;
d) nos períodos relacionados ao exercício de 2017 (1º e
2º quadrimestre), sob a gestão do atual Prefeito Municipal, Sr. ARNOBIO PINHEIRO SILVA, as despesas com pessoal do Executivo Municipal de Pinheiros ficaram abaixo
do limite legal fixado na lei Complementar nº 101/2000.
Dessa forma, deixou de incidir sobre o ente a obrigatoriedade da adoção das providências indicadas no artigo
23 da Lei Complementar nº 101/2000, sendo mantida,
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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entretanto, a necessidade daquele Poder respeitar as vedações do artigo 22 da mesma lei enquanto as despesas de pessoal permanecerem acima do chamado limite
prudencial (51,3%).

CONSIDERANDO, ainda, o envio de justicativas/documentos por parte do Sr. ARNOBIO PINHEIRO SILVA, em resposta à notificação (Termo de Notificação
02219/2017-1) produzida por este Tribunal;

3. DO ENCAMINHAMENTO

SUGERE-SE a aplicação de multa ao Sr. ANTÔNIO CARLOS MACHADO, nos termos do artigo 135, inciso IX, da
Lei Complementar nº 621/2012 c/c o artigo 389, inciso
IX da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno TCEES), face ao não atendimento ao Termo de Citação
Nº 01571/2017-1.

CONSIDERANDO a realização de despesas com pessoal,
por parte do Poder Executivo do Município de Pinheiros, relativas ao 3º quadrimestre de 2015, em percentual (56,61%) da Receita Corrente Líquida (RCL) superior
ao limite máximo de 54% da RCL definido na Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO que o marco inicial para a determinação das condições e dos prazos a serem observados pelo Executivo Municipal de Pinheiros, para a readequação
dos gastos com pessoal, corresponde ao 1º quadrimestre de 2015, período ao término do qual foi apurado o
comprometimento de 59,1% da RCL do município com
esse tipo de despesa;
CONSIDERANDO que a redução das despesas com pessoal, no 3º quadrimestre de 2015, foi superior àquela exigida pelo disposto no artigo 23 c/c art. 66 da LRF
(1/3 do excedente), tendo em vista que essas atingiram
56,61% da Receita Corrente Líquida do município;
CONSIDERANDO que, apesar de ter sido devidamente
notificado (Termo de Notificação nº 2277/2016-4) e citado (Termo de Citação 01571/2017-1), o Sr. ANTÔNIO
CARLOS MACHADO não encaminhou a este Órgão, no
prazo legal, informações e documentos que demonstrassem a adoção de providências visando a readequação dos gastos com pessoal do jurisdicionado, ou mesmo suas justificativas pelo não atendimento às decisões
desta Corte de Contas;
Diário Oficial de Contas

SUGERE-SE, ainda, após finalizados os procedimentos referentes à aplicação da penalidade (multa), o arquivamento do feito na forma regimental.
À consideração superior
Vitória/ES, 12 de janeiro de 2018.[...]”
Da documentação analisada pela área técnica “o percentual de comprometimento da RCL (56,61%) com despesas de pessoal do Poder Executivo Municipal, no 3º quadrimestre de 2015 (período objeto do alerta), indica que
houve o cumprimento do comando definido no artigo 23
c/c art. 66 da LRF (redução de pelo menos um terço do
percentual excedente ao limite legal).”. (g.n.)

Esses permissivos estão todos elencados no Capítulo II
da Lei Orgânica desta Casa. Quanto ao caso concreto –
não envio de documentos e ou informações que compõem a prestação de contas - temos as seguintes previsões legais:
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.
VIII – não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas.
§ 1º Ficará sujeito à multa prevista no caput deste artigo aquele que deixar de dar cumprimento à decisão do
Tribunal, salvo motivo justificado, a critério do Tribunal
de Contas.
Art. 137. Os responsáveis que não comprovarem o recolhimento da multa aplicado no prazo determinado, sem
prejuízo das demais sanções legais e do disposto no inciso III do art. 149 desta Lei Complementar, serão inscritos no cadastro de inadimplentes do Tribunal de Contas.

Por outro lado, verificou-se a ausência de manifestação
do senhor Antônio Carlos Machado, conforme determinado, por esta Corte por duas vezes.

Art. 138. O valor decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas nos termos dos artigos 134 e 135 desta
Lei Complementar, quando pago após o seu vencimento, será atualizado monetariamente na data do efetivo
pagamento.

Na Lei Complementar Nº 621/2012, temos, entre outras,
multas decorrentes da verificação de não atendimento à
decisão da Corte de Contas, não envio ou envio fora do
prazo de documentos e ou informações que compõem
a prestação de contas ou ainda ocasionadas pela reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal.

Pelo que se apresenta, o Antônio Carlos Machado deixou
de encaminhar a documentação e/ou justificativas conforme determinado na Decisão - 1ª Câmara 03152/2016
e na Decisão Monocrática 01382/2017. Logo entendo
restar presente a necessidade de cominação de multa ao
senhor Antônio Carlos Machado, Prefeito Municipal da
Prefeitura de Pinheiros no exercício de 2015.

www.tce.es.gov.br
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Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, por:
1.1. MULTAR o senhor Antônio Carlos Machado com base no inciso IX do artigo 135 da LC 621/2012 e inciso IX
do artigo 389 do RITCEES, responsável pela Prefeitura
Municipal Pinheiros no exercício de 2015, no valor de R$
1.000,00 (um mil reais), correspondente ao percentual
de 1% estabelecido no inciso IX do artigo 389, face ao
não atendimento ao Termo de Citação Nº 01571/2017;
1.2. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV do RITCEES.

(em substituição).
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO 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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 264/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

2. Unânime.

Processo: 04877/2017-8

3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

4. Especificação do quórum:

UG: CMI - Câmara Municipal de Ibitirama

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

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
Diário Oficial de Contas

Exercício: 2016

Parte: JOSE TAVARES DE MOURA
CONTROLE EXTERNO – CONTAS – PRESTAÇÃO DE CON-

www.tce.es.gov.br

TAS ANUAL – ORDENADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE
IBITIRAMA – EXERCÍCIO DE 2016 – DESPESA TOTAL COM
FOLHA DE PAGAMENTO SUPERIOR A 70% DA TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS NO EXERCÍCIO – REINCIDÊNCIA – IRREGULAR – MULTA – ARQUIVAR.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Câmara Municipal de
Ibitirama, relativa ao exercício de 2016, cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor José Tavares de
Moura.
No Relatório Técnico 00540/2017-4 a área técnica apontou indício de irregularidade, originando a Instrução Técnica Inicial 00939/2017-2 para a citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 01452/2017-96, 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 00033/2018-9, recomendando o julgamento pela irregularidade das contas,
nos seguintes termos:
4. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA, exercício de 2016,
formalizada de acordo com a IN 34/2015 e alterações
posteriores, sob a responsabilidade do Sr. JOSÉ TAVARES
DE MOURA.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULARES as contas do
Sr. JOSÉ TAVARES DE MOURA, Presidente da Câmara, no
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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exercício de funções de ordenador de despesas da CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA, no exercício de 2016,
na forma do artigo 84, inciso III, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, em face da manutenção do seguinte item:
1. Despesa Total com Folha de Pagamento Superior a
70% da Transferência de Duodécimos no Exercício (item
5.2.1 do RTC 540/2017).

mente (70%), em descumprimento ao ditame da CRFB,

Gilmar Timóteo de Gratificação

com um excedente de R$18.372,22, conforme demons-

Souza

2012
Edson Dias de Frei- Pagamento

bidos no Exercício
Total da Despesa Legislativa com Folha 756.289,99

tas

soureiro no período de JAN a

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.

Nas alegações de defesa (Resposta de Comunicação
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04/01/2016

missionado de Te-

Anual/2016.

Da análise relacionada aos dados demonstrados pela Câmara Municipal em sede de Prestação de Contas para
o exercício de 2016, verifica-se que a despesa com folha de pagamento, incluído os subsídios dos vereadores,
no exercício sub examine, totalizou R$756.289,99 que,
ao ser confrontado com o valor total dos repasses recebidos a título de duodécimo para o mesmo período, no
valor de R$ 1.054.168,24, resultou em um percentual
de 71,74%, acima do limite determinado constitucional-

dos

rente ao cargo co- 11.827,73

II FUNDAMENTOS:

Base Legal: Artigo 29-A, § 1º, da CRF/88 (redação dada
pela EC 25/2000).

04/01/2016

vencimentos refe-

de Pagamento
% Gasto com folha de pagamentos
71,74 %
% Limite Gasto com folha de paga- 70,00 %

Fonte: Processo TC 4.877/2017 - Prestação de Contas

Despesa Total com Folha de Pagamento Superior a 70%
da Transferência de Duodécimos no Exercício (item
5.2.1 do RTC 540/2017).

em 3.354,00

tação em 2011 e

Descrição
Valor
Total de Duodécimos (Repasses) Rece- 1.054.168,24

mentos
R$ em excesso

pela

Comissão de Lici-

trado na tabela a seguir:

Ao final, também o Ministério Público Especial de Contas
pronunciou-se no mesmo sentido, como se lê no Parecer
PPJC 00632/2018-1.

Quanto à irregularidade remanescente, passo a expor as
razões que formaram meu convencimento.

participação

18.372,22

Rozilene
Mendes

DEZ/2015
Maria Pagamento de di- 8.075,76
ferença

salarial

20/04/2016

por promoção de
letra a partir de 01

044/2017-1), o gestor ofereceu os seguintes argumentos:

de novembro de
2013
Joubert Pereira da Pagamento de di- 3.354,00
Silva

ferença

salarial

20/04/2016

por promoção de
letra a partir de 01

Que algumas das despesas realizadas no exercício financeiro de 2016 deveriam ser excluídas do cálculo do limite e, assim, não haveria infringência ao dispositivo constitucional. Para tanto, valeu-se de conceito gravado no

de novembro de
2013
Gilmar Timóteo de Pagamento
Souza

nomeação

Manual dos Demonstrativos Fiscais da STN, relacionado

cargo

tá relacionada ao gasto com folha de pagamento em fa-

4/05/2016

em

comissio-

nado de AGO a

às “despesas com pessoal” da Lei de Responsabilidade
Fiscal. Insta registrar que a irregularidade em apreço es-

de 4.000,18

vencimentos por

DEZ/2014
TOTAL

30.611,67

ce de duodécimos recebidos no exercício, nos moldes do

Fonte: Documentos acostados às justificativas (Resposta
de Comunicação 044/2017-1)

artigo 29-A da Constituição Federal.

Da análise da área técnica, conforme ITC 00033/2018-9:

As despesas elencadas pelo gestor e que não deveriam

Sobre o artigo constitucional 29-A, a área técnica destacou que o limite de 70% da receita pertencente à câmara
(duodécimo) inclui os subsídios dos vereadores e os vencimentos dos servidores da Câmara. São excluídos dos
cálculos os encargos patronais (Regime Geral de Previdência Social ou Regime Próprio de Previdência Social),

ser consideradas para efeitos de gasto total com a folha
de pagamento são as que apresentamos na tabela a seguir:
Favorecido

Discriminação

Pagamento
Valor

www.tce.es.gov.br
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gastos com inativos, pensionistas, diárias, ajuda de custo
e outras verbas de natureza indenizatória.
As despesas com gratificação pela participação em comissão de licitação realmente não se enquadram no conceito aqui analisado, por se tratarem de despesas indenizatórias. Como se pode verificar na tabela acima o valor
pago ao Sr. Gilmar Timóteo de Souza foi de R$ 3.354,00 e
deve ser desconsiderado do cálculo do limite.
Já os pagamentos feitos aos servidores a título de “indenização” por promoção horizontal obtida a partir de novembro de 2013 e ao pagamento dos vencimentos por
exercício de cargo em comissão referente ao período de
agosto a dezembro de 2014, ainda que referente a exercício financeiro diverso ao da apuração, deverão necessariamente compor os gastos do exercício financeiro em
análise, não devendo o somatório ser subtraído do cálculo efetuado, cujo nova apuração está demonstrado a
seguir:
Gastos Folha de Pagamentos – Poder Legislativo Em R$
1,00
Descrição
Valor
Total de Duodécimos (Repasses) Rece- 1.054.168,24
bidos no Exercício
Total da Despesa Legislativa com Folha 756.289,99
de Pagamento apurado no RTC
(-) Despesas Indenizatórias
3.354,00
(=) Total da Despesa Legislativa com 752.935,99
Folha de Pagamento apurada na ITC
LIMITE COM FOLHA DE PAGAMENTO 737.917,77
% Gasto com folha de pagamentos
71,42 %
% Limite Gasto com folha de paga- 70,00%
mentos

Fonte: Processo TC 4.877/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Quanto o argumento de “que o limite ultrapassado fora
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diminuto”, e que o “percentual excedido, pelo seu valor,
é de ser compreendido no âmbito do “princípio da insignificância”, não caracterizando excesso de gasto com
pessoal”. A área técnica frisou que o percentual estabelecido como limite no dispositivo constitucional é máximo, acima do qual o montante gasto pelo Poder legislativo Municipal com a folha de pagamento não pode estar.
Isto é o que se encontra determinado de forma imperativa pelo § 1º do Art. 29-A, da Constituição da República.
Logo a seguir temos o § 3º do mesmo artigo, cujo texto
impõe “crime de responsabilidade do Presidente da Câmara o desrespeito ao § 1º deste artigo”, ou seja, o descumprimento objeto deste indicativo de irregularidade.
Além disso, destacou que esta Corte de Contas já apreciou situação similar, quando da análise da Prestação de Contas da Câmara Municipal de Viana (Processo TC 2548/2014) referente ao exercício de 2013 (Acórdão 318/2016 – Plenário), bem como da Prestação de
Contas da Câmara Municipal Ibitirama (Processo TC
03466/2016-9), referente ao exercício de 2015 (Acórdão
388/2017 – Primeira Câmara).
Ante todo o exposto e considerando a legislação vigente,
opinou no sentido de refutar as alegações de defesa para que seja mantido o indicativo de irregularidade apontado no item 5.2.1 do RTC 540/2017.
Pois bem.
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 do
gestor em inobservar o limite determinado.
www.tce.es.gov.br

Ao analisar os autos dos processos TC referentes aos
exercícios de 2013 (2554/2014), 2014 (3688/2015) e
2015 (3466/2016), todos de responsabilidade do senhor
José Tavares de Moura, verifiquei que foram descumpridos os limites de gastos com a folha de pagamento nos
exercícios de 2013 e 2015, portanto, havendo reincidência no descumprimento do limite Constitucional fixado.
Logo, visto que houve reincidência do gestor em inobservar o limite determinado, mantenho a irregularidade.
III – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar IRREGULARES as contas da Câmara Municipal de Ibitirama sob a responsabilidade do senhor José Tavares de Moura, relativas ao exercício de 2016,
nos termos do inciso III do art. 84 da Lei Complementar
621/2012, pela manutenção da seguinte irregularidade:
Despesa Total com Folha de Pagamento Superior a 70%
da Transferência de Duodécimos no Exercício (item
5.2.1 do RTC 540/2017).
Base Legal: Artigo 29-A, § 1º, da CRF/88 (redação dada
pela EC 25/2000).
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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1.2. Com fulcro no inciso IV, do art. 87 da LC 621/2012 e
art. 389 inciso I do RITCEES, aplicar ao senhor José Tavares de Moura MULTA de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a
ser atualizada em conformidade com os artigos 135 §3º
e 138 da LC 621/2012;

HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.3. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

ACÓRDÃO TC- 265/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 09202/2017-2

4. Especificação do quórum:

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

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

UGs: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus, SMO
- Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes de São Mateus

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

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: ZEL Construtora EIRELI – EPP

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.

Responsáveis: Renata Zanete, Daniel Santana Barbosa,
Jose Carlos do Valle Araujo de Barros,

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
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CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA DO MÚNICÍPIO DE SÃO MATEUS –
EXERCÍCIO DE 2017 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
REFERENTES AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO
DE PREÇOS Nº 34/2017 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CONHECIMENTO – INDEFERIMENTO
DA MEDIDA CAUTELAR – JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação, com pedido de concessão de
www.tce.es.gov.br

medida cautelar, formulada pela empresa Zel Construtora Eirelli – EPP em que narra indícios de irregularidade no edital do pregão presencial para registro de preços nº 34/2017, realizado pela Prefeitura do Município
de São Mateus visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de iluminação pública (Petição Inicial
433/2017-1 – Documento 02 e 03).
Em vista dos fatos noticiados, a Secretaria de Controle
Externo - Engenharia (SecexEngenharia) prolatou a Manifestação Técnica 00064/2018-4 (Documento 05), na
qual pugnou pelo conhecimento da representação, denegação da cautelar e arquivamento dos autos ou, alternativamente, a notificação dos responsáveis e conversão
do rito processual de sumário para ordinário, nos seguintes termos:
4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração
superior, com a proposta de:
1) conhecimento da representação pelo preenchimento
dos requisitos de admissibilidade, estabelecidos no art.
94, da LC 621/2012 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo;
2) denegação do pleito de concessão da medida cautelar para sustação dos efeitos da Ata de Registro de Preços n° 035/2017;
3) não acatamento do pedido de ser declarado ilegal o
Pregão Presencial n° 034/2017; e
4) determinação de arquivamento dos autos.
Entendendo o Conselheiro Relator ser necessária a análise mais aprofundada das questões suscitadas, propomos que:
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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1) seja determinado o prosseguimento em rito ordinário; e
2) sejam notificados os responsáveis para apresentação
de informações quanto ao alegado.
Considerando a manifestação técnica e a possibilidade
de arquivamento do feito, submeti o feito ao crivo do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas que, por
meio do Parecer 00684/2018-8 (Documento 11), se pronunciou em concordância com os argumentos fáticos e
jurídicos delineados pela SecexEngenharia.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 DA ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, encampo as razões expostas pela SecexEngenharia e corroboradas no parecer ministerial para conhecer a presente representação, adotando, para tanto, a motivação exarada na Manifestação Técnica
00064/2018-4:
[...]
2.1 REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO
Os requisitos de admissibilidade da representação, por
disposição do parágrafo único, do art. 101, da Lei Complementar n° 621/2012 – Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo – são equivalentes
aos estabelecidos para conhecimento de denúncia, a saber:
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;
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III – estar acompanhado 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 representa-la.
§ 1° A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.

tido de propor o arquivamento do feito, adoto-a como
razões de decidir e a transcrevo abaixo:
[...]
2.2 FUNDAMENTOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR E SUSTAÇÃO DE CONTRATO
Os pedidos apresentados pela Representante são amparados na legislação de regência desta Corte de Contas, a
referida Lei Complementar n° 621/2012, em específico o
art. 111, que dispõe:

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

Art. 111. O Tribunal poderá determinar a sustação do
contrato firmado pelo Poder Público, se verificada ilegalidade em sua execução ou se for declarada a nulidade
do procedimento licitatório. [g.n.]

Transcreve-se a disposição do parágrafo único, do art.
101, para a sua aplicabilidade à representação:

Os preceitos para concessão de medida cautelar, por seu
turno, constam a partir do Título V, conforme abaixo:

§ 2° Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.

Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações
e contratos administrativos.
Parágrafo único. Aplicam-se à representação prevista
nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Da leitura da petição inicial e dos documentos que a
acompanham verifica-se que a Representante logrou
cumprir os requisitos insculpidos na legislação para que
a representação seja conhecida.

TÍTULO V
DAS MEDIDAS CAUTELARES
Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo,
havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a
direito alheio e de risco de ineficácia da decisão de mérito, o Tribunal de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar
medidas cautelares. [g.n.]
[...]
Art. 125. São medidas cautelares, dentre outras previstas nesta Lei Complementar:

II.2 DO PROVIMENTO CAUTELAR

[...]

Da mesma forma, por entender suficiente e plenamente motivada a fundamentação delineada na Manifestação Técnica 00064/2018-4, especialmente para indeferir o provimento cautelar pleiteado, bem como no sen-

III - a determinação a autoridade competente para que
suspenda o contrato administrativo, bem como os pagamentos dele decorrentes, até que se decida sobre o
mérito da questão suscitada; [g.n.]

www.tce.es.gov.br
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No mérito, a Representante aponta como ilegalidades
exigências de qualificação técnica que supostamente
restringiram a participação de interessados na contratação e afetaram a competitividade do certame, com prejuízo ao erário, em suposto.
Em breve análise do mérito, da leitura da ata de julgamento do pregão (cópia em anexo), vê-se que as alegações da Representante não merecem prosperar diante do caso concreto, em que se verifica a participação
de sete proponentes, inclusive a própria Representante,
que participou até a etapa final de lances. Cabe destacar, inclusive, que a Representante somente se insurgiu
quanto às exigências do edital treze dias após participar
e ser vencida na etapa de lances.
Também não é possível conjecturar sobre possível dano
ao erário, uma vez que o desconto verificado entre a menor proposta inicial (R$ 1.453.412,) e o menor lance vencedor (R$ 948.998,00) foi de 34,7% (trinta e quatro por
cento e sete décimos).
Por fim, a suposta incompatibilidade entre a exigência de
visita técnica para participar da licitação e a possibilidade de adesão por carona à ata de registro de preços não
pode ser considerada relevante para a nulidade do edital, uma vez que a adesão de carona está condicionada
à aceitação pelo fornecedor/prestador do serviço, que
poderá recusar a contratação em condições adversas às
que considerou para formulação da proposta.
Tal questão está prevista no item 25.2 do edital:
25.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
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anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. [g.n.]
Desta forma, a possibilidade de futura adesão de terceiros à ata de registro de preços não inviabilizaria a formulação de proposta sob as condições postas no edital, inclusive o conhecimento das condições e locais de realização dos serviços, por meio de visita técnica.
3 CONCLUSÃO
O presente processo trata de representação sobre a
ocorrência de irregularidades no edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 034/2017 do Município de São Mateus, com pedido de concessão de medida cautelar para sustar a Ata de Registro de Preços n°
035/2017 e a declaração de ilegalidade do referido pregão.
Em análise do teor da representação restou observado
que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade
da representação, conforme foram estabelecidos na lei
específica de regência desta Corte de Contas.
Em breve análise do mérito, verificou-se que os argumentos da Representante, que numa análise preliminar de edital poderiam ser considerados razoáveis, não
se confirmaram no caso concreto, diante do número de
participantes habilitados e do desconto final no preço
registrado, que, também, afastou a possibilidade de se
afirmar a ocorrência de prejuízo ao erário.
4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
www.tce.es.gov.br

Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração
superior, com a proposta de:
1) conhecimento da representação pelo preenchimento
dos requisitos de admissibilidade, estabelecidos no art.
94, da LC 621/2012 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo;
2) denegação do pleito de concessão da medida cautelar para sustação dos efeitos da Ata de Registro de Preços n° 035/2017;
3) não acatamento do pedido de ser declarado ilegal o
Pregão Presencial n° 034/2017; e
4) determinação de arquivamento dos autos.
Entendendo o Conselheiro Relator ser necessária a análise mais aprofundada das questões suscitadas, propomos que:
1) seja determinado o prosseguimento em rito ordinário; e
2) sejam notificados os responsáveis para apresentação
de informações quanto ao alegado.
[...]
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), acompanho o entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÂO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER a presente representação, em cumprimento ao artigo 94 c/c art. 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do
Tribunal) e ao art. 177 c/c 182, parágrafo único, da Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno);
1.2. INDEFERIR a concessão de medida cautelar;
1.3. JULGAR IMPROCEDENTE esta representação, nos
moldes do art. 95, I c/c art. 99, §2º, da Lei Orgânica do
Tribunal e do art. 178, I c/c 182, parágrafo único, do Regimento Interno;
1.4. Dar CIÊNCIA, na forma regimental, ao signatário da
representação;
1.5. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Diário Oficial de Contas

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

ACÓRDÃO TC- 266/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06979/2014-9
Classificação: Tomada de Contas Especial
UGs: PMSJC - Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Relator: Marco Antônio da Silva
Partes: Jose Carlos de Almeida, Leonardo dos Santos Silva, Sueli Aparecida Dalmalin, Douglas Marchiori Rodrigues, Cassyus de Souza Sesse, Liliana Maria Rezende
Bullus, Tania Cecilia Charpinel Diniz, Rosana Ferreira de
Mendonca Oliveira, João Hilario Lievore De Brandao, Assessoria e Consultoria Sesse LTDA - ME
Procuradores: Victor Belizario Couto (OAB: 12606-ES),
Luiz Bernard Sardenberg Moulin (OAB: 12365-ES), Rodrigo Jose Pinto Amm (OAB: 10347-ES), Heverton de Oliveira Brandão Junior (OAB: 20661-ES), Jose Carlos Nascif
Amm (OAB: 1356-ES), Pablo de Andrade Rodrigues (OAB:
10300-ES), Cassyus de Souza Sesse (OAB: 27339-ES, OAB:
181139-RJ), Silvia Cristina Veloso (OAB: 19793- ES)
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – DEIXAR DE ACOLHER
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – ACOLHER PARCIALMENTE JUSTIFICATIVAS E AFASTAR IRREGULARIDADES 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 E 2.8 – REGULAR - MANTER IRREwww.tce.es.gov.br

GULARIDADES 2.6 E 2.9 – RESSARCIMENTO - MULTA –
IRREGULAR - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial
determinada por este Egrégio Tribunal de Contas, através da Decisão TC 3405/2014 – Primeira Câmara, proferida nos autos do Processo TC 0863/2010 (fl. 4664, vol.
XX), referente à denúncia apresentada pelo Sr. João Batista de Souza Firmino, em face de supostas irregularidades ocorridas no Município de São José do Calçado,
no exercício de 2009, sob a responsabilidade do Sr. José
Carlos de Almeida, então Prefeito Municipal.
A Tomada de Contas em análise foi instaurada pela então Prefeita Municipal, Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, sendo designada Comissão responsável, através da
Portaria 5021/2014, de 24/6/14, e Portaria 5299/2015,
de 01/7/2015.
Procedida a análise da Ata e Relatório Final da Comissão, em confronto com a Instrução Técnica Inicial – ITI
745/2013, tendo como achados de auditoria os itens 24,
26, 28, 30, 34, 35, 36, 41 e 42, passíveis de ressarcimento, sobre os quais remanesceram dúvidas, conforme voto deste Relator (fls. 4-8), foi sugerida a citação dos responsáveis a seguir relacionados, além do Prefeito Municipal, nos termos da Manifestação Técnica 00534/2016-1
e Instrução Técnica Inicial – ITI00505/2016-4.
Os responsáveis foram, então, regularmente citados,
através da Decisão Monocrática 00917/2016 e Termos
de Citação 00972/2016-7 a 00980-/2016-1 (fls. 151162), trazendo aos autos a documentação de fls. 192 e
196-245, com exceção dos senhores José Carlos de AlSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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meida, Rosana Ferreira de Mendonça Oliveira e Sueli A.
Dalmolin Carvalho, que foram novamente citados, através da Decisão Monocrática 01047/2017-4 e Termos de
Citação 01144/2017-3, 01145/2017-8 e 01146/2017-2
(fls.252-257).
Em atenção aos Termos de Citação 01144 e 01146/2017,
foi juntada nos autos (fls. 259-304) a documentação pertinente à defesa dos responsáveis, tendo a Sra. Rosana
sido declarada REVEL, através da Decisão Monocrática 01589/2017-1, por não atender ao Termo de Citação
01145/2017-8.
A área técnica, através da Secex Denúncia, procedeu à análise da documentação juntada pelos responsáveis, emitindo a Instrução Técnica Conclusiva – ITC
04973/2017-7, opinando pela mantença das irregularidades descritas nos itens 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 da
instrução, pelo afastamento do dano, em relação aos
itens 2.1, 2.2 e 2.5, assim como pela responsabilidade da
empresa contratada – Assessoria e Consultoria Sasse Ltda., em relação aos itens 2.3 e 2.4.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Parecer de fls. 347-350, de lavra do Procurador, Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.
Por ocasião da Sustentação Oral, na Sessão Ordinária de
20/12/2017, foram trazidos novos argumentos e documentos pelo Dr. João Hilário Lievore de Brandão, conforme Notas Taquigráficas e documentos de fls. 354-375,
sendo os autos mantidos em pauta pela então Relatora.
Assim, após regular redistribuição vieram os autos a este
Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado da Primeira CâDiário Oficial de Contas

mara deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art.
29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido instaurada a Tomada de Contas Especial, através da Portaria nº Portaria 5021/2014, pelo Município de
São José do Calçado, faz-se necessário a análise dos atos
e fatos para posterior deliberação.
1. CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, verifico consonância entre a área
técnica e o Parquet de Contas, que opinaram pela mantença das irregularidades 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 da
instrução, pelo afastamento da imputação de dano em
relação aos itens 2.3, 2.4 e 2.8, bem como da responsabilidade da empresa contratada – Assessoria e Consultoria Sasse Ltda., em relação aos itens 2.3 e 2.4, além
do afastamento dos itens de irregularidade 2.1, 2.2 e 2.5
da instrução, com condenação dos responsáveis em imputação de ressarcimento e aplicação de multa, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 04973/20177, verbis:
[...]
3 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as motivações adotadas nestes autos, que versam
sobre Tomada de Contas Especial realizada pela Prefeitura Municipal de São José do Calçado, sugere-se a manutenção das seguintes irregularidades:
2.3 – Contratação de Assessoria para Realização de Atiwww.tce.es.gov.br

vidades Inseridas dentre as Atribuições de Cargos Efetivos da Administração Pública e Liquidação Irregular da
Despesa (item 2.3 desta ITC)
Base legal: Art. 37, II da Constituição Federal e art. 63,
parágrafo 2°, inciso III da Lei 4.320/1964.
Responsáveis: José Carlos de Almeida – Prefeito do Município de São José do Calçado, Leonardo dos Santos Silva – Secretária Municipal de Saúde.
2.4 – Contratação de Assessoria para Realização de Atividades Inseridas dentre as Atribuições de Cargos Efetivos da Administração Pública e Liquidação Irregular da
Despesa (item 2.4 desta ITC).
Base legal: Art. 37, II da Constituição Federal e art. 63,
parágrafo 2°, inciso III da Lei 4.320/1964.
Responsáveis: Identificação: José Carlos de Almeida –
Prefeito do Município de São José do Calçado, Leonardo
dos Santos Silva – Secretária Municipal de Saúde.
2.6 – Recebimento de Diárias sem Comprovação de
Comparecimento em Reunião/Evento e Recebimento a
Maior de Diárias (item 2.6 desta ITC).
Base legal: Art. 63 da Lei 4.320/1964.
Responsáveis: Identificação: José Carlos de Almeida –
Prefeito do Município de São José do Calçado, Douglas
Marchiori Rodrigues – Procurador Municipal.
2.7 – Recebimento de Diárias sem Comprovação de
Comparecimento em Reunião/Evento e Recebimento a
Maior de Diárias (item 2.7 desta ITC).
Base legal: Art. 63 da Lei 4.320/1964.
Responsáveis: Identificação: José Carlos de Almeida –
Prefeito do Município de São José do Calçado, João Hilário Lievore Brandão – Assessor Jurídico.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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2.8 – Pagamento por Serviços Não Contemplados no
Instrumento Contratual. Deficiência na Liquidação da
Despesa (item 2.8 desta ITC).
Base legal: Art. 62 e 63 da Lei 4.320/1964.
Responsáveis: José Carlos de Almeida – Prefeito do Município de São José do Calçado, Sueli A. Dalmolin Carvalho – Chefe do Departamento de Compras do Município
de São José do Calçado/ES.
2.9 – Concessão de Diárias sem Comprovação de Comparecimento em Reunião/Evento e Demonstração do
Inescusável Interesse Público, que deu ensejo ao afastamento do Prefeito Municipal (item 2.9 desta ITC).
Base legal: Art. 37, caput da Constituição Federal de
1988, e 62 da Lei 4.320/1964.
Responsáveis: José Carlos de Almeida – Prefeito do Município de São José do Calçado.
3.2 – Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se,
opinando por:
3.2.1 Rejeitar as razões de justificativas e manter a irregularidade de:
3.2.1.1 José Carlos de Almeida – Prefeito Municipal de
São José do Calçado, em razão do cometimento de ato
ilegal disposto no item 2.3 desta ITC, aplicando-lhe multa em razão desta irregularidade; no item 2.4 desta ITC,
aplicando-lhe multa em razão desta irregularidade; no
item 2.6 desta ITC, com determinação de restituição ao
erário do montante de R$ 620,00 (seiscentos e vinte
reais) em 2009, equivalente a 321,7436 VRTE, em solidariedade com o Sr. Douglas Marchiori Rodrigues; no
item 2.7 desta ITC, com determinação de restituição ao
erário do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) em
Diário Oficial de Contas

2010, equivalente a 1.494,4705 VRTE, em solidariedade com o Sr. João Hilário Lievore; no item 2.8 desta ITC,
aplicando-lhe multa em razão desta irregularidade; e
no item 2.9 desta ITC, com determinação de restituição
ao erário do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) em 2009, equivalente a 25.947,0679 VRTE e de
R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais)
em 2010, equivalentes a 24.658,7626 VRTE, totalizando
50.605,8305 VRTE;
3.2.1.2 Leonardo dos Santos Silva – Secretário Municipal de Saúde, em razão do cometimento de ato ilegal disposto no item 2.3 desta ITC, aplicando-lhe multa em razão desta irregularidade; e no item 2.4 desta ITC, aplicando-lhe multa em razão desta irregularidade;
3.2.1.3 Douglas Marchiori Rodrigues – Procurador Municipal, em razão do cometimento de ato ilegal disposto
no item 2.6 desta ITC, com determinação de restituição
ao erário do montante de R$ 620,00 (seiscentos e vinte
reais) em 2009, equivalente a 321,7436 VRTE, em solidariedade com o Sr. José Carlos de Almeida;
3.2.1.4 José Hilário Lievore Brandão – Assessor Jurídico,
em razão do cometimento de ato ilegal disposto no item
2.7 desta ITC, com determinação de restituição ao erário
do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) em 2010,
equivalente a 1.494,4705 VRTE, em solidariedade com
o Sr. José Carlos de Almeida; e
3.2.1.5 Sueli A. Dalmolin Carvalho – Chefe do Departamento de Compras do Município de São José do Calçado, em razão do cometimento de ato ilegal disposto no
item 2.8 desta ITC, aplicando-lhe multa em razão desta
irregularidade.
3.2.2. Acolher as justificativas e afastar as irregularidawww.tce.es.gov.br

des, excluindo a responsabilidade de Tânia Cecília Diniz
Gomes, Cassyus de Souza Sesse, Assessoria e Consultoria Sesse Ltda. e Rosana Ferreira de Mendonça Oliveira
ante a apresentação de documentação comprobatória
de não ocorrência das irregularidades.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 5381/2017-2, acompanhou
na íntegra o posicionamento da área técnica.
Cabe ressaltar que na 44ª Sessão Ordinária da Primeira
Câmara, ocorrida no dia vinte de dezembro de 2017, foi
realizada sustentação oral pelo interessado, Sr. João Hilário Lievore de Brandão, conforme Notas Taquigráficas e
documentos acostados aos autos.
Assim, antes de adentrar ao mérito, no que se refere
às irregularidades constatadas pela área técnica e pelo
douto representante do Parquet de Contas, se faz necessária a abordagem da preliminar suscitada nas justificativas apresentadas pelos responsáveis.
2. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA:
Os responsáveis alegaram a ocorrência de PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do artigo 71 da Lei Complementar Estadual
621/2012, em razão dos fatos tratados nos autos terem
ocorrido nos exercícios de 2009 e 2010.
Os subscritores da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
analisaram a ocorrência da prescrição no item 2.1, assim concluindo:
[...]
Cabe, inicialmente, esclarecer não se tratar de caso de
prescrição. Como bem apontado pelo Defendente, a
prescrição nesta Corte de Contas é regulada pelo artigo 71 da Lei Complementar n° 621/2012, o qual segue:
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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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 verificação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a
adoção de medidas corretivas.
No entanto, o defendente equivocou-se quanto à data
de início de contagem do prazo prescricional. Em se tratando de uma Tomada de Contas Especial, inclusive com
obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, a contagem do prazo prescricional obedece ao inciso I do parágrafo 2° do referido artigo, ou seja, da autuação do feito nesta Corte de Contas.
Ou seja, a data inicial para a contagem do prazo presDiário Oficial de Contas

cricional é 28/07/2014, não tendo transcorrido o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos previsto no caput do artigo.

DA ITC 4973/2017-7 E DA ITI 505/2016-4).

Ademais, o parágrafo 5° do artigo também deixa claro
que, mesmo em ocorrendo prescrição, esta não alcança a competência desta Corte de Contas para “ocorrência de prejuízo do erário, nem obsta adoção de medidas
corretivas”. g.n

Responsáveis: José Carlos de Almeida - Prefeito Municipal, Leonardo dos Santos Silva – Secretário Municipal
de Saúde, e Assessoria e Consultoria Sasse Ltda. – Contratada.

Desta maneira, pelas razões já expostas e acompanhando o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, deixo de acolher a preliminar
de prescrição da pretensão punitiva em relação aos responsáveis indicados no subitem 2.1 da ITC 4973/20177, nos termos do artigo 71, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e do artigo 373 do RITCEES.
Assim sendo, passo, então, ao enfrentamento de mérito
dos indicativos de irregularidades cuja mantença foi sugerida pela área técnica, à luz da documentação dos autos, das alegações de defesa apresentadas, bem como da
legislação aplicável, a saber:
3. DO MÉRITO:
Com relação aos indicativos de irregularidades 2.1, 2.2 e
2.5, cujo afastamento foi sugerido pela área técnica, entendo que a análise procedida se mostra adequada, motivo pelo qual adoto o seu entendimento como razão de
decidir e afasto os respectivos indicativos de irregularidades, promovendo-se os enfrentamentos dos demais
itens, vejamo-los.
3.1 CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO
DE ATIVIDADES INSERIDAS DENTRE AS ATIVIDADES DE
CARGOS EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DA DESPESA - (ITENS 2.3 E 2.4
www.tce.es.gov.br

Base normativa: artigo 37, inciso II, da Constituição Federal; e artigo 63, § 2º, inciso III, da Lei Federal 4.320/1964.

Promove-se a análise destes itens 2.3 e 2.4 em conjunto,
por se tratar de mesmo escopo e responsáveis, conforme descrito na da ITC 4973/2017-7.
Tratam os indicativos de irregularidades analisados na
instrução sob os itens 2.3 e 2.4, de contratação de assessoria e consultoria contábil de forma geral (fl. 92) para o
Fundo Municipal de Saúde - Contrato 51/2010, no período de 01/1/2010 a 31/1/2010, e Contrato 67/2010, no
período de 9/2/2010 a 31/12/2010.
Com relação à liquidação irregular da despesa, relata a
área técnica que os pagamentos foram efetuados mediante simples declaração no verso da nota fiscal de
que os serviços foram executados, não se verificando
nos processos correspondentes qualquer comprovação
material, como relatórios descritivos dos diversos serviços contratados e realizados.
Os responsáveis alegaram, em síntese, a ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva e que, comprovada a
prestação dos serviços, não cabe a imputação de ressarcimento inicialmente proposto, além do que a prestação
dos serviços não fora comprovada somente com a declaração aposta no verso da nota fiscal, haja vista que o
responsável pela empresa contratada assinava pela contabilidade, como contador, função que exercia junto ao
Conselho Municipal de Saúde.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Os subscritores da instrução opinaram pelo afastamento do ressarcimento inicialmente proposto, bem como
da responsabilidade da empresa contratada em razão da
comprovação da execução dos serviços, bem como pela mantença da irregularidade sob a responsabilidade
do Prefeito (pela contratação e não designação de fiscal
do contrato) e do Secretário Municipal de Saúde (pela liquidação e pagamento), sugerindo o apenamento dos
mesmos com multa, na forma do artigo 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Assim, parece-me que seja o caso do Município de São
José do Calçado, não tendo encontrado informação do
corpo técnico sobre a existência de servidores em seu
quadro de pessoal com as condições mínimas para execução dos serviços objeto dos referidos contratos, além
disso, ainda que os tenha, não se pode negar ao município o direito de melhor se assessorar tecnicamente, conforme se vê da jurisprudência atual, verbis:

C/C 13 DA LEI Nº 8666/93. REQUISITOS DE LEI OBSERVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPETIÇÃO EM RAZÃO
DO CARÁTER SUBJETIVO DA CONFIANÇA DO PRESTADOR
DO SERVIÇO. NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. REFORMA
DA SENTENÇA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO INICIAL. ARTIGO 269, I DO CPC. APELO CONHECIDO
E PROVIDO. 1. Esta Câmara Cível já firmou entendimento no sentido de que a contratação pelo gestor público,
do serviço de escritório de advocacia, dispensa a realização de procedimento licitatório, dada a impossibilidade de competição em razão do caráter subjetivo da
confiança do prestador do serviço e desde que haja notória especialização da empresa contratada; 2. A própria sentença apelada reconhece o posicionamento do
Tribunal de Contas em relação à possibilidade de contratação direta de empresas e serviços especializados, desde que “específicos e de natureza não continuada “, o
que se observa da leitura dos contratos firmados; 3. Não
vislumbro a ocorrência de ato lesivo ao patrimônio público, uma vez que os serviços contratados e pagos pelo Município gerido pela recorrente foram devidamente
prestados pelos escritórios contratados, afastando, por
conseguinte, a pecha de improbidade da conduta praticada pela apelante; 4. Recurso conhecido e provido. (TJSE; AC 201500728343; Ac. 2318/2017; Primeira Câmara
Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; Julg. 14/02/2017;
DJSE 17/02/2017) – g.n

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIOS
DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO PARA DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS. ART. 25

Verifico, ainda, quanto aos atos de designação da Comissão responsável pela Tomada de Contas Especial que
a sua composição foi a seguinte: um servidor ocupante
do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, um ocupante do

Assim, tais situações tem sido objeto de julgamentos por
este Egrégio Tribunal de Contas, em tais casos, contudo, promovo análise individualizada de acordo com as
condições técnicas dos Municípios que, em sua maioria,
mesmo que tenha em seu quadro de pessoal um contador ou técnico em contabilidade, tais servidores, por
vezes, não detém expertise suficiente para atender de
pronto aos ditames da LRF, além das exigências impostas por este Tribunal de Contas, dos Governos Federal e
Estadual, quanto às diversas prestações de contas, com
seus necessários registros contábeis.
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cargo de Tesoureiro, um Auxiliar de Enfermagem e dois
Agentes Administrativos (fls. 11 e 29).
Ademais, constato da documentação juntada às fls. 200201 que o titular da referida empresa consta como o único contador do cadastro do Fundo Municipal de Saúde,
assinando, como contador, junto ao Secretário Municipal de Saúde, em solicitação de autorização deste Egrégio Tribunal de Contas para retificação do SISAUD de janeiro de 2010.
Posto isto, divirjo parcialmente do entendimento técnico e do Órgão Ministerial, que afastaram a imputação de
ressarcimento, assim como a responsabilidade da empresa contratada, e afasto os indicativos de irregularidades, bem como o ressarcimento inicialmente proposto, além da responsabilidade da empresa contratada –
Assessoria e Consultoria Sasse Ltda.
3.2 RECEBIMENTO DE DIÁRIAS SEM COMPROVAÇÃO DE
COMPARECIMENTO EM REUNIÃO/EVENTO E RECEBIMENTO A MAIOR DE DIÁRIAS - (ITENS 2.6 E 2.7 DA ITC
4973/2017-7 E DA ITI 505/2016-4).
Base normativa: artigo 63 da Lei Federal 4.320/1964.
Responsáveis: José Carlos de Almeida – Prefeito Municipal (pela concessão e pagamento a maior), Douglas Marchiori Rodrigues – Procurador Municipal (ressarcimento
R$ 620,00 = 321,7436 VRTE) e João Hilário Lievore Brandão – Assessor Jurídico (ressarcimento R$ 3.000,00 =
1.494,4705 VRTE’s).
Promove-se a análise conjunta dos itens 2.6 e 2.7 da Instrução Técnica conclusiva – ITC.
De acordo com o relato técnico, o Sr. Douglas Marchiori (Procurador Municipal) teria recebido, em 2009, diárias para custear três viagens a Vitória, sendo que, nuSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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ma ocasião, realizou-se levantamento para recuperação
de receita proveniente de Royalties e ICMS da Hidrelétrica Rosal; já outra, se deu com relação ao Termo de Reintimação Fiscal SPAC 2009/00007; sendo também realizado acompanhamento do Prefeito em reunião na Caixa
Econômica Federal - CEF.
Quanto aos Processos 232 e 463/2009, deles não constam os boletins de diárias, e, no 1º processo, sequer
consta o período da viagem.
No que se refere ao Processo 1447/2009, consta do boletim de diária que o objeto da viagem foi acompanhar o
Prefeito, no entanto, não foi encontrado pagamento de
diária ao Prefeito para viagem naquela data 17/3/2009,
sendo devido ao servidor o valor da sua diária, R$ 120,00,
tendo sido pago a maior, o valor de R$ 380,00.
Com relação ao Sr. João Hilário (Assessor Jurídico), teria
recebido, em 2010, diárias para realização de três viagens: uma a Vitória (dias 09 e 10/11/2010, 02 diárias)
e duas a Brasília (30/11 e 7/12/2010) para assessorar o
Prefeito em assuntos da municipalidade.
Quanto aos Processos 8167 e 5837/2010, deles não
constam documentos comprobatórios de reunião/evento nos dias 9 e 10/11/2010.
No que se refere aos Processos 6075 e 6198/2010, deles
não constam informações sobre o transporte utilizado e
do interesse público das viagens a Brasília, assessorando
o Prefeito, nos dias 30/11 e 7/12/2010.
O Sr. José Carlos de Almeida (Prefeito), não se manifestou sobre os dois indicativos de irregularidades em
análise.
O Sr. Douglas Marchiori informou, a fl. 192, sua intenção de promover a restituição do valor a ele atribuído, já
Diário Oficial de Contas

havendo requerido um parcelamento junto à Prefeitura,
em 4/4/2016, estando aguardando o deferimento, conforme documentação já apresentada nos autos do Processo TC 863/2010.
O Sr. João Hilário, alegou, em síntese, o seguinte:
- A despesa foi alcançada pelo instituto da PRESCRIÇÃO,
haja vista que fora realizada em janeiro de 2009 e sua citação somente se efetivou em agosto de 2016.
- Gênese defeituosa dos autos, em razão de apuração
feita sobre denúncia apresentada por denunciante falso, haja vista que o denunciante – João Batista de Souza
Firmina – CPF 67776663220 é pessoa inexistente, e que,
por certo, há uma vedação legal ao anonimato e desenvolvimento de processos sem uma clara identificação do
denunciante, e, por via reflexa, no mesmo sentido, no
uso de denunciante falso.
- Sua responsabilidade foi afastada pela Comissão de Tomada de Contas, completamente imparcial, e que conhece o dia a dia da Administração, devendo tal julgamento ser seguido por este Tribunal.
- Quanto às diárias recebidas nos dias 9 e 10 de novembro de 2010 para viagem a Vitória acompanhando o Prefeito em diversas reuniões (processo 5837/2010), as viagens foram realmente realizadas e seguidas as orientações legais pertinentes. Ocorre que, naquela época, as
diárias dos Procuradores eram solicitadas pela Secretária da Procuradoria, não se sabendo se a documentação
por ele apresentada não foi juntada aos autos, ou se dele foi retirada.
- Quanto aos processos 6075 e 6198/2010, referente ao
recebimento das diárias dos dias 30/11 e 7/12/2010, para Brasília, acompanhando o Prefeito, a documentação
www.tce.es.gov.br

anexada (fls. 212-217) comprova a sua realização.
- Em sede de sustentação oral, na Sessão de 20/12/2017,
reafirmou seus argumentos iniciais e esclareceu que, na
viagem a Vitória, nos dias 9 e 10/11/2010, lembrou que
esteve junto com o Prefeito, no Tribunal de Justiça, discutindo com a Presidência sobre um repasse em razão
de hidrelétricas, de barragens, por ordem do Conselho
Nacional de Justiça, e que fora descumprido pelo TJ, o
que afetava, também ao município de Baixo Guandu. g.n
Informou, ainda, que esteve na Assembleia Legislativa,
tratando de convênios – Secretaria de Obras, em uma
agenda extensa, como explicara em 2014 nos autos do
Processo TC nº 863/2010, quando de sua primeira citação.
Juntou, às fls. 371-375, o histórico das viagens realizadas, cópia do Decreto 3.579/2010, de 2/3/2010, que fixou o valor e a forma de concessão de diárias, o qual
estabelece que, em viagens assessorando o Prefeito, o
servidor recebe o valor a ele devido, e, em viagens fora
do Estado, as diárias são pagas em dobro, e relação de
decisões deste Tribunal de Contas, em que foram afastadas irregularidades idênticas.
Os subscritores da instrução opinaram pela mantença da
irregularidade, bem como dos valores do ressarcimento,
contra argumentando, em síntese, o seguinte:
- Quanto ao Sr. Douglas Marchiori, reconheceu a irregularidade e informou a adoção de providências para o ressarcimento. Porém, não consta dos autos qualquer documento que comprove o recolhimento da importância
de R$ 620,00, equivalente a 321,7436 VRTE.
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Quanto ao Sr. João Hilário, concluiu o seguinte:

sência da matriz de responsabilização.

E DA ITI 505/2016-4).

* Não Há fundamento na alegação de que a denúncia teria sido feita por denunciante falso e que por esta razão
não deveria haver prosseguimento nas investigações,
pois a presente ITC pertence ao processo de Tomada de
Contas Especial que teve como base, processo de fiscalização (auditoria), no qual foi apurado o dano e a responsabilidade.

Cabe ressaltar que o Sr. Douglas Marchiori, não prestou qualquer esclarecimento, e, em razão do movimento
realizado no sentido de promover o recolhimento da importância devida., obviamente, permanece a irregularidade em relação ao mesmo, bem como o ressarcimento
devido, no valor de R$ 620,00, equivalente a 321,7436
VRTE’s.

Base normativa: artigos 62 e 63 da Lei Federal
4.320/1964.

* Apesar da irregularidade ter sido afastada pela Comissão de Tomada de Contas Especial, tal afastamento não
se fundamentou em documentação comprobatória.

Frisa-se que, quanto as alegações trazidas pelo Sr. João
Hilário, entendo que as mesmas não procedem, no que
se refere à origem defeituosa do processo em razão de
denunciante falso, como bem analisou a área técnica.

* A documentação juntada aos autos comprova a realização das viagens a Brasília, não havendo, no entanto,
documentação que comprove a natureza das viagens, e,
quanto à viagem a Vitória, não consta dos autos qualquer documento que comprove o deslocamento e a sua
natureza.
Examinando todo o acervo processual, verifico o seguinte:
Quanto ao Prefeito, Sr. José Carlos de Almeida, embora não tenha se manifestado, especificamente sobre esse fato, alertou, ao tratar de outro item, sobre a ausência
da matriz de responsabilidade, portanto, que sustente a
aplicação da imputação de ressarcimento.
Parece-me que não se pode exigir que o Chefe do Poder
Executivo Municipal dê conta de todas as ocorrências em
sua administração, do tipo liquidação de despesa, sendo
que o Prefeito autoriza a realização de despesa e o seu
pagamento, cabendo aos seus assessores, ao seu secretariado e servidores, a responsabilidade pela liquidação
da despesa, motivo pelo qual entendo que sua responsabilidade, no caso concreto, deve ser afastada, por auDiário Oficial de Contas

Entendo, no entanto, que devem ser acatados os esclarecimentos sobre os objetivos das viagens realizadas a
Vitória e a Brasília, assessorando o Chefe do Executivo
Municipal, na qualidade de Procurador Municipal, haja
vista a lógica dos esclarecimentos prestados, o que nos
leva a entender que ocorreram, de fato, somente falhas
de natureza formal na liquidação da despesa, restando
comprovado que as viagens a Brasília em companhia do
Prefeito foram efetivamente realizadas, tendo sido as
diárias pagas na forma da lei.
Posto isto, divirjo parcialmente do entendimento técnico e Ministerial, afastando a responsabilidade do Prefeito, Sr. José Carlos de Almeida e do Sr. João Hilário,
mantendo-se a presente irregularidade somente em relação ao Sr. Douglas Marchiori, imputando-lhe o ressarcimento no valor de R$ 620,00, equivalentes a 321,7436
VRTE’s.
3.3 PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS
NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DEFICIÊNCIA NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (ITEM 2.8 DA ITC 4973/2017-7
www.tce.es.gov.br

Responsáveis: José Carlos de Almeida – Prefeito Municipal e Sueli A. Dalmolin Carvalho – Chefe do Departamento de Compras.
De acordo com o relato técnico, o Município teria realizado aquisições de gêneros alimentícios em quantitativo excedente ao previsto no Contrato 237/2009, celebrado com a empresa Maria Aparecida Bento Rogério de
Aguiar – ME, assim, não havendo previsão contratual para a liquidação da despesa realizada, resta caracterizada a liquidação irregular da despesa, a despeito das notas fiscais terem sido atestadas pelas Secretarias Municipais, cabendo restituição no valor de R$ 3.410,00, correspondentes a 1.769,5900 VRTE’s.
O Sr. José Carlos, alegou, em síntese, a ocorrência de
PRESCRIÇÃO, haja vista a ocorrência dos fatos em 2009
e 2010, não havendo, no trâmite processual, nenhuma
causa de suspensão do curso do prazo prescricional.
Arguiu, por fim, a ausência da matriz de responsabilidade, bem como a impossibilidade de imputação de ressarcimento, ante à comprovação do fornecimento e/ou
prestação dos serviços, citando precedentes deste Tribunal de Contas, afirmando que, se houve liquidação irregular da despesa, foi ao arrepio da confiança do gestor.
A Sra. Sueli Dalmolin alegou, em síntese que, como Chefe do Departamento de Compras não tem competência
para autorizar a aquisição de qualquer item de material
de consumo para a Administração, como afirmou a área
técnica em relação à mesma.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Com relação ao dano informado, argumentou que as notas fiscais foram devidamente atestadas pelas Secretarias Municipais, não havendo que se falar em liquidação
irregular da despesa e/ou dano ao erário.
Os subscritores da Instrução Técnica Conclusiva - ITC opinaram pela mantença da irregularidade, com apenamento dos responsáveis com aplicação de multa pecuniária,
afastando-se a imputação de ressarcimento inicialmente
proposto, contra argumentando, em síntese, o seguinte:
- A documentação trazida aos autos comprova que os gêneros alimentícios adquiridos estavam previstos contratualmente e foram efetivamente entregues, não se configurando o dano ao erário, motivo pelo qual se afasta a
restituição dos valores indicados.
- Embora a Sra. Sueli não tenha competência para autorizar as aquisições de materiais, como alegou, cabe a ela,
como Chefe do Departamento de Compras, informar aos
Secretários o limite disponível para aquisição, inclusive
quando este acaba.
- Como reconhecido pelos defendentes, a aquisição dos
gêneros alimentícios em quantidade superior ao estabelecido no contrato. Sem previsão de possível aditamento dentro do limite legal, está em desacordo com a Lei
8666/93, sendo tal aquisição irregular.
Examinando os autos, verifico que a irregularidade se
deve a inobservância aos artigos 62 e 63 da Lei Federal 4.320/1964, que se referem à liquidação da despesa, sendo o Prefeito acusado de adimplir despesas realizadas em desacordo com o artigo 65, § 1º da Lei Federal
8666/1993, que trata de limite para aditamento contratual, bem como da Chefe do Departamento de Compras,
a que se atribui a autorização de tais aquisições, o que
Diário Oficial de Contas

não lhe competiria.
Verifico que não se informa nestes autos quais foram os
totais contratados nem o total do excedente ao contrato,
para que se possa averiguar o percentual excedido, ainda que sem a formalização do termo aditivo contratual,
deduzindo-se que o valor excedente seja aquele indicado para restituição ao erário, no valor de R$ 3.410,00.
Verifico, no entanto, do Relatório de Auditoria, que o valor total contratado foi de R$ 23.240,00, por 66.400 pães
franceses, correspondente a 50 gramas cada, ao total de
3.320 quilos, sendo adquiridos 3.875 quilos, ou seja, 555
quilos (R$ 3.410,00) a mais do que o contratado, não se
relatando se fora adquirido quantitativo a mais do que
66.400 unidades.
Efetuando os cálculos para efeito do artigo 65, § 1º, da
Lei Federal 8666/1993, o mesmo resulta no quantitativo em quilos, dito a maior (555 quilos), correspondem
a 16,72% do total de quilos contratado (555:3320x100 =
16,72%), sendo que o valor de R$ 3.410,00, dito pago a
maior do que o contratado, corresponde a 14,67% do valor total contratado (3.410,00:23.240,00 = 14,68%).
Assim, não há que se falar em inobservância ao artigo
65, § 1º, da Lei Federal 8666/1993, que assim estabelece:
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato. – (g.n.).
Dessa forma, considerando que o contrato prevê um
quantitativo em unidade e outro em quilos, não tendo
sido informada aquisição de unidade em quantitativo superior ao contratado, entende-se que as aquisições ocorwww.tce.es.gov.br

reram dentro do permissivo legal de acréscimo, todavia,
sem a formalização do aditivo contratual respectivo.
Entrementes, conforme antes mencionado, não tem o
Prefeito condições de acompanhar a execução contratual, a fim de saber se o que se contratou foi excedido,
se há necessidade de aditamento contratual ou não, cabendo tais funções ao gestor e ao fiscal do contrato, afinal, não compete a ele a liquidação da despesa, mas a
sua autorização após sua regular execução por parte dos
servidores.
Considerando, assim, que o cargo da Sra. Sueli está subordinado ao Secretário Municipal de Administração,
que sequer foi chamado aos autos, além de que ao Prefeito não compete a liquidação da despesa e o acompanhamento da execução contratual, divirjo parcialmente do entendimento técnico e do órgão Ministerial, que
afastou apenas o ressarcimento, afasto a presente irregularidade e o respectivo ressarcimento, bem como a
responsabilidade do Prefeito, Sr. José Carlos de Almeida.
3.4 CONCESSÃO SEM COMPROVAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM REUNIÃO/EVENTO E DEMONSTRAÇÃO DO
INESCUSÁVEL INTERESSE PÚBLICO, QUE DEU ENSEJO
AO AFASTAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL (ITEM 2.9
DA ITC 4973/2017-7 E DA ITI 505/2016-4).
Ressarcimento: R$ 99.500,00 equivalentes a 50.605,8305
VRTE’s.
Base normativa: artigo 37, caput, da Constituição Federal; e artigo 62 da Lei Federal 4.320/1964.
Responsável: José Carlos de Almeida – Prefeito Municipal.
Segundo o relato técnico, o Prefeito requereu e recebeu diárias, nos totais de R$ 50.000,00, em 2009, e
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R$ 49.500,00, em 2010, totalizando R$ 99.500,00, não
constando em alguns processos (relação às fls. 135-143),
comprovação da reunião/evento, ocorrendo em outros
processos o pagamento em valor superior ao fixado em
lei.

4315 (volumes XV a XVIII) daqueles autos, verifico que
a maioria dos processos está com prestação de contas
através de Boletins de Diárias, nos quais são descritos o
destino, objeto, etc e alguns acompanhados de convites
e/ou convocações para participação nos eventos.

O responsável, em suas alegações, se limitou a arguir a
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva e ausência de elementos/requisitos autorizadores da imputação de ressarcimento, a saber, o dolo ou a culpa grave.

No caso dos Processos nº 6042/2010 e 6144/2010, referente às viagens a Brasília, cabe informar que tais viagens foram comprovadas com passagens aéreas e recibos de taxi, no item anterior, pelo Procurador João Hilário que acompanhou o Prefeito.

Manifestou, ainda, interesse em realizar sustentação
oral, no entanto, não exerceu esse direito quando do
pregão realizado na Sessão Ordinária do dia 20/12/2017.
Os subscritores da Instrução Técnica conclusiva - ITC opinaram pela mantença da irregularidade, bem como do
ressarcimento correspondente, contra argumentando,
em síntese, que a questão da prescrição já fora analisada no item 2.1, tendo concluído pela sua inocorrência,
não tendo sido apresentados documentos comprobatórios dos deslocamentos e dos comparecimentos às reuniões/eventos.
Examinando todo o acervo processual, verifico do Relatório de Auditoria e da documentação juntada nos autos
do Processo TC 863/2010 (fls. 3414-4315, volumes XV a
XVIII), que a equipe técnica responsável relacionou alguns processos sobre os quais relatou irregularidades na
concessão das diárias (fls. 258-260 – Proc. TC 863/2010),
e, em seguida, relacionou todos os processos de 2009 e
2010, que somaram R$ 99.500,00, valor este que foi objeto da presente Tomada de Contas, onde se conclui pelo ressarcimento total.
Ocorre que, examinando a documentação comprobatória da irregularidade, juntada em auditoria às fls. 3414Diário Oficial de Contas

De todos os processos relacionados e comprovados nos
autos do Processo TC 863/2010, entendo como correto
a glosa daqueles que se encontram sem os Boletins de
Diárias, bem como aqueles que, embora os tenha, deles
constam apenas que a viagem foi para tratar de assunto
de interesse da municipalidade, quais sejam:
VRTE/2009= 1,9270.
Dentre as irregularidades indicadas pela área técnica,
estão as seguintes:

Agricultura, na AMUNES (em Santa Teresa), e com as lideranças do PSDC, sendo o dia 27, sábado. Ocorre que o
dia 27 foi o de retorno, e, nada impede que tenha havido
reunião em qualquer desses órgãos nesse dia;
- Viagem a Cachoeiro de Itapemirim no dia 25 de abril
de 2009 (sábado), para reunião com o Senador Renato
Casagrande. Não vislumbro qualquer impecílio para uma
reunião, no sábado, entre dois agentes políticos;
- Viagens a Brasília nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro de 2010, sendo pago R$ 1.000,00 para cada diária, quando o valor da diária do Prefeito era R$ 500,00,
ou seja, pago em dobro. Ocorre que, como tratado no
item anterior, foi juntado nos autos, pelo Procurador
João Hilário, cópia do Decreto que estabelece o dobro
do valor da diária quando em viagem para fora do Estado, tendo sido juntado, também, comprovantes das passagens aéreas e recibos de taxi em Brasília.

- Viagem a Vitória para reuniões na Assembleia Legislativa, DER e Auditoria Geral do Estado, nos dias 24 e 28
de dezembro de 2010 (vésperas de Natal e fim de ano),
quando não expediente nas repartições públicas. Esses
são dias úteis, e não há comprovação de que essas repartições públicas não funcionaram;

Desta forma, com relação ao valor total das diárias pagas ao Prefeito, no período (2009/2010), 199 diárias, em
506 dias úteis, há que se levar em conta que o Chefe de
Poder não governa sozinho, dependendo do apoio dos
Poderes Executivo e Legislativo Estadual e Federal, verificando-se da documentação mencionada que as reuniões
descritas nos Boletins de Diárias são passíveis de se ajustarem ao interesse público se efetivas.

- Viagem a Vitória para reuniões no Tribunal de Contas e
no Quartel da PM nos dias 8 e 9 de setembro de 2010,
sendo que 8 de setembro é feriado de aniversário de Vitória. Ocorre que o Boletim de Diárias descreve as reuniões, mas somente a saída do Município no dia 8;

Em assim sendo, entendo que somente as diárias antes
relacionadas, cujos Boletins de Diárias não foram juntados, além daquelas em que os destinos e objetos não
foram informados, devem ser objeto de imputação de
ressarcimento.

- Viagem a Vitória e Santa Teresa nos dias 19, 26 e 27 de
junho de 2009, para reuniões na Secretaria de Estado da

Posto isto, divirjo parcialmente do entendimento técnico e do órgão Ministerial, mantenho a presente irregu-
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laridade, com a imputação do ressarcimento antes indicado, no valor de R$ 3.000,00, equivalente a 1.556,8240
VRTE’s.
4. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo parcialmente do 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 da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. DEIXAR DE ACOLHER a preliminar de ocorrência de
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva desta Corte de Contas, acompanhando as razões da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, em face das razões por
ela expendida, nos termos do artigo 71 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
1.2. ACOLHER as razões de justificativas apresentadas e
AFASTAR, em consonância com a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, as respectivas irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.2 e 2.5 da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC 4973/2017-7, sob a responsabilidade dos Senhores: José Carlos de Almeida – Prefeito
do Município de São José do Calçado, Tânia Cecília Charpinel Diniz Gomes – Secretária Municipal de Saúde (Interina), Cassyus de Souza Sesse, Assessoria e da Consultoria Sesse Ltda e Rosana Ferreira de Mendonça OliveiDiário Oficial de Contas

ra – Tesoureira do Município de São José do Calçado/ES;

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 e 2.8 da ITC 04973/2017-7;

1.3. AFASTAR, pelas razões antes expendidas, os indicativos de irregularidades constantes dos itens 3.1, 3.2
e 3.3 desta decisão (itens 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 e 2.8 da ITC
4973/2017-7), sob as respectivas responsabilidades dos
Srs. José Carlos de Almeida, Leonardo dos Santos Silva,
João Hilário de Brandão, Sueli A. Dalmolin Carvalho e
da Assessoria e Consultoria Sesse Ltda;

1.7. JULGAR IRREGULAR a presente Tomada de Contas
Especial, sob a responsabilidade dos senhores: José Carlos de Almeida – Prefeito Municipal e Douglas Marchiori Rodrigues – Procurador Municipal, em razão da mantença dos indicativos de irregularidades constantes dos
itens 2.6 e 2.9 da ITC 04973/2017-7, imputando-lhes os
respectivos ressarcimentos, conforme os itens 3.2 e 3.4
desta decisão;

1.4. MANTER, pelas razões expendidas, o indicativo de
irregularidade constante do item 3.2 desta decisão (item
2.6 da ITC 4973/2017-7), sob a responsabilidade do Sr.
Douglas Marchiori Rodrigues, imputando-lhe o ressarcimento no valor de R$ 620,00, equivalentes a 321,7436
VRTE’s, bem como APLICAR multa pecuniária, no valor
de 500 VRTE’s;
1.5. MANTER, pelas razões expendidas, o indicativo de
irregularidade constante do item 3.4 desta decisão (item
2.9 da ITC 4973/2017-7), em relação ao Sr. José Carlos
de Almeida – Prefeito Municipal, imputando-lhe o ressarcimento, no valor de valor de R$ 3.000,00, equivalentes a 1.556,8240 VRTE’s, bem como APLICAR multa
pecuniária de 1.000 VRTE’s;
1.6. JULGAR REGULAR a presente Tomada de Contas Especial, sob a responsabilidade dos senhores: João Hilário de Brandão – Procurador Municipal, Leonardo dos
Santos Silva – Secretário Municipal de Saúde, Rosana
Ferreira de Mendonça Oliveira – Tesoureira, Tânia Cecília Charpinel Diniz Gomes – Secretária Municipal de Saúde, Sueli Aparecida Dalmolin Carvalho – Chefe do Departamento de Compras, bem como dos Prestadores de
Serviço: Cassyus de Souza Sesse e Assessoria e Consultoria Sesse Ltda, em razão do afastamento dos respectivos indicativos de irregularidades constantes dos itens
www.tce.es.gov.br

1.8. Encaminhar os autos ao Ministério Especial de Contas para acompanhamento das penalidades aplicadas,
após o trânsito em julgado, e, uma vez sendo estas adimplidas, ARQUIVAR os presentes autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Parcialmente
vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que acompanhou a área técnica.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(relator - em substituição).
5. 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
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 06/06/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 267/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 00981/2016-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim
Relator: Marco Antônio da Silva
Representante: RDJ Engenharia LTDA ,

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

tas, na forma do art. 29, da Resolução TC nº 261/2013.

Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO com pedido de provimento de medida cautelar, formulada pela
empresa RDJ Engenharia Ltda, em face do Município de
Itapemirim, referente ao Edital de Concorrência Pública
nº 002/2016, cujo objeto é contratação de empresa especializada para a execução de obra na orla de Itaipava,
em atendimento à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo no valor de R$ 9.224.670,71.

VOTO

Em apertada síntese, alegou a Representante que o edital de licitação destoa da legislação que regula a matéria,
contendo irregularidades referentes à restrição na participação de empresas em recuperação judicial e adoção
de índices contábeis sem apresentação de justificativas.
Concedida a medida cautelar pleiteada e cumpridas as
diligências necessárias que demandaram a notificação
e a citação dos responsáveis, a área técnica, após análises da nova documentação trazida aos autos, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 02122/2017-9,
sugeriu a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, o arquivamento dos autos, expedição de determinações e ciência à representante.

Procurador: Raquel Anholeti Schneider

O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luciano Vieira, mediante Parecer 05050/20173, divergiu da área técnica, pugnando no sentido de que
a representação seja conhecida e, no mérito, julgada
procedente, com expedição de determinações.

Ementa:REPRESENTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECOMENDAR - ARQUIVAR.

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 Con-

Responsáveis: Delcineia Moreira Rodrigues, Luciano de
Paiva Alves, Amon dos Santos Lima, Fernando Araujo Siqueira
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É o sucinto relatório.
Tendo sido autuada a presente representação, noticiando supostas irregularidades no Edital de Concorrência
Pública nº 002/2016 do Município de Itapemirim, faz-se
necessário a análise dos atos e fatos, para posterior deliberação do Plenário, em razão da documentação que
lhe deu suporte.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise do feito, verifico que a área técnica opinou pela extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, arquivamento dos autos,
expedição de determinações e ciência ao representante, tendo, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº
02122/2017-9, assim se manifestado, verbis:
[...]
2 ANÁLISE
De acordo com a redação unívoca do art. 307, § 5° do Regimento Interno, quando o responsável der cumprimento à medida cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das irregularidades, será proferida decisão de
mérito. Destarte, conforme se depreende da narrativa
acima, o caso dos autos se subsume ao citado dispositivo, impondo a prolatação de decisão meritória, ou seja,
com resolução de mérito, seja pela procedência ou pela
improcedência da Representação.
Ocorre que há nuances, no presente caso, que atraem a
aplicação do disposto no Código de Processo Civil, em razão de esse Diploma Processual estabelecer, com maior
precisão, a melhor solução ao caso dos autos.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Como visto no resumo do histórico processual, no momento em que instado a cumprir a medida cautelar, que
determinava a suspensão dos certames, o responsável,
prontamente, promoveu a sua suspensão, sem impugnar os termos da Representação.
E, após determinada a citação dos responsáveis por
meio da ITI 1061/2016, não contestaram os fatos apontados na referida peça, restringindo-se, apenas a informar que a Concorrência Pública 002/2015 foi CANCELADA, na data de 09/03/2016 para adequação de sua planilha e edital e que a Concorrência Pública 005/2016 foi
CANCELADA na data de 24/10/2016 por questões de interesse público. Informaram, ainda, que não foi aberto
novo procedimento licitatório para o objeto em análise,
e tampouco existe intenção em se licitar este objeto em
um futuro à curto ou médio prazo.
Percebe-se, pois, que as duas concorrências públicas foram canceladas em data anterior à elaboração da Instrução Técnica Inicial 1061/2016 e a consequente citação
dos responsáveis, que ocorreram, respectivamente, nas
seguintes datas: 17/11/2016, 01/02/2017.
Insta salientar que a concorrência pública 005/2016 foi
cancelada por razões de interesse público. Ademais, conforme consta da MTP 268/2016, as irregularidades constantes de CP002/2016 não foram sanadas integralmente com a publicação do edital da Concorrência Pública
005/2016. Logo, não se podendo afirmar que houve o
saneamento das irregularidades.
Contudo, ante a extinção dos atos impugnados
(CP002/2016 e CP 005/2016), não há qualquer interesse processual em proferir decisão de mérito no presente
caderno processual, ante a ausência dos elementos necessidade e utilidade.
Diário Oficial de Contas

Configura-se, portanto, a hipótese prevista no art. 485,
inciso VI do Código de Processo Civil, de seguinte teor:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
Vl - verificar ausência de legitimidade ou de interesse
processual;
Registre-se, por oportuno, que no caso em análise descabe a aplicação do disposto no artigo 307, § 5º do Regimento Interno deste TCEES (aprovado pela Res. TC
261/2013) uma vez que não é possível afirmar, estreme
de dúvidas, que houve o saneamento das irregularidades apontadas.
Deste modo, estando-se diante da ausência de uma das
condições da ação, qual seja, o interesse de agir, não se
faz mais necessária a tutela administrativa pleiteada, já
que não se pode extrair nenhum resultado útil na continuidade do processo, justamente pela solução já trazida
através do poder de autotutela da jurisdicionada.
Dessa forma, opina-se pela extinção do processo sem
resolução do mérito, por ausência de interesse processual, formado pela necessidade e utilidade, na forma do
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à espécie por força do art. 70 da LC
621/2012, com o consequente arquivamento dos autos,
na forma do art. 330, III do RITCEES (aprovado pela Res.
TC 261/2013).
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Por todo o exposto, sugere-se extinguir o processo sem julgamento de mérito por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil, aplicando-o subsidiariamente, na forma do art. 70 da Lei Complementar nº 621/2012, com o
consequente arquivamento destes autos.
www.tce.es.gov.br

3.2. Sugere-se, também, recomendar ao Prefeito Municipal de Itapemirim e ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação que se abstenham de incluir, nos
editais de seus certames licitatórios:
3.2.1 Cláusulas que restrinjam a participação de empresas em recuperação judicial;
3.2.2 Cláusulas que adotem índices contábeis não usuais,
sem que haja a devida justificativa no respectivo processo administrativo;
3.2.3 Projeto básico deficiente;
3.2.4 Planilha orçamentária desatualizada;
3.2.5 Critério de aceitabilidade dos preços.
3.3 Sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão final a ser proferida conforme art.
307, § 7º, da Res. TC 261/2013 (Reg. Interno). – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Ministério Público Especial de Contas, divergindo da área técnica, pugnou pelo conhecimento da representação, no mérito, seja julgada procedente, com expedição de determinações, nos termos do Parecer 5050/2017-3, tendo assim
se manifestado, verbis:
[...]
Pois bem.
No exame de mérito dos autos constataram a existência
de várias irregularidades no edital objurgado, quais sejam, restrição à participação de empresas em recuperação judicial (item 2.1),adoção de índices (item 2.2), projeto básico deficiente (item 2.3), planilha orçamentária
desatualizada (item 2.4) e ausência de critério de aceitabilidade dos preços unitários (item 2.5) , todos itens referentes à Manifestação Técnica nº 00778/2017-7.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Nesse sentido, a sugestão da SecexEngenharia levou em
consideração que o cancelamento das licitações somente se consumaram após a concessão da medida cautelar, situação que implicaria na extinção do feito com julgamento do mérito, bem como a expedição de determinações.
De outro modo, o NEC considerou que a situação dos autos implica na ausência de interesse processual, aplicando-se, subsidiariamente, o Código de Processo Civil, com
extinção do feito sem julgamento do mérito e a expedição de recomendação.
Com vênias ao entendimento do NEC, verifica-se que somente 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 (art. 307, § 6º, da Res. TC n. 461/13).
Logo, mesmo que diante do cancelamento da licitação,
há de se verificar o momento da sua ocorrência, isto é, se
antes da concessão da medida cautelar, situação na qual
a extinção do processo será sem o exame do mérito, ou
se o cancelamento se verificou após a concessão de tal
medida, situação que resultará na extinção do processo
com exame do mérito.

telar, pois a sua finalidade precípua é garantir o efetivo
exercício do dever constitucional de fiscalização.
Entendimento contrário seria permitir que a competência constitucional de fiscalização fosse limitada pelo interesse particular, mesmo ciente que os processos de fiscalização, no âmbito dos Tribunais de Contas, devem ser
pautados pelos princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público.
No caso em tela, verifica-se que foi concedida medida cautelar no dia 17/02/2016, referente a Concorrência Pública nº 02/2016, e no dia 10/05/2016, quanto à
Concorrência Pública 05/2016, tendo sido cancelada
em 09/03/2016 a Concorrência Pública 02/2016 e em
24/10/2016 a Concorrência Pública 05/2016.
Dessa forma, nos termos regimentais, deve o processo
ser resolvido com resolução do mérito, sobretudo pelo fato de que, após análise de mérito pelo corpo técnico, as irregularidades restaram devidamente demonstradas na Manifestação Técnica n. 778/2017-7.
Diante do exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja conhecida a presente representação para, no
mérito, julgá-la procedente, nos termos do art. 95, inciso II, da LC n. 621/12;

Assim, a concessão de medida cautelar que visa suspender o procedimento licitatório até que seja analisado o
mérito da representação, fundamenta-se no poder geral
de cautela dos Tribunais de Contas, pois busca prevenir a
ocorrência de lesão ao erário, bem como garantir a efetividade de suas decisões.

2 - com fulcro no art. 114, inciso II, da LC n. 621/12, seja
expedida Determinação ao Executivo Municipal de Itapemirim no sentido que em próximos editais de licitação se abstenham de incluir, sob pena de multa, na forma prevista no art. 135, inciso II, da LC n. 621/2012, o
seguinte:

Logo, não há razão para a extinção do processo sem julgamento do mérito após a concessão da medida cau-

2.1 – cláusulas que restrinjam a participação de empresas em recuperação judicial;
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2.2 – cláusulas que adotem índices contábeis não usuais,
sem que haja a devida justificativa no respectivo processo administrativo;
2.3 – projeto básico deficiente;
2.4 – planilha orçamentária desatualizada;
2.5 – critério de aceitabilidade dos preços;
Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993, bem como no parágrafo único do art. 53
da LC n. 621/2012, reserva-se o direito de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento. – g.n.
Em que pese os posicionamentos acima transcritos da
área técnica e do douto representante do Parquet de
Contas, passo a tecer as seguintes considerações:
Da análise dos autos, verifico que foi concedida a concessão da medida cautelar, através da Decisão Monocrática Preliminar – DECM nº 130/2016 (fls. 161-168), ratificada nos termos da Decisão TC nº 0454/2015 (fl. 178).
Cabe ressaltar que foi encaminhada documentação a esta Corte de Contas sob Protocolo nº 02919/2016-1, contendo documento, subscrito pelo Sr. Luciano de Paiva Alves, então Prefeito Municipal de Itapemirim, e pela Sra.
Delcineia Rodrigues da Silveira, Presidente da Comissão
Especial de Licitação, informando que o Edital de Concorrência Pública nº 002/2016 foi suspenso.
Na sequência dos atos e fatos, o jurisdicionado encaminhou documentação protocolizada sob nº 04090/2017-6
(fl. 686), subscrita pelos Senhores: Luciano de Paiva Alves - Prefeito Municipal de Itapemirim, Amon dos Santos Lima - Secretário Municipal de Obras e Urbanismo,
e Delcineia Rodrigues da Silveira - Presidente da ComisSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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são Especial de Licitação, ratificando o cancelamento do
Edital de Concorrência Pública nº 002/2016.
Ademais, cabe ressaltar o disposto no § 5º, do art. 307
do Regimento Interno, vejamos, litteris:
Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na
hipótese do art. 20, inciso XXII, deste Regimento, com
absoluta prioridade, para análise.
[...]
§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das irregularidades, e não houver interposição de recurso, o Tribunal proferirá, desde logo, decisão de mérito, observado o disposto no artigo 310 deste Regimento. (g.n.).
Lado outro, convém trazer aos autos o entendimento do Conselheiro Domingos Augusto Taufner, quanto à
matéria semelhante, contida nos autos do Processo TC
2875/2013, a qual transcreve-se, verbis:
[...]
FUNDAMENTAÇÃO
Após análise do conjunto fático apresentado, entendo
que assiste razão ao Relator à época, quando do deferimento, de ofício, de medida cautelar, tendo em vista que
dentre as irregularidades apontadas observou-se a existência de restrição incondicionada à participação de empresas em recuperação judicial, supressão do valor do
orçamento base, ausência de critérios de aceitabilidade
de preços unitários e global, dentre outros, o que poderia afetar sobremaneira, a formulação de propostas por
parte de possíveis interessados em participar do certame.
Diário Oficial de Contas

Todavia, reconhecer a procedência da representação,
para no mérito julgá-la extinta com resolução de mérito,
considero um tanto quanto temerário, e explico o porquê do meu entendimento.
A Área Técnica entende “pela extinção do processo com
resolução de mérito em razão do reconhecimento da
procedência da representação, pelos responsáveis, na
forma prevista no art 307, § 5º c/c art. 310, I ambos do
Regimento Interno do TCEES”.
Mas é importante avaliar o que diz os referidos dispositivos regimentais:
Art. 307
(...)
§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida
cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das
irregularidades, e não houver interposição de recurso, o
Tribunal proferirá, desde logo, decisão de mérito, observado o disposto no artigo 310 deste Regimento.
(...)
Art. 310. A instrução da unidade técnica será conclusiva,
pela extinção do processo, na hipótese de:
I - acatamento da decisão cautelar sem contestação e
sem interposição de recurso, com o saneamento das irregulares, nos termos do § 5º do art. 307; ou
II - perda superveniente do objeto impugnado, nos termos do § 6º do art. 307
No caso em tela, embora os responsáveis tenham dado
cumprimento à medida cautelar, não deixaram de contestá-la, pois, quando lhes foi oportunizado, apresentaram justificativas atacando os pontos considerados irregulares apontados na representação, tentando demonswww.tce.es.gov.br

trar que não existiam vícios no edital, e ainda, não há notícia do saneamento das irregularidades.
O certame foi inicialmente suspenso pela Administração, conforme publicação no Diário Oficial do Estado do
Espírito Santo do dia 04/06/2013, tendo sido posteriormente revogado por uma medida discricionária, conforme publicação oficial do dia 04/09/2013.
Diante disso, entendo que não foram cumpridos os requisitos para que o processo seja extinto com julgamento do mérito.
Além disso, há que se registrar que esse instituto que
prevê que no caso do reconhecimento do mérito por
uma parte a outra seja automaticamente declarada vencedora é algo que vem do processo civil, no caso em que
é disputada uma lide de direito disponível, o que não é o
caso que se trata nos presentes autos.
Realmente, se uma pessoa ajuíza contra outra uma ação
de indenização de danos e a outra parte não contesta,
será declarada revel e um dos efeitos da revelia é a confissão tácita. Assim sendo, a omissão da ré faz com que a
autora vença no processo, que tenha o mérito em seu favor. Entretanto, esse mérito é apenas relativo ao objeto
do processo que é de direito disponível.
Quanto aos efeitos da revelia, vejamos o que prevê o novel Código de Processo Civil:
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado
revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor.
Todavia, os processos de fiscalização em curso no âmbito deste Tribunal de Contas não tratam de direito disponível, sendo que o que for decidido em um processo poderá servir de jurisprudência para que o gestor consulte
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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antes de tomar suas decisões. Inclusive, a jurisprudência
majoritária entende que aos entes de Direito Público não
se aplicam os efeitos da revelia, tendo em vista a indisponibilidade de seus direitos. Observe:
Administrativo. Apelação cível. Tribunal de Contas da
União. Órgão despersonalizado. Ausência de capacidade postulatória ordinária. Ilegitimidade passiva ad causam caracterizada. Entes públicos. Efeitos da revelia. Não
aplicabilidade. Direitos indisponíveis. Acórdão do TCU
que julgou irregulares as contas de ex-prefeito. Alegação
de cerceamento de defesa. Inexistência. Desconstituição
do ato administrativo. Impossibilidade.
1. Insurge-se contra sentença a qual julgou improcedente o pedido de desconstituição de decisão administrativa do TCU que havia julgado irregulares as contas à época em que o autor administrava, como Prefeito, o Município de Floresta-PE, referentes à gestão dos recursos
oriundos do FNDE, nos exercícios de 1985, 1986 e 1987,
destinados à construção e reformas de unidades escolares localizadas na Municipalidade.
2. O Tribunal de Contas da União é um órgão despersonalizado, ao qual a lei não confere capacidade postulatória ordinária. A exemplo de outros órgãos públicos de
substrato constitucional, admite-se excepcionalmente
a sua capacidade judiciária para postular em defesa de
suas prerrogativas funcionais, quando relegados ou contestados os chamados direitos-função de que são titulares, o que não é o caso dos autos.
3. Acerca do tema, o colendo STJ já firmou entendimento no sentido de que os Tribunais de Constas são partes
ilegítimas para figurarem no pólo passivo de ação ordinária visando desconstituir ato de sua competência. De
igual sorte, não são pessoas naturais ou jurídicas, pelo
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que, consequentemente, não são titulares de direito, integrando a estrutura da União ou dos Estados e, excepcionalmente, dos Municípios.

Município administrado pelo falecido autor, assentando
que pouco ou muito pouco foi realizado com os recursos
do Convênio.

4. Ressaltou, ainda, a referida Corte Superior, que não
deve ser confundida a capacidade judiciária excepcional
do TCU, que lhe é concedida para estar em juízo na defesa de suas prerrogativas, bem assim de figurar como autoridade coatora em mandado de segurança, com a legitimação ad causam necessária para a formação da relação jurídica formal. (REsp. 504.920-SE, Rel. Min. JOSÉ
DELGADO, DJU 13.10.03, p. 257).

8. Percebe-se, por conseguinte, que a tentativa de produção de tal meio de prova evidenciaria, a despeito do
que sustenta a parte recorrente, muito mais uma medida protelatória do andamento célere do processo do que
um meio de defesa eficaz e imprescindível. Além disso,
repousam nos autos elementos probatórios mais do que
suficientes para a formação da convicção do Magistrado
quanto ao deslinde da controvérsia. Agravo retido a que
se nega provimento.

5. Desse modo, deve ser afastada a preliminar de legitimidade passiva ad causam do Tribunal de Contas da
União, sendo o caso de, em relação a ele, o feito ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267,
IV do CPC.
6. Este TRF já consolidou a orientação de não se aplicar os efeitos da revelia aos entes de Direito Público, ante a indisponibilidade de seus direitos. Precedentes: AC
200205000220072, Rel. Des. Federal IVAN LIRA DE CARVALHO, DJU 24/04/2003 e AC 200405990006501, Rel.
Des. Federal PETRUCIO FERREIRA, DJU 27/10/2005.
7. No que atine à apreciação do agravo retido, a decisão
agravada que negou a realização de prova pericial deve
ser mantida, porquanto constata-se que, realmente, as
conclusões a que poderiam chegar a produção de prova
pericial nas obras, objeto de discussão, mostra-se de todo imprestável e despicienda quando já passados mais
de 20 anos da realização do Convênio cuja prestação de
contas é por ora questionada. Atente-se, ainda, que o
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco já realizou
inspeção in loco, na qual encontrou inúmeras irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados ao
www.tce.es.gov.br

9. Inexistindo qualquer vício formal ou material no acórdão do TCU ora impugnado, descabe falar-se em sua nulidade e/ou desconstituição.
10. Apelação e agravo retido improvidos.
E:
Constitucional. Administrativo. Ação Declaratória. Preliminar. Revelia. Desacolhimento. Magistério Público Superior. Professor titular. Cargo isolado. Necessidade de
concurso público. Improcedência do apelo.
i. Os efeitos da revelia, excetuando a desobrigação quanto às intimações, não podem ser aplicados para entes
autárquicos, os quais defendem interesses indisponíveis,
razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.
Ademais, julgar a representação procedente e extingui-la com resolução de mérito seria o mesmo que anuir
com os apontamentos apresentados pelo representante e mantidos pela equipe técnica, o que seria temerário, uma vez que não houve um debate acerca destas irregularidades, o que poderia gerar uma jurisprudência
que não representaria verdadeiramente o entendimenSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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to do Plenário desta Casa. É a fundamentação.
DECISÃO
Diante de todo o exposto, divergindo do opinamento
técnico e ministerial, voto pela extinção do feito sem
resolução de mérito;
Dê ciência desta decisão ao denunciante e ao representante (processo apenso), nos termos do art. 307, § 7º, do
Regimento Interno.
Após os trâmites regimentais, arquivem-se os presentes
autos.
Pelas razões expendidas e, em razão de ter sido concedido provimento cautelar, com seu acatamento e posterior revogação do certame, entendo que a presente representação deve ser extinta sem resolução de mérito.
Assim sendo, divirjo do posicionamento do douto representante do Parquet de Contas, alinhando-me ao entendimento externado pela área técnica e pelo Eminente Conselheiro Domingos Augusto Taufner, entendendo
que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, conforme antes já esposado, em face da ausência
de interesse de agir, na forma da jurisprudência pátria,
verbis:
[...]
Agravo de instrumento. Gratuidade processual. Declaração que não basta por si só, mas outros elementos apresentados são indicativos da existência da alegada hipossuficiência. Cautelar de exibição de documentos. Presente ação que busca a exibição de contrato firmado entre as partes. Ação que, no entanto, comporta extinção
sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual. Exibição de documentos que tem pressupostos próprios. Pedido administrativo formulado inadeDiário Oficial de Contas

quadamente, com indicação de endereço para resposta
diverso e sem a assinatura da interessada, o que justifica a ausência de atendimento pela Requerida. Precedente jurisprudencial do E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.349.453 – MS). Falta de interesse processual caracterizada. Processo que é extinto de ofício, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI,
e § 3º, do CPC. (Processo: AI 22283774120158260000
SP 2228377-41.2015.8.26.0000, Orgão Julgador; 37ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 31/03/2016, Julgamento: 15 de Março de 2016, Relator: João Pazine Neto - (g.n.).
Esta é a situação dos autos, visto que não mais há interesse processual, em razão da ausência das condições da
ação, decorrente da ausência do interesse de agir.

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicando subsidiariamente, na forma do art. 70 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
1.2. RECOMENDAR ao atual Prefeito Municipal de Itapemirim e ao atual Presidente da Comissão Permanente de
Licitação que se abstenham de incluir nos editais de seus
certames licitatórios:
1.2.1. Cláusulas que restrinjam a participação de empresas em recuperação judicial;
1.2.2. Cláusulas que adotem índices contábeis não
usuais, sem que haja a devida justificativa no respectivo
processo administrativo;
1.2.3. Projeto básico deficiente;
1. Planilha orçamentária desatualizada;

2. DO DISPOSITIVO:

1.2.5. Critério de aceitabilidade dos preços.

Ante o exposto, divirjo do entendimento do Ministério
Público Especial de Contas e acompanho in totum o posicionamento da área técnica, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.

1.3. DAR CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão
final a ser proferida conforme art. 307, § 7º, da Res. TC
261/2013;

MARCO ANTONIO DA SILVA

2. Unânime.

Relator

3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª 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 desta Egrégia Corte de Contas, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. EXTINGUIR o processo sem resolução de mérito,
por ausência de interesse processual, na forma do artigo
307, § 6º e artigo 310, II, Resolução TC nº 621/2013, e do
www.tce.es.gov.br

1.4. ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em julgado.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(relator - em substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 268/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO TC: 03690/2015-1
JURISDICIONADO: IPAS Anchieta
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEL: Eliana Teodoro Saraiva Rovetta
INTERESSADO: Leonardo Antunes Assad, Fabricio Petri, Tassio Ernesto Franco Brunoro, Luiz Carlos de Mattos Souza
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA – EXERCÍCIO 2014 – REGULAR COM
RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da senhora ELIANA TEODORO SARAIVA RODiário Oficial de Contas

VETTA.
Nos termos do Relatório Técnico n. 337/2016 (f. 9/18) e
da Instrução Técnica Inicial n. 881/2016 (f. 19/20), o setor competente apurou os seguintes indícios de irregularidade:
3.2.1 – Utilização na elaboração do estudo atuarial de
base de dados incompleta, inconsistente e desatualizada, que tem como consequência a mensuração inadequada do passivo atuarial;
3.3.1 – Provisão matemática previdenciária contabilizada indevidamente;
3.3.2 – Ausência de separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes
aos planos financeiro e previdenciário;
3.4.1 – Ausência da base de dados para o cálculo do limite de gastos com despesas administrativas do RPPS.
As justificativas apresentadas pela responsável (f.
28/201) foram analisadas no corpo da Instrução Técnica
Conclusiva n. 1939/2017 (f. 210/232).
A Secex-Previdência rejeitou parte da defesa encaminhada, mantendo as irregularidades descritas nos itens
3.2.1, 3.3.1 e 3.3.2 do Relatório Técnico, renumerados
como itens 2.1, 2.2 e 2.3 da Conclusiva, nessa ordem.
Propôs que as Contas sejam julgadas IRREGULARES, com
a expedição de DETERMINAÇÕES, tendo por fundamento o art. 84, inciso III, letra “d” da Lei Complementar n.
621/2012.
Segue a transcrição (f. 229/232):
“3 – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUwww.tce.es.gov.br

NICÍPIO DE ANCHIETA, exercício de 2014, formalizada de
acordo com a Resolução TC 261/2013, sob a responsabilidade da Sra. ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA.
Foram consideradas insuficientes as justificativas apresentadas pela defesa para os indicativos de irregularidades analisados pelos itens 2.1, 2.2 e 2.3 desta Instrução
Técnica Conclusiva. Portanto, sugere-se pela manutenção dos seguintes itens:
2.1. Elaboração de estudo atuarial em base de dados incompleta, inconsistente e desatualizada, que tem como consequência a mensuração inadequada do passivo
atuarial (Item 3.2.1 do RT 337/2016). Base Normativa:
Artigo 13, §1º, da Portaria MPS 403/2008, Princípio da
Competência e Oportunidade e NBCT 16.5 e 16.10 (Resoluções CFC 1.132/2008 e 1.137/2008).
2.2. Provisão matemática previdenciária contabilizada
indevidamente (Item 3.3.1 do RT 337/2016). Base Normativa: Artigo 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/1998; e,
artigo 17 da Portaria MPS 403/2008.
2.3. Ausência de separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes aos planos financeiro e previdenciário (Item 3.3.2 do
RT 337/2016). Base Normativa: Artigos 71 a 73 da Lei
Federal 4.320/1964; artigo 50, incisos I, II e II, da LRF;
Lei Federal 9.717/1998; artigos 7º e 8º da Lei Municipal
789/2012; e, artigo 21 da Portaria MPS 403/2008.
Diante do exposto, em observância ao artigo 319 da Resolução TC 261/2013, conclui-se opinando pela IRREGULARIDADE das contas, relativas ao exercício de 2014, da
Diretora Presidente, Sra. Eliana Teodoro Saraiva Rovetta,
na forma do artigo 84, inciso III, alínea ‘d’, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Sugere-se emissão de DETERMINAÇÃO ao atual responsável pelo Instituto de Previdência dos Servidores do
município de Anchieta, nos termos do artigo 134, inciso II, da Resolução TC 261/2013, assim como do artigo
87, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012, para que
adote, no exercício de 2017, as seguintes medidas, informando-as na próxima prestação de contas a ser enviada ao TCEES:
· Providencie estudo de avaliação atuarial utilizando-se
de base de dados completa, consistente e atualizada,
conforme estabelecido pelo artigo 14 da Portaria MPS
403/2008 (Item 2.1 desta ITC);
· Efetue a contabilização de provisões matemáticas previdenciárias, com base em informações disponibilizadas
pelo Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial
– DRAA, utilizando-se todos os níveis de desdobramento
de subitens das contas contábeis para efetivação dos respectivos registros, nos termos do artigo 17, § 3º, da Portaria MPS 403/2008 (Item 2.2 desta ITC);
· Proceda à separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações dos planos financeiro e previdenciário do Instituto de Previdência, no exercício de
2017, em obediência ao disposto pelo artigo 8º, parágrafo único, e artigo 50, incisos I e III, da Lei Complementar
101/2000 (LRF); artigo 1º, inciso I, e artigo 6º, inciso VII,
da Lei Federal 9.717/1998; artigos 71 a 74 da Lei Federal
4.320/1964; artigos 20 a 22 da Portaria MPS 403/2008; e
Lei Municipal 789/2012 (Item 2.3 desta ITC).
Sugere-se, ainda, emissão de DETERMINAÇÃO ao atual
responsável pelo Sistema de Controle Interno, assim como ao gestor responsável pelo Instituto de Previdência
dos Servidores do Município de Anchieta, nos termos
do artigo 134, inciso II, da Resolução TC 261/2013, asDiário Oficial de Contas

sim como do artigo 87, inciso IV, da Lei Complementar
621/2012, para a elaboração de dispositivo normativo
conjunto, encaminhando-se cópia da medida adotada
na próxima remessa de prestação de contas do Instituto
de Previdência, estabelecendo regras para:
· Promoção de recadastramento anual e recenseamento, com periodicidade mínima de 05 anos, contemplando todos os servidores municipais, nos termos do artigo 9º da Lei Federal 10.887/2004 (Item 2.1 desta ITC); e,
· Definição do fluxo de informações necessárias para a
elaboração do estudo atuarial, abrangendo a especificação de informações mínimas a serem repassadas, responsabilidades quanto à geração das informações, estipulação de prazos e datas para o envio destas informações ao Instituto de Previdência, assim como de procedimentos adotados em caso de necessidade de correção,
com prazos pré-determinados (Item 2.1 desta ITC).
Finalmente, sugere-se dar ciência aos Chefes do Poder
Executivo e Legislativo municipal, acerca da irregularidade analisada pelo item 2.1 da presente Instrução Técnica Conclusiva, salientando-se da importância de promoção de recadastramento anual de servidores municipais, assim como da atualização de suas bases de dados,
com objetivo de propiciar adequada avaliação do passivo atuarial, com base em informações completas, consistentes e atualizadas, possibilitando efetiva mensuração
do equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Anchieta.”
Na sequência, o Ministério Público de Contas emitiu o
Parecer de f. 236/238, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhando integralmente a
manifestação técnica.
www.tce.es.gov.br

É o Relatório. Passo a fundamentar.
I – Utilização na elaboração do estudo atuarial de base de dados incompleta, inconsistente e desatualizada,
que tem como consequência a mensuração inadequada do passivo atuarial (item 3.2.1 do Relatório Técnico e
2.1 da Conclusiva)
Segundo o Relatório Contábil, a Avaliação Atuarial realizada no exercício de 2014 (ano-base 2013) evidenciou
a incompletude, inconsistência e desatualização da base
cadastral de segurados, comprometendo o cálculo atuarial.
Segue a transcrição:
“3.2.1 Utilização na elaboração do estudo atuarial de
base de dados incompleta, inconsistente e desatualizada, que tem como consequência a mensuração inadequada do passivo atuarial
Base legal: art. 13, §1º da Portaria MPS nº 403/08, Princípio da Competência e Oportunidade e NBCT 16.5 e 16.10
Analisando-se a documentação verificou-se que o responsável encaminhou o Relatório da Avaliação Atuarial
do Regime Próprio, entretanto pertinente ao exercício
de 2013.
Consta de tal análise atuarial que a Lei Municipal nº
789/2012 dispõe que a massa de segurados está segregada em dois grupos: Fundo Financeiro, abarcando os
servidores admitidos até 31/12/2002; e Fundo Previdenciário abarcando os servidores admitidos a partir de
jan/2003. O resultado da análise acusou a inexistência
ou inconsistência de informações apresentadas na base
de dados encaminhada pelo Município, conforme a seguir, o que determinou a adoção de premissas técnicas
que reduziram seus efeitos nos resultados da avaliação
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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atuarial.
No resultado da avaliação, segundo o parecer do atuário, o plano de custeio praticado é próximo ao custo
normal. Desta forma, foi sugerido a manutenção das
alíquotas em prática, quais sejam: 11% para os servidores ativos e inativos e 14,29% para o município.

dos, o recenseamento periódico dos inativos e o fluxo
das informações necessárias ao cálculo atuarial, incluindo responsabilidades e prazos. A Determinação deverá
ser cientificada aos Chefes do Legislativo e do Executivo, bem como comprovada na próxima prestação anual.

337/2016, verifica-se que foi apresentado indicativo de
irregularidade pela elaboração de estudo de provisão
matemática atuarial do regime próprio de previdência
utilizando-se de base de dados incompleta, inconsistente e desatualizada.

Segue a transcrição:

Segundo alegações da defesa, o Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta buscou, ao longo do
exercício de 2014, a atualização das informações contidas no banco de dados, solicitando-se informações aos
órgãos públicos municipais, conforme Ofícios IPASA nº
5, 6 e 7/2014 (fls. 37-39).

Quanto às inconsistências na base de dados apontadas
na avaliação atuarial, sugere-se que a gestora seja citada para apresentar esclarecimentos por apresentar a
base de dados incompleta, inconsistente e desatualizada.”

“2.1 – ELABORAÇÃO DE ESTUDO ATUARIAL EM BASE
DE DADOS INCOMPLETA, INCONSISTENTE E DESATUALIZADA, QUE TEM COMO CONSEQUÊNCIA A MENSURAÇÃO INADEQUADA DO PASSIVO ATUARIAL (Item
3.2.1 do RT 337/2016)

A defesa justificou que grande parte das inconsistências
detectadas pelo atuário já foi sanada. Afirmou ter requerido, em 2014, junto aos Poderes Legislativo e Executivo, a atualização das informações necessárias à avaliação atuarial, sem obter o sucesso esperado. Em 2016,
editou uma portaria regulamentando o recenseamento
anual dos inativos.

Base Normativa: Artigo 13, §1º, da Portaria MPS
403/2008, Princípio da Competência e Oportunidade e
NBCT 16.5 e 16.10.

A área técnica manteve a irregularidade, reforçando
que a atualização cadastral exige ações planejadas e
coordenadas, não realizadas pela gestora.
No entanto, reconheceu que, no ano de 2014, foram expedidos ofícios aos órgãos públicos municipais, buscando atualizar a base cadastral. Observou, também, que
as inconsistências foram reduzidas em 2016, quando
confrontadas com os resultados de 2014 e 2015, e que,
após a citação, o Instituto editou a Portaria n. 38/2016,
dispondo sobre o recenseamento obrigatório de aposentados e pensionistas.
Sugeriu uma Determinação, dirigida ao atual gestor e
ao responsável pelo Controle Interno, para que elaborem norma sobre o recadastramento anual dos seguraDiário Oficial de Contas

(...)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Inicialmente, importante destacar que a defesa apresentada pela Sra. Eliana Teodoro Saraiva Rovetta encontra-se acompanhada de documentação complementar, disponível em seu Anexo I, contendo: Ofícios IPASA
nº 5, 6 e 7/2014, encaminhados à Secretaria Municipal
de Administração e RH, Câmara Municipal e Secretaria
Municipal de Saúde, que solicitam informações referentes à composição da base de dados dos servidores municipais (fls. 37-39); Portaria IPASA nº 38, de 01 de outubro de 2016, que regulamenta e disciplina o recadastramento anual obrigatório dos aposentados e pensionistas do IPASA (fls. 40-48); e, tabelas de inconsistências dos bancos de dados, referente ao cálculo atuarial
realizado para os exercícios de 2014, 2015 e 2016 (fls.
49-52).
Com base na citação proposta pelo item 3.2.1 do RT
www.tce.es.gov.br

Observa-se adoção de medidas para a atualização da
base de dados, com base na edição de normatização
para recadastramento anual obrigatório dos aposentados e pensionistas do IPASA, conforme Portaria IPASA
nº 38/2016 (fls. 40-48), de 01 de outubro de 2016, publicada em data posterior à Decisão Monocrática Preliminar – DECM 1330/2016 (fls. 23-24), de 30 de setembro de 2016, que justificou o pedido de citação do gestor responsável.
A defesa alega que o IPASA busca solucionar as inconsistências detectadas pelo Demonstrativo do Resultado
da Avaliação Atuarial (DEMAAT), justificando-se através
da apresentação de tabelas de inconsistências, referente aos cálculos atuariais realizados para os exercícios de
2014, 2015 e 2016 (fls. 49-52). Em análise às tabelas de
inconsistências, verifica-se redução na incidência, assim
como na frequência das ocorrências, comparando-se os
exercícios de 2014 e 2015.
Justifica-se da desatualização dos bancos de dados em
função de dificuldade na obtenção de informações junto aos órgãos públicos municipais, não sendo possível
aguardar o retorno das informações para envio de base
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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de dados atualizada ao agente responsável pelo cálculo atuarial, em razão do exíguo prazo para elaboração e
apresentação do cálculo de provisões matemáticas previdenciárias.
Entende-se que a gestão das informações necessárias
ao estudo atuarial deve ser contínua e permanente.
Dessa forma, a obtenção dessas informações junto aos
órgãos municipais deve ser previamente planejada pela Administração municipal, executando-a de maneira
coordenada e possibilitando a atualização de informações dos bancos de dados em momento anterior ao seu
envio ao agente responsável pelo cálculo atuarial.
A Norma NBCT SP 16.5, que trata do registro contábil,
em seu item 10, destaca a possibilidade de utilização
subsidiária de normas nacionais e internacionais na ausência de normas contábeis específicas aplicáveis ao setor público.
Dessa forma, com base no Pronunciamento Técnico CPC
25, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, consta
orientação acerca da produção de estimativas:
36. O valor reconhecido como provisão deve ser a melhor estimativa do desembolso exigido para liquidar a
obrigação presente na data do balanço. (g.n.)
As provisões matemáticas previdenciárias produzidas
por meio do cálculo atuarial apresentam-se como estimativas de desembolso que devem ser produzidas com
informações completas e atualizadas, enquadrando-se
no conceito de melhor estimativa.
LUGOCH e SILVA (2014), fls. 163, esclarecem que a fidedignidade do custo previdenciário depende basicamente da correção das informações cadastrais relativas aos segurados do RPPS:
Diário Oficial de Contas

Todos os dados utilizados no cálculo do Custo Previdenciário são importantes, mas a sua fidedignidade depende basicamente da correção das informações cadastrais relativas aos segurados do RPPS. Quanto mais
a base cadastral expressar a real condição dos servidores e suas características, mais fidedignos serão os resultados do cálculo atuarial.
Sendo assim, é importante adotar todos os procedimentos para correção e ajuste dos dados, sendo necessário definir políticas claras e baseadas em normativos legais, que obriguem a atualização cadastral, a correção das inconsistências, ou a complementação para dados faltantes, não castrados no sistema. Assim,
a chamada para o recadastramento, constante e contínuo, dos servidores, deve ser uma política de gestão
de pessoas tão importante, quanto a avaliação médica
anual. (g.n.)
Desta forma, a base de dados utilizada para elaboração
das provisões matemáticas previdenciárias precisa estar completa, consistente e atualizada, com o objetivo
de refletir a composição e o perfil dos servidores municipais, resultando na melhor estimaiva posível do passivo atuarial.
Diante do exposto, opina-se pela irregularidade do
item 3.2.1 do RT 337/2016, em função da elaboração
do estudo de avaliação atuarial do RPPS através de base de dados incompleta, inconsistente e desatualizada,
desprovida de representatividade em relação ao perfil
dos servidores, não representando a melhor estimativa possível.
Em atenção ao indicativo de irregularidade ora questionado, no intuito de oferecer medidas que possibilitem a
manutenção e atualização das bases de dados utilizadas
www.tce.es.gov.br

para a elaboração anual do estudo de avaliação atuarial do regime próprio de previdência, sugere-se adoção
das seguintes medidas:
· Emissão de Determinação ao Sistema de Controle Interno, assim como ao gestor responsável pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Anchieta, nos termos do artigo 134, inciso II, da Resolução
TC 261/2013, assim como do artigo 87, inciso IV, da Lei
Complementar 621/2012, para que elaborem conjuntamente dispositivo normativo, encaminhando-se cópia da medida adotada na próxima remessa de prestação de contas do Instituto de Previdência, estabelecendo regras para:
1. Promoção de recadastramento anual e recenseamento, com periodicidade mínima de 05 anos, contemplando todos os servidores municipais, nos termos do
artigo 9º da Lei Federal 10.887/2004; e,
1. Definição do fluxo de informações necessárias para a
elaboração do estudo atuarial, abrangendo a especificação de informações mínimas a serem repassadas, responsabilidades quanto à geração das informações, estipulação de prazos e datas para o envio destas informações ao Instituto de Previdência, assim como de procedimentos adotados em caso de necessidade de correção, com prazos pré-determinados.
· Dar ciência acerca da irregularidade analisada pelo
presente item aos Chefes do Poder Executivo e Legislativo municipal, salientando-se da importância de promoção de recadastramento anual de servidores municipais, assim como da atualização de suas bases de dados, com objetivo de propiciar adequada avaliação do
passivo atuarial, com base em informações completas,
consistentes e atualizadas, possibilitando efetiva menSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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suração do equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto
de Previdência dos Servidores do município de Anchieta.”
O uso de uma base cadastral de segurados completa,
consistente e atualizada, é imprescindível à apuração
do resultado atuarial, conforme determinam os artigos
12 e 13 da Portaria n. 403/2008, do Ministério da Previdência Social:
Art. 12. A avaliação atuarial deverá contemplar os dados de todos os servidores ativos e inativos e pensionistas, e seus respectivos dependentes, vinculados ao
RPPS, de todos os poderes, entidades e órgãos do ente federativo.
Art. 13. O Parecer Atuarial deverá conter, de forma expressa, a avaliação da qualidade da base cadastral, destacando a sua atualização, amplitude e consistência.
§ 1º Caso a base cadastral dos segurados esteja incompleta ou inconsistente, o Parecer Atuarial deverá dispor
sobre o impacto em relação ao resultado apurado, devendo ser adotadas, pelo ente federativo, providências
para a sua adequação até a próxima avaliação atuarial.
Nos termos do art. 46 da Orientação Normativa n.
2/2009, do Ministério da Previdência Social, compete
à Administração Pública fornecer dados atualizados ao
Instituto de Previdência, a fim de formar a base cadastral necessária à reavaliação atuarial anual:
Art. 46. As entidades, órgãos e Poderes que compõem a
estrutura do ente federativo deverão fornecer à unidade gestora do RPPS as informações e documentos por
ela solicitados, tais como:
I - folhas de pagamento e documentos de repasse das
contribuições, que permitam o efetivo controle da apuDiário Oficial de Contas

ração e repasse das contribuições;
II - informações cadastrais dos servidores, para fins de
formação da base cadastral para a realização das reavaliações atuariais anuais, para a concessão dos benefícios previdenciários e para preparação dos requerimentos de compensação previdenciária.
Da documentação juntada pela defesa, observa-se que,
em janeiro de 2014, a responsável solicitou informações para o cálculo atuarial, junto à Câmara Municipal e
às Secretarias de Administração e de Saúde, conforme
atestam os Ofícios n. 5 a 7, de 2014 (f. 37/39). Tal procedimento, entretanto, não foi suficiente para a atualização da base cadastral, que permaneceu inconsistente. Somente em outubro de 2016, foi editada a Portaria
n. 38, que dispôs sobre o recenseamento anual de aposentados e pensionistas (f. 40/48).
A comparação entre as Avaliações Atuariais de 2016 e
2014 (f. 49/52), relativas aos anos-base 2015 e 2013,
evidencia que houve uma melhora no banco de dados
fornecido ao atuário, com a eliminação de matrículas
repetidas e de salários de participação não informados.
No entanto, algumas inconsistências persistiram, como
o elevado número de dependentes acima de 21 anos.
A desatualização da base cadastral foi objeto de análise no processo TC n. 5584/2015, que tratou de Fiscalização na modalidade Levantamento, realizada nos 34
(trinta e quatro) Institutos de Previdência municipais,
utilizando dados dos exercícios de 2013 e 2014. A auditoria foi pioneira na análise da situação dos regimes
próprios municipais, bem como na orientação para o
cumprimento das obrigações, sendo que alguns institutos nunca haviam recebido a visita de uma equipe técnica do Tribunal.
www.tce.es.gov.br

A matéria foi apreciada pelo Acórdão TC n. 1151/2017,
na sessão plenária de 12 de setembro de 2017, resultando em Recomendações e Determinações aos gestores, conforme reproduzido:
“EMENTA LEVANTAMENTO – RECOMENDAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
(...)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC5584/2016, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia doze de setembro de dois mil e
dezessete, à unanimidade, nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas:
(...)
3. Expedir as recomendações e determinações constantes do Anexo 2 (f. 191/193) aos gestores dos Regimes Próprios, aos Prefeitos e aos Presidentes de Câmara dos demais municípios com previdência própria, conforme relação de f. 174 dos autos (item 2.2 da Conclusiva), encaminhando-se cópia do referido anexo aos responsáveis e disponibilizando-se as demais peças processuais para consulta eletrônica. O cumprimento das
Determinações constantes do Anexo 2 deverá ser informado ao Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, pelos
correspondentes responsáveis;”
Naqueles autos, a área técnica constatou que 33 (trinta e três) regimes próprios não dispunham de uma base
cadastral atualizada e propôs uma Recomendação, destinada aos gestores dos IPAS, ao Prefeito e ao Presidente da Câmara, para disciplinar, por meio de lei, o recaSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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dastramento anual, o recenseamento periódico, o acesso à base de dados e a declaração de tempo de contribuição anterior.
Também sugeriu uma Determinação, dirigida aos Chefes dos Poderes Legislativo e Executivo, para permitir o
livre acesso dos Institutos à base cadastral, e outra Determinação, voltada ao Controle Interno, para acompanhar o cumprimento das propostas anteriores, conforme consta do Anexo 2 da Instrução Conclusiva elaborada naqueles autos:
“ANEXO 2
TERMO DE NOTIFICAÇÃO REFERENTE AO LEVANTAMENTO RLE1/2015
Em consonância com a proposta de encaminhamento formulada no item 2, da Instrução Técnica Conclusiva – ITC, elaborada nos autos em epígrafe, segue recomendação e/ou determinação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, bem ainda ao Ilustríssimo Senhor Diretor-Presidente do Regime Próprio de Previdência Social, ao Responsável pelo Controle Interno, e ordenadores de despesas do Poder Executivo Municipal, com cópia ao Responsável pelo Controle Interno respectivo, na
forma abaixo proposta e no prazo a ser fixado pelo e.
Plenário, conforme o caso:
1. Recomendar ao Diretor-Presidente do Regime Próprio de Previdência Social:
(...)
iii. Elabore proposta de projeto de lei para dispor expressamente quanto à exigência de recadastramento
anual dos segurados do regime próprio, ativo e inativos,
e pensionistas, sob pena de suspensão do pagamento
Diário Oficial de Contas

da remuneração, subsídio, e proventos, até regularização da pendência;
iv. Elabore proposta de projeto de lei disciplinando a
realização de censo previdenciário, com fixação de critérios e regras, a periodicidade em prazo não superior
a cinco anos, sob pena de suspensão do pagamento da
remuneração, subsídio, e proventos, até regularização
da pendência;
(...)
vii. Apresente solicitação de projeto de lei ao Chefe do
Poder Executivo, fins de inclusão na legislação municipal de norma dispondo acerca da obrigatoriedade dos
entes municipais permitirem acesso irrestrito à base cadastral informatizada e/ou física de todos os servidores
ativos e respectivos dependentes, sempre que solicitado pelo RPPS.
viii. Apresente solicitação de projeto de lei ao Chefe do
Poder Executivo, fins de inclusão na legislação municipal de norma dispondo acerca da obrigatoriedade do
servidor público efetivo promover o registro de informações previdenciárias, de forma declaratória, quanto
ao tempo de contribuição anterior ao ato de sua admissão;
2. Determinar, no prazo estabelecido pelo relator, ao
Prefeito Municipal:
i. Até que lei discipline a matéria, seja franqueado e/
ou disponibilizado acesso irrestrito à base cadastral informatizada e/ou física de todos os servidores ativos e
respectivos dependentes, sempre que solicitado pelo
RPPS;

de inclusão na legislação municipal de norma dispondo
acerca da obrigatoriedade dos entes municipais permitirem acesso irrestrito à base cadastral informatizada e/
ou física de todos os servidores ativos e respectivos dependentes, sempre que solicitado pelo RPPS;
i. Elabore projeto de lei encaminhe ao Legislativo, fins
de inclusão na legislação municipal quanto à obrigatoriedade do servidor público efetivo promover o registro de informações previdenciárias, de forma declaratória, de tempo de contribuição anterior ao ato de sua
admissão;
(...)
v. Elabore projeto de lei e encaminhe ao Legislativo para
dispor expressamente quanto à exigência de recadastramento anual dos segurados do regime próprio, ativo e inativos, e pensionistas, sob pena de suspensão do
pagamento da remuneração, subsídio, e proventos, até
regularização da pendência;
vi. Elabore projeto de lei e encaminhe ao Legislativo a
fim de disciplinar a realização de censo previdenciário,
com fixação de critérios e regras, a periodicidade em
prazo não superior a cinco anos, sob pena de suspensão
do pagamento da remuneração, subsídio, e proventos,
até regularização da pendência;
4. Determinar, no prazo estabelecido pelo relator, ao
Presidente da Câmara Municipal:

3. Recomendar ao Prefeito Municipal:

i. Até que lei discipline a matéria, seja franqueado e/
ou disponibilizado acesso irrestrito à base cadastral informatizada e/ou física de todos os servidores ativos e
respectivos dependentes, sempre que solicitado pelo
RPPS;

i. Elabore projeto de lei e encaminhe ao Legislativo, fins

5. Recomendar ao Presidente da Câmara Municipal:

www.tce.es.gov.br
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i. Elabore projeto de resolução para, no âmbito de sua
competência, incluir na legislação interna da Casa de
Lei, norma dispondo acerca da obrigatoriedade dos entes municipais permitirem acesso irrestrito à base cadastral informatizada e/ou física de todos os servidores
ativos e respectivos dependentes, sempre que solicitado pelo RPPS.
Faça tramitar pelos órgãos competentes da Casa de
Leis, inclusive Plenário, projeto de lei para, incluir na
legislação municipal quanto à obrigatoriedade do servidor público efetivo promover o registro de informações previdenciárias, de forma declaratória, de tempo
de contribuição anterior ao ato de sua admissão, e demais projetos referenciados no item 3;
6. Determinar, no prazo estabelecido pelo relator, ao
responsável pelo Controle Interno:
i. Acompanhe a implementação das ações antes propostas no âmbito do Poder Executivo e do Legislativo,
conforme o caso.”
Considerando que a Avaliação Atuarial foi elaborada a
partir de uma base cadastral desatualizada, acompanho a área técnica quanto à manutenção da irregularidade.
No entanto, entendo que o fato não deve macular as
Contas, diante da responsabilidade dos demais Poderes
e órgãos da Administração, quanto ao envio de dados
atualizados ao regime próprio, atribuída pelo art. 46 da
Orientação Normativa MPS n. 2/2009.
Além disso, no exercício sob análise, a gestora adotou
providências para o fornecimento ao atuário de uma
base de dados atualizada, solicitando tais informações
aos demais órgãos municipais.
Diário Oficial de Contas

Por sua vez, acolho a proposta técnica de DETERMINAÇÃO, dirigida ao atual gestor e ao Controlador Geral,
para a edição de um instrumento normativo que contemple responsabilidades e prazos quanto à atualização
do cadastro dos segurados.
Acrescento que a Determinação deverá ser dirigida,
também, aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, em consonância com a Recomendação proferida no
processo TC n. 5584/2015.
Registro, ainda, que, no processo TC n. 5460/2015 (Contas Anuais/2014 do IPAS de Guarapari), a área técnica
detectou o mesmo fato, propondo a Regularidade com
Ressalva das Contas, posição acompanhada pelo Ministério Público de Contas e pelo Plenário, nos termos do
Acórdão TC n. 1080/2017.
II – Provisão matemática previdenciária contabilizada
indevidamente (item 3.3.1 do Relatório Técnico e 2.2
da Conclusiva)
Segundo o Relatório Técnico, o registro contábil da Provisão Matemática Previdenciária, constante do Balancete de Verificação (arquivo BALVER), foi diferente do
apurado na Avaliação Atuarial (arquivo DEMAAT).
Segue a transcrição:
“3.3.1 Provisão matemática previdenciária contabilizada indevidamente
Base Legal: Lei 9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria
MPS 403/2008, art. 17
O artigo 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/98 estabelece
que a avaliação atuarial definirá o custeio, devendo ser
contabilizado, a fim de garantir o equilíbrio financeiro e
atuarial do regime próprio de previdência social.
www.tce.es.gov.br

Sobre a contabilização das reservas matemáticas previdenciárias o art. 17 da Portaria MPS 403/2008 estabelece:
Art. 17. As avaliações e reavaliações atuariais indicarão
o valor presente dos compromissos futuros do plano de
benefícios do RPPS, suas necessidades de custeio e o
resultado atuarial.
§ 1º O passivo atuarial do RPPS é representado pelas reservas matemáticas previdenciárias que correspondem
aos compromissos líquidos do plano de benefícios.
§ 2º Na hipótese do RPPS constituir fundo previdencial
para oscilação de risco este deverá compor o passivo
atuarial.
§ 3º As reservas matemáticas previdenciárias serão registradas no Passivo Exigível a Longo Prazo, no grupo de
contas denominado Provisões Matemáticas Previdenciárias, observado o detalhamento estabelecido no Plano de Contas aplicável aos RPPS.
§ 4º O resultado atuarial será obtido pela diferença entre o passivo atuarial e o ativo real líquido, sendo este
representativo dos recursos já acumulados pelo RPPS.
Do Balancete de Verificação do Instituto (BALVER) observou-se a existência de não conformidades entre os
valores previstos na avaliação atuarial (DEMAAT) e os
contabilizados do plano previdenciário, conforme sintetizado na tabela a seguir:
Também se observou a existência de não conformidades entre os valores previstos na avaliação atuarial (DEMAAT) e os contabilizados do plano financeiro, conforme sintetizado na tabela a seguir:
Diante do exposto, sugere-se a citação da responsável
em função das divergências apontadas em análise.”
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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A defesa justificou que o total registrado no Balanço Patrimonial foi idêntico ao montante apurado na Avaliação Atuarial.
A área técnica reconheceu que não houve divergência
entre o cálculo atuarial e o valor total da Provisão Matemática registrada para o Plano Financeiro e o Plano
Previdenciário.
No entanto, observou que os montantes foram contabilizados pelo valor líquido, sem o preenchimento das
contas contábeis até os subitens, descumprimento-se
o detalhamento exigido pelo Plano de Contas aplicado
aos regimes próprios, motivo pelo qual manteve a irregularidade, propondo uma DETERMINAÇÃO, destinada
ao atual gestor, para que realize a contabilização de provisões matemáticas previdenciárias, com base em informações disponibilizadas pelo Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA, utilizando-se todos os níveis de desdobramento de subitens das contas
contábeis para efetivação dos respectivos registros, nos
termos do artigo 17, § 3º, da Portaria MPS n. 403/2008.
Segue a transcrição:
“2.2 – PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA
CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE (Item 3.3.1 do RT
337/2016)
Base Normativa: Artigo 1º, inciso I, da Lei Federal
9.717/1998; e, artigo 17 da Portaria MPS 403/2008.
(...)
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA DEFESA (fls. 3233):
Neste item o corpo técnico relata a não conformidade entre os valores previstos na avaliação atuarial (DEMAAT) dos respectivos fundos: previdenciário e finanDiário Oficial de Contas

ceiro.

nial, referente ao exercício de 2016 (fl. 86).

Em face da justificante foi imputada a conduta de ter
feito a contabilização da provisão matemática previdenciária de forma inadequada.

Com base na citação proposta pelo item 3.3.1 do RT
337/2016, verifica-se que foi apresentado indicativo de
irregularidade pela contabilização indevida de provisão
matemática previdenciária, decorrente de divergências
identificadas entre os registros contidos no Balanço Patrimonial (BALPAT) e no Demonstrativo do Resultado da
Avaliação Atuarial (DEMAAT).

No presente caso, apesar de ter sido apontada irregularidades nos lançamentos de dados matemáticos previdenciários, podemos observar que de acordo com
documentos que seguem em anexo, as provisões previdenciárias a conceder e concedidos dos dois fundos,
previdenciário e financeiro, são na verdade cálculos
contábeis, na qual observando as contas apresentadas,
demonstram estarem de acordo com o resultado do calculo atuarial, realizado no exercício de 2013.
Verifica-se no caso em analise, apenas uma inobservância nos mais (+) e nos menos (-), que por sua vez diminuindo as contribuições das aposentadorias a conceder e concedido, chegaremos ao resultado demonstrado no calculo atuarial, bem como aquele encaminhado
na prestação de contas anual (Anexo II).
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Inicialmente, importante destacar que a defesa apresentada encontra-se acompanhada de documentação
complementar, disponível em seu Anexo II, contendo:
Demonstrativo de Reserva Matemática – Todos os participantes, encaminhado na PCA/2014 (fl. 54); Balanço
Patrimonial, referente ao exercício de 2014 (fls. 55-58);
Demonstrativo de Reserva Matemática – Todos os participantes, referente à PCA/2016 (fl. 54); Balanço Patrimonial, referente ao exercício de 2016 (fls. 60-61); Notas de Lançamento contábil manual (fls. 62-84); Demonstrativo de Reserva Matemática – Todos os participantes, referente à PCA/2015 (fl. 85); Balanço Patrimowww.tce.es.gov.br

Segundo alegações da defesa, os registros contábeis de
provisões matemáticas previdenciárias devem observar o Demonstrativo de Reserva Matemática – Todos os
participantes, encaminhado na PCA/2014 (fl. 54), não
havendo distorções entre os registros contábeis e os valores evidenciados pelo cálculo atuarial.
Coaduna-se com o entendimento da defesa, com relação à contabilização de provisões matemáticas previdenciárias através das informações disponibilizadas pelo Demonstrativo de Reserva Matemática (fl. 54), motivo pelo qual se procedeu a seguinte análise:
Tabela 01: Contabilização do Resultado da Avaliação
Atuarial Anual de 2014 Em R$ (1,00) Fonte: Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial (DRAA) e BALVER do Processo TC 3690/2015 que trata da Prestação
de Contas Anual/2014.
Verifica-se correspondência entre os valores evidenciados pelo Demonstrativo de Reserva Matemática (fl. 54)
e o Balanço Patrimonial (BALPAT), até o nível de desdobramento dos itens das contas contábeis. Porém, observa-se a existência de divergências no desdobramento de subitens das contas utilizadas para o registro de
provisões matemáticas previdenciárias.
Trata-se de registro inadequado de provisões matemáSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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ticas previdenciárias em função do lançamento de valores líquidos em nível único de desdobramento das contas contábeis, abatidos de suas respectivas deduções.
Apesar da referida correspondência até o nível de desdobramento dos itens das contas contábeis, importa
destacar que o registro detalhado em nível de subitem
das contas contábeis é relevante para o estudo atuarial,
tendo em vista a evidenciação de benefícios a conceder
pelos Planos Financeiro e Previdenciário, no montante
de R$ 720.760.550,93 e R$ 92.957.387,08, respectivamente, ainda que tais valores sofram posteriormente a
incidência de deduções de contas redutoras.
O objetivo das demonstrações contábeis envolve o fornecimento de informações sobre a posição patrimonial
e financeira da entidade, úteis a um grande número de
usuários em suas avaliações e tomadas de decisão econômica, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC, NBCT 16.1 até 16.6 (Resoluções CFC 1.128/2008 até 1.133/2008).
Dessa forma, o registro patrimonial incompleto das informações encaminhadas através do Demonstrativo de
Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA distorce a realidade evidenciada no Balanço Patrimonial da entidade,
prejudicando a evidenciação dos cálculos atuariais e a
confiabilidade das demonstrações contábeis.
Conforme disposto pela Resolução CFC 1.132/2008,
que aprova a NBC T 16.5 – Registro Contábil, consta a
necessidade de observância das seguintes características para os registros contábeis, entre outras:
Compreensibilidade – as informações apresentadas nas
demonstrações contábeis devem ser entendidas pelos usuários. Para esse fim, presume-se que estes já teDiário Oficial de Contas

nham conhecimento do ambiente de atuação das entidades do setor público. Todavia, as informações relevantes sobre temas complexos não devem ser excluídas das demonstrações contábeis, mesmo sob o pretexto de que são de difícil compreensão pelos usuários.
Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente o fenômeno contábil que lhes deu origem.
Representatividade – os registros contábeis e as informações apresentadas devem conter todos os aspectos
relevantes.
Verificabilidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
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 da entidade do setor público. (g. n.)
O registro contábil, desprovido de detalhamento em nível de subitem da conta, utilizando-se apenas o desdobramento até o nível de item da conta contábil, não é
suficiente para a evidenciação dos cálculos realizados
pelo estudo atuarial, prejudicando-se aspectos relevantes de compreensibilidade, fidedignidade, representatividade, verificabilidade e visibilidade das informações
contábeis.
Com base na previsão contida no artigo 17, § 3º, da Portaria MPS 403/2008, as provisões matemáticas previdenciárias devem observar o detalhamento estabelecido pelo Plano de Contas aplicável ao RPPS, nos seguintes termos:
§ 3º As reservas matemáticas previdenciárias serão rewww.tce.es.gov.br

gistradas no Passivo Exigível a Longo Prazo, no grupo de
contas denominado Provisões Matemáticas Previdenciárias, observado o detalhamento estabelecido no
Plano de Contas aplicável aos RPPS. (g. n.)
Entende-se que o registro de provisões matemáticas previdenciárias em nível de desdobramento único,
apresentando-se divergências no desdobramento de
subitens das contas contábeis, prejudica a evidenciação
de aspectos relevantes das demonstrações contábeis,
infringindo o Plano de Contas aplicável aos RPPS.
Diante do exposto, sugere-se pela irregularidade do
item 3.3.1 do RT 337/2016, em função da contabilização de provisões matemáticas previdenciárias em valores líquidos, abatidos indevidamente de suas respectivas deduções, causando distorção relevante à qualidade das informações evidenciadas pelo Balanço Patrimonial, além de infringir o artigo 17, § 3º, da Portaria
MPS 403/2008 e o Plano de Contas Aplicável aos RPPS,
aprovado por este Tribunal por meio da Resolução TC
242/2012.”
O art. 17, § 3º, da Portaria n. 403/2008, do Ministério
da Previdência Social, determina que o registro das Provisões Matemáticas deverá observar o Plano de Contas
aplicável aos regimes próprios:
Art. 17. As avaliações e reavaliações atuariais indicarão
o valor presente dos compromissos futuros do plano de
benefícios do RPPS, suas necessidades de custeio e o
resultado atuarial.
§ 3º As reservas matemáticas previdenciárias serão registradas no Passivo Exigível a Longo Prazo, no grupo de
contas denominado Provisões Matemáticas Previdenciárias, observado o detalhamento estabelecido no PlaSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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no de Contas aplicável aos RPPS.

los entes federativos detentores de RPPS.

tes aos planos financeiro e previdenciário

Em dezembro de 2013, por meio da Portaria n.
509/2013, o Ministério da Previdência Social tornou
obrigatória a utilização do Plano de Contas Aplicado ao
Setor Público – Estendido (PCASP), pelos regimes próprios:

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Base Legal: artigos 71 a 73 da Lei 4320/6; art. 50, I, II e II
da LRF; Lei 9.717/1998; artigos 7º e 8º da Lei Municipal
789/12 e Portaria MPS 403/2008, art. 21

PORTARIA MPS Nº 509, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013
- DOU DE 13/12/2013

PORTARIA Nº 634, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013

Art. 1° Os procedimentos contábeis aplicados aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios deverão observar o previsto no Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP,
aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 2° Os RPPS adotarão as contas a estes aplicáveis,
especificadas no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP estendido até o 7o nível de classificação,
conforme a versão atualizada do Anexo III da Instrução
de Procedimentos Contábeis no 00 (IPC 00) da Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 3° As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor
Público - DCASP dos RPPS devem seguir as regras e modelos definidos no MCASP, aprovado por Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 4° Os RPPS deverão adequar a sua contabilidade
ao disposto nos arts. 2° e 3° desta Portaria nos mesmos
prazos definidos na Portaria STN n° 634, de 19 de novembro de 2013, publicada no DOU, de 21 de novembro de 2013.
Art. 5° A Secretaria de Políticas de Previdência Social
adotará as medidas necessárias para a prestação de informações sobre a aplicação do PCASP e das DCASP peDiário Oficial de Contas

Por sua vez, a Portaria n. 634/2013, da Secretaria do Tesouro Nacional, permitiu que a adequação ao Plano de
Contas fosse realizada até o final de 2014:
Art. 11 O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público –
PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP deverão ser adotados por todos os
entes da Federação até o término do exercício de 2014.
Resta claro que o registro contábil da Provisão Matemática Previdenciária não foi realizado com o detalhamento exigido no Plano de Contas aplicável aos regimes próprios, uma vez que as contas contábeis não foram desdobradas até o 7º nível de classificação.
Entretanto, o total registrado no Balanço Patrimonial
está compatível com a Avaliação Atuarial. Mantenho,
pois, a irregularidade, com a DETERMINAÇÃO sugerida
pela área técnica, acrescentando que o fato não é suficiente para macular a Prestação Anual.
III – Ausência de separação orçamentária, financeira
e contábil dos recursos e obrigações correspondentes
aos planos financeiro e previdenciário (item 3.3.2 do
Relatório Técnico e 2.3 da Conclusiva)
O Relatório Técnico questionou a falta de separação orçamentária, financeira e contábil entre a Taxa de Administração e os Fundos Financeiro e Previdenciário.

Aprovada a lei de segregação da massa, a contabilidade
do sistema previdenciário do Município deve proceder
à separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes a cada plano.
Entretanto, os demonstrativos contábeis encaminhados
na PCA não apresentam a separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações dos planos financeiro e previdenciário.
Diante do exposto, sugere-se a citação da responsável
em função da irregularidade apontada em análise.”
A defesa justificou que houve a separação financeira
dos Fundos, mas a separação orçamentária ficou prejudicada, por ausência de previsão no Orçamento Anual.
A Conclusiva refutou as alegações da responsável, diante da falta de separação orçamentária, financeira e patrimonial e da ausência de constituição de unidades gestoras distintas, com CNPJ próprio, razão pela qual manteve a irregularidade, propondo, ainda, uma DETERMINAÇÃO, dirigida ao atual presidente, para que proceda
à segregação exigida pelo ordenamento jurídico.
Segue a transcrição:

Segue a transcrição:

“2.3 – AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DOS RECURSOS E OBRIGAÇÕES
CORRESPONDENTES AOS PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO (Item 3.3.2 do RT 337/2016)

“3.3.2. Ausência de separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações corresponden-

Base Normativa: Artigos 71 a 73 da Lei Federal
4.320/1964; artigo 50, incisos I, II e II, da LRF; Lei Federal
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9.717/1998; artigos 7º e 8º da Lei Municipal 789/2012;
e, artigo 21 da Portaria MPS 403/2008.
(...)
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA DEFESA (fls. 3334):
Em observância ao exposto no relatório técnico preliminar, quanto ao item acima indicado, temos que em face
da justificante é imputada a irregularidade de ausência
da separação orçamentária financeira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes aos planos financeiro e previdenciário.
No caso desta irregularidade, é imperioso destacar e
justificar que a separação financeira dos recursos existente no IPASA, apresenta-se segregada, individualizando os recursos das taxas de administração, bem como
seus respectivos fundos criados a partir da Lei Municipal 789/2012.
Podemos também observar no documento em anexo, através do termo de verificação das disponibilidades financeiras, o agrupamento de contas bancárias,
com seus respectivos saldos anuais, expostos por instituições financeiras nas quais se encontram as referidas
contas, identificadas e individualizadas conforme o provimento dos recursos a estas pertinentes.
No que tange a execução orçamentária/ contábil da
despesa do referido Instituto de previdência poderá ser
observado no documento em anexo desta Justificativa,
o relatório de listagem de empenhos na qual se apresenta as despesas do ano de 2014 de forma a buscar
identifica-las segregadamente. É possível também identificar os totais de liquidação e pagamento, agrupados
por atividades/projetos e mês de empenhamento da
Diário Oficial de Contas

referida despesa.
Isso ocorre devido ao fato de o orçamento aprovado
para ser executado pelo IPASA no referido exercício do
qual provem o termo de citação n° 01298/2016-4, não
ter sido estruturado de forma a identificar separadamente em atividades/projetos específicos dos fundos
criados pela Lei Municipal 789/2012, no qual ocasionaria melhor controle e identificação das despesas de cada fundo.
Na oportunidade, informamos que após análise dos
respectivos indícios de irregularidades, ora apontados,
esta Autarquia passou a buscar soluções no intuito de
dirimir as anomalias apontadas, encaminhado no exercício de 2016, Proposta Orçamentária para o Executivo
Municipal e providenciando novos cadastros de pessoa
jurídica, para abertura de novas “UGs”, em conformidade com as normas e determinações vigentes deste Tribunal de Contas.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:

Previdenciário do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Anchieta.
Segundo alegações da defesa, a referida ausência de segregação de registros orçamentários, financeiros e patrimoniais de recursos entre o Plano Financeiro e o Previdenciário decorre de falha na elaboração do orçamento, impossibilitando evidenciação segregada de projetos e atividades específicas de cada fundo do Instituto
de Previdência de Anchieta.
Alega que a Autarquia passou a buscar soluções com
objetivo de solucionar a ausência de segregação na gestão de informações dos Fundos Financeiro e Previdenciário, encaminhando, no exercício de 2016, proposta
orçamentária devidamente modificada para sua adoção
em 2017.
Salienta-se que a segregação entre fundos está prevista não só pela Lei Federal 9.717/1998 e Portaria
MPS 403/2008, como também pela Lei Complementar
101/2000 (LRF):

Inicialmente, importante destacar que a defesa apresentada encontra-se acompanhada de documentação
complementar, contendo: Termo de verificação das disponibilidades, referente ao exercício de 2014 (fl. 88);
Listagem de empenhos, referente ao exercício de 2014
(fls. 89-97); e, proposta orçamentária do Instituto de
Previdência de Anchieta, referente ao exercício de 2017
(fls. 98-99).

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:

Com base na citação proposta pelo item 3.3.2 do RT
337/2016, verifica-se que foi apresentado indicativo de
irregularidade pela ausência de segregação de registros
orçamentários, financeiros e patrimoniais dos recursos
e obrigações correspondentes aos Fundos Financeiro e

Ademais, cabe ressaltar que a exigência de fundo contábil segregado encontra guarita na própria legislação
municipal, conforme disposições contidas na Lei Municipal 789/2012, que determina expressa separação entre os fundos municipais previdenciários, conforme os
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III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente; (g.n.)
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respectivos artigos:
Art. 7º Fica criado o Fundo Previdenciário Capitalizado,
de natureza contábil e caráter permanente para custear na forma legal, as despesas previdenciárias relativas aos segurados admitidos a partir de 02 de janeiro de 2003.
Art. 8º Fica criado o Fundo Previdenciário Financeiro,
de natureza contábil e caráter temporário, para custear, paralelamente aos recursos orçamentários e às
respectivas contribuições do Município, suas autarquias
e fundações, dos segurados e dos beneficiários, as despesas previdenciárias relativas aos segurados admitidos
até 31 de dezembro de 2002. (g.n.)
Portanto, uma vez adotada a segregação de massas, devem ser efetuados os registros do RPPS em três Unidades Gestoras: Taxa de administração, Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro; com capacidade de geração
de demonstrações contábeis, conforme dispõe o artigo
50, inciso III, da LRF.
Assim, a Unidade Gestora ‘Taxa de Administração’ deve receber recursos para financiamento de seus compromissos através de transferência financeira das demais Unidades Gestoras vinculadas ao Instituto de Previdência.
Cada unidade gestora terá seu registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em atenção ao Parecer
Consulta TC 8/2013, não se conferindo, entretanto, personalidade jurídica a cada uma delas, vez que tal registro atende apenas às finalidades da fiscalização tributária, nos seguintes termos:
(...)
Assim, em resposta ao primeiro questionamento desDiário Oficial de Contas

ta Consulta, informamos que, os fundos especiais previstos na Lei n. 4.320/64 deverão ser inscritos no CNPJ
sob registro próprio, na condição de matriz, e não sob o
CNPJ do Município. Ressalta-se que a inscrição no CNPJ
não confere personalidade jurídica aos fundos especiais, vez que tal registro serve apenas aos fins de fiscalização tributária, como já expusemos.

Lei Federal 4.320/1964; artigos 20 a 22 da Portaria MPS
403/2008; e Lei Municipal 789/2012.”

(...)

Art. 21. A segregação da massa será considerada implementada a partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo, acompanhado pela separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações
correspondentes.

Dessa forma, observa-se que este Tribunal de Contas
possui entendimento consolidado acerca da necessidade de inscrição dos fundos especiais no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, com finalidades eminentemente fiscais, inexistindo personalidade jurídica aos
fundos especiais. Porém, apesar da ausência de personalidade jurídica aos fundos, resta inequívoca a necessidade de segregação de registros orçamentários, financeiros e patrimoniais.
Diante do exposto, sugere-se pelo afastamento das alegações da defesa e manutenção da irregularidade proposta pelo item 3.3.2 do RT 337/2016, em função da ausência de segregação de registros orçamentários, financeiros e patrimoniais entre os Fundos Financeiro e Previdenciário do Instituto de Previdência dos Servidores
do município de Anchieta.
Sugere-se, ainda, emissão de determinação ao gestor
responsável para que, no exercício de 2017, proceda a
separação entre os registros financeiros, orçamentários
e patrimoniais dos Fundos Financeiro e Previdenciário
do RPPS, em observância ao artigo 8º, parágrafo único, e artigo 50, incisos I e III da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF); artigo 1º, inciso I, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Federal 9.717/1998; artigos 71 a 74 da
www.tce.es.gov.br

Observa-se que a segregação da massa de segurados,
instituída por lei, exige a separação orçamentária, financeira e contábil entre os Planos Previdenciário e Financeiro, na forma do art. 21 da Portaria n. 403/2008,
do Ministério da Previdência Social:

O Município de Anchieta segregou a massa de segurados por meio da Lei n. 789/2012, mas não contemplou os Planos Previdenciário e Financeiro no Orçamento/2014, como unidades orçamentárias distintas.
Por outro lado, o Instituto realizou a separação orçamentária determinada no Plano de Contas Aplicado ao
Setor Público – Estendido, por meio do registro contábil
dos recursos destinados à Taxa de Administração e aos
Planos Previdenciário e Financeiro, nas contas “Banco
Conta Movimento”, bem como pelo registro das Provisões Matemáticas por Fundo, conforme evidenciado no
Balancete de Verificação (arquivo digital BALVER).
Além disso, elaborou o controle das despesas vinculadas a cada atividade/projeto (Manutenção/Taxa Administrativa, Pagamentos/Fundo Previdenciário e Pagamentos/Fundo Financeiro), através da emissão de Listagens de Empenhos segregadas (f. 89/97).
Efetuou a separação financeira dos recursos, por meio
de contas bancárias distintas, segundo demonstrado
no Termo de Verificação das Disponibilidades de Caixa
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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(f. 88). E elaborou uma proposta orçamentária para o
exercício de 2017, contemplando a separação da receita e da despesa (f. 98/99).
Por sua vez, a área técnica também apontou a necessidade da formação de unidades gestoras próprias, para
cada um dos planos de massa e para a taxa administrativa, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), mas sem personalidade jurídica autônoma, entendimento adotado com fundamento no art. 21
da Portaria MPS n. 403/2008, no art. 8º, parágrafo único, e art. 50, incisos I e III, da Lei de Responsabilidade
Fiscal, no art. 1º, inciso I, e art. 6º, inciso VII, da Lei n.
9.717/1998, artigos 71 a 74 da Lei n. 4.320/1964, no Parecer Consulta n. 8/2013 e no art. 5º, inciso X, da Instrução Normativa da Receita Federal n. 1183/2011, vigente à época (redação mantida pelo art. 4º, inciso X, da IN
RFB n. 1470/2014 e pelo art. 4º, inciso X, da IN RFB n.
1634/2016).
Constata-se que o art. 21 da Portaria MPS n. 403/2008
permitiu a segregação da massa de segurados, mas não
mencionou, explicitamente, que os Planos Financeiro e
Previdenciário teriam a natureza dos fundos especiais
constantes da Lei n. 4.320/64.
Tal necessidade também não foi expressamente descrita nas regulamentações sobre a contabilidade dos regimes próprios previdenciários, elaboradas pelo Ministério da Previdência Social e pela Secretaria do Tesouro
Nacional (Manuais e Planos de Contas).
A título de exemplo, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), em sua 5ª edição, vigente para os exercícios de 2013 e 2014, assim como o correspondente Plano de Contas (PCASP), ambos elaboraDiário Oficial de Contas

dos pela Secretaria do Tesouro Nacional, não sugeriram
procedimentos específicos para a segregação de massa,
exceto quanto às contas relativas a “Bancos Conta Movimento” e a “Provisões Matemáticas Previdenciárias a
Longo Prazo” definidas no PCASP.
Tais contas contábeis foram adotadas pelo IPAS Anchieta no exercício de 2014, quando se tornaram exigíveis,
segundo o art. 11 da Portaria STN n. 634/2013.
Somente na 6ª edição do MCASP, válida para os exercícios de 2015 e 2016, houve uma rápida menção à segregação da massa de segurados, sem exigir a formação
de unidades gestoras próprias para cada Plano, conforme transcrito:
“4.3.3. Segregação de Massas Segregação de massa de
segurados é uma separação desses segurados em dois
grupos distintos, a partir da definição de uma data de
corte. Os servidores admitidos anteriormente à data de
corte integrarão o Plano Financeiro e os admitidos após
integrarão o Plano Previdenciário. A segregação da
massa será considerada implementada a partir do seu
estabelecimento em lei do ente federativo, acompanhado pela separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes a cada grupo. Esta separação poderá ser feita por meio de,
por exemplo: contas bancárias ou contábeis distintas,
mecanismo de fonte / destinação de recursos, criação
de fundos contábeis, dentre outros.” [grifamos]
Da redação, é possível inferir que o Manual de Contabilidade considerava a criação de fundos contábeis como
uma mera alternativa para o implemento da separação
orçamentária, financeira e contábil dos recursos atinentes a cada Plano segregado, o que também poderia ser
www.tce.es.gov.br

obtido com o uso de contas bancárias distintas ou outros mecanismos de fonte/destinação de recursos.
Atentando-se à natureza dos Planos Previdenciário e Financeiro, a área técnica observou que se enquadram na
definição de fundo especial, prevista no art. 71 da Lei
n. 4.320/64, posição da qual compartilho, já que as receitas e despesas encontram-se vinculadas a objetivos
e serviços específicos:
Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas
especificadas que por lei se vinculam à realização de
determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção
de normas peculiares de aplicação.
Na forma do art. 50, inciso III, da Lei Complementar n.
101/2000 (LRF), as demonstrações contábeis devem
compreender as transações e operações de cada fundo,
de modo isolado e conjunto, fazendo presumir que os
fundos especiais devem emitir seus próprios Balanços:
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente;
De acordo com as Instruções Normativas da Receita Federal, os fundos especiais descritos no art. 71 da Lei n.
4.320/64 também precisam se inscrever no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), tal como previsto no
art. 5º, inciso X, da IN RFB n. 1183/2011, vigente à época, e nos regulamentos que a sucederam:
Art. 5º São também obrigados a se inscrever no CNPJ:
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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X - fundos públicos a que se refere o art. 71 da Lei
nº 4.320, de 17 de março de 1964;
Essa posição foi adotada no Parecer Consulta n. 8/2013,
conforme trechos abaixo transcritos:
“Ementa
FUNDOS ESPECIAIS PREVISTOS NA LEI Nº 4.320/64 INSCRIÇÃO PRÓPRIA NO CNPJ - NECESSIDADE.
(...)
1 – DEVEM OS FUNDOS ESPECIAIS PREVISTOS NA LEI
4.320/64 CONTAR COM CNPJ PRÓPRIO OU OS MESMOS
PODERÃO SE UTILIZAR DO CNPJ DO MUNICÍPIO? 2 – CASO SEJA POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DO CNPJ DO MUNICÍPIO, TAL FATO PODERÁ INTERFERIR DE ALGUMA FORMA NOS REPASSES A SEREM EFETUADOS AOS REFERIDOS FUNDOS?
(...)
Assim, em resposta ao primeiro questionamento desta Consulta, informamos que, os fundos especiais previstos na Lei n. 4.320/64 deverão ser inscritos no CNPJ
sob registro próprio, na condição de matriz, e não sob o
CNPJ do Município. Ressalta-se que a inscrição no CNPJ
não confere personalidade jurídica aos fundos especiais, vez que tal registro serve apenas aos fins de fiscalização tributária, como já expusemos. Prejudicado o
segundo questionamento, dada a impossibilidade, segundo as regras atuais, de utilização do CNPJ do Município pelos fundos especiais.”
Quanto à Taxa de Administração, observo que a legislação estabelece apenas um limite de gasto de até 2% da
base de cálculo, sem a vinculação de recursos a objetivos ou serviços, descaracterizando, a princípio, um funDiário Oficial de Contas

do especial, salvo se houver a fixação de seu percentual
por lei. Entretanto, a posição da área técnica no sentido de formar uma unidade gestora própria apresenta-se como um procedimento mais eficaz ao controle das
receitas de cada Plano, destinadas à administração do
regime próprio.
Nestes termos, entendo que a formação de unidades
gestoras próprias permite a emissão de demonstrações
contábeis individualizadas para cada Fundo, inclusive
sob o aspecto patrimonial, e aprimora o controle dos
recursos previdenciários, que possuem natureza vinculada, assegurando sua correta destinação, razão pela qual acompanho a área técnica e mantenho a irregularidade, diante da ausência de uma completa separação orçamentária, em violação ao art. 21 da Portaria
MPS n. 403/2008.
No entanto, acredito que a gravidade do fato encontra-se mitigada, pois o Instituto segregou, no exercício de
2014, o registro contábil dos recursos destinados à Taxa
de Administração e aos Planos Previdenciário e Financeiro (Banco Conta Movimento), bem como o registro
das Provisões Matemáticas por Fundo, separação esta
determinada no Plano de Contas aplicado aos regimes
próprios, tal como evidenciado no Balancete de Verificação (arquivo digital BALVER).
Além disso, a formação de unidades gestoras próprias
não foi objeto da citação, sendo aventada apenas na
Instrução Técnica Conclusiva.
Sendo assim, divirjo da área técnica e do Parquet de
Contas, considerando o fato passível de Ressalva com
DETERMINAÇÃO, dirigida ao atual gestor do Instituto,
ao atual Controlador Geral, ao atual Prefeito Municipal
www.tce.es.gov.br

e ao atual Presidente da Câmara Municipal de Anchieta, para que, no limite de suas competências, adotem
providências para a separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes aos Planos financeiro e previdenciário, bem como
da taxa de administração, nos termos do art. 21 da Portaria MPS n. 403/2008, do art. 71 da Lei n. 4320/1964 e
do art. 50, inciso III, da LRF.
Em situação análoga, tratada no processo TC n.
3872/2015 (Prestação de Contas Anual do IPAS de Linhares, exercício de 2014), a área técnica sugeriu a Regularidade com Ressalva das Contas, opinião acolhida
pelo Ministério Público de Contas e pelo Plenário, conforme o Acórdão TC n. 1205/2017, proferido em 27 de
setembro de 2017.
Da mesma forma, a 1ª Câmara considerou Regulares
com Ressalva as Contas do IPAS de Jerônimo Monteiro, relativas ao exercício de 2014, apesar de ausência
de segregação orçamentária, conforme o Acórdão TC n.
676/2017.
Nos autos do processo TC n. 5460/2015, que tratou das
Contas Anuais do IPAS Guarapari, relativas ao exercício
de 2014, o responsável questionou a exigência de formação de unidades gestoras, amparando-se, inclusive,
em orientação solicitada ao técnico da Previdência Social, senhor Otoni Gonçalves Guimarães. A defesa foi
refutada pela área técnica, que, no entanto, sugeriu a
Regularidade com Ressalva das Contas, sendo acompanhada pelo Ministério Público de Contas e pelo Plenário, conforme o Acórdão TC n. 1080/2017.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso II,
e 86 da Lei Complementar n. 621/2012, divergindo, em
Segunda-feira, 11 de junho de 2018

253

ATOS DA 1a CÂMARA

parte, da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 27 de fevereiro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão colegiada,
ante as razões expostas pela Relatora:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ANCHIETA, referente ao exercício de 2014,
sob a responsabilidade da senhora ELIANA TEODORO
SARAIVA ROVETTA, dando-lhe quitação;

nanceiro e previdenciário do Instituto de Previdência,
em obediência ao art. 50, inciso III, da Lei Complementar n. 101/2000 (LRF), ao art. 71 da Lei n. 4.320/1964 e
ao art. 21 da Portaria n. MPS 403/2008.
1.3. DETERMINAR, ao atual gestor do Instituto, ao
atual Controlador Geral, ao atual Prefeito Municipal e
ao atual Presidente da Câmara Municipal de Anchieta, que, no limite de suas competências, adotem as seguintes providências, devendo comprová-las na próxima prestação de contas anual:
1.3.1. Viabilizar a separação orçamentária, financeira
e contábil dos recursos e obrigações correspondentes
aos planos financeiro e previdenciário, bem como da taxa de administração, nos termos do art. 21 da Portaria
MPS n. 403/2008;

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) Márcia Jaccoud Freitas (relatora)
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA SUBSTITUTA
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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

1.2. DETERMINAR, ao atual gestor do IPAS Anchieta,
a adoção das seguintes providências, que deverão ser
comprovadas na próxima prestação de contas anual:

1.3.2. Elaborar uma norma jurídica conjunta, visando à
atualização da base cadastral, para gerar informações
completas e consistentes, a fim de alimentar o cálculo
atuarial, estabelecendo regras para:

1.2.1. Providenciar estudo de avaliação atuarial utilizando-se de base de dados completa, consistente e
atualizada, conforme estabelecido pelo art. 14 da Portaria MPS n. 403/2008;

a) Promoção de recadastramento anual e recenseamento, com periodicidade mínima de 05 anos, contemplando todos os servidores municipais, nos termos do
art. 9º, inciso II, da Lei n. 10.887/2004;

1.2.2. Contabilizar as Provisões Matemáticas Previdenciárias, com base em informações disponibilizadas pelo Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial
(DRAA), utilizando todos os níveis de desdobramento
de subitens das contas contábeis, nos termos do art. 17,
§ 3º, da Portaria MPS n. 403/2008 e no Plano de Contas
aplicável aos regimes próprios previdenciários;

b) Definição do fluxo de informações necessárias para a
elaboração do estudo atuarial, abrangendo a especificação de informações mínimas a serem repassadas, responsabilidades quanto à geração das informações, estipulação de prazos e datas para o envio destas informações ao Instituto de Previdência, assim como de procedimentos adotados em caso de necessidade de correção, com prazos pré-determinados.

PROCESSO TC: 05010/2016-6

1.4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

EXERCÍCIO: 2015

1.2.3. Providenciar a separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações dos planos fiDiário Oficial de Contas
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RESPONSÁVEL: Gilmara Sossai Silva, Fabiano Marily,
Ana Francisca Gonçalves da Cruz
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REGULAR
COM RESSALVA – QUITAR – DETERMINAR – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS :
Trata-se da Prestação de Contas Anual do HOSPITAL
DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES, referente ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade dos senhores
ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, Diretora Geral no período de 1º de janeiro a 05 de abril de 2015,
FABIANO MARILY, Diretor Geral no intervalo de 06 de
abril a 04 de novembro de 2015, e GILMARA SOSSAI
SILVA, Diretora Geral no período complementar.
Nos termos do Relatório Técnico n. 409/2017 (f. 19/30),
da Instrução Técnica Inicial n. 657/2017 (f. 32/33) e da
Decisão Monocrática n. 927/2017 (f. 35/36), os gestores foram citados sobre o indício de irregularidade
constante do item 3.3.1 da análise contábil, qual seja,
“Ausência do parecer conclusivo no relatório de controle interno”.
Regulamente citados, os responsáveis apresentaram
suas justificativas (f. 49/53, 59/61 e 64/65).
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia (NCE) emitiu a Instrução Técnica Conclusiva n.
303/2018 (f. 70/77), mantendo a irregularidade constatada, sem o condão de macular as Contas. Sugeriu que a
Prestação Anual seja julgada REGULAR COM RESSALVA,
para todos os responsáveis, expedindo-se DETERMINAÇÃO, dirigido ao atual gestor.
Segue a transcrição da parte final da Conclusiva:
Diário Oficial de Contas

“3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
ao Hospital Doutor Roberto Arnizaut Silvares - HRAS,
exercício de 2015, sob a responsabilidade da Senhora
Ana Francisca Goncalves da Cruz, do Senhor Fabiano
Marily e da Senhora Gilmara Sossai Silva, sendo mantida a irregularidade constante do item 3.3.1 do RT
00409/2017-8, tratada no item 2.1 desta Instrução Conclusiva:
2.1 AUSÊNCIA DO PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO.
Base legal: art. 82, §2º, da Lei 621/2012, anexo 12 da IN
TC 28/2013 alterada pela IN TC 33/2014.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA as contas da Senhora Ana Francisca Goncalves
da Cruz, do Senhor Fabiano Marily e da Senhora Gilmara Sossai Silva, no exercício de funções de ordenador
de despesas Hospital Doutor Roberto Arnizaut Silvares
- HRAS, 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 Hospital Doutor Roberto Arnizaut Silvares - HRAS 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;
1. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, pawww.tce.es.gov.br

recer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei
Complementar 621/2012.”
Em seguida, o Ministério Público de Contas emitiu o
Parecer de f. 81/82, da lavra do Procurador Luciano
Vieira, acompanhando integralmente a área técnica.
Todos os responsáveis requereram a oportunidade de
sustentação oral (f. 52, 61 e 65).
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Acompanho o entendimento constante da Instrução
Técnica Conclusiva n. 303/2018, cuja análise passa a integrar a Fundamentação do presente Voto, conforme
transcrito:
“2.1 AUSÊNCIA DO PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO (item 3.3.1 do RT
00409/2017-8)
Base legal: art. 82, §2º, da Lei 621/2012, anexo 12 da IN
TC 28/2013 alterada pela IN TC 33/2014.
(...)
Da análise das justificativas
Antes da análise das justificativas prestadas pelos responsáveis, 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 normaSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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tivos 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.
§ 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,
Diário Oficial de Contas

contendo os elementos indicados no ANEXO 12. (grifo
nosso)

recursos públicos, no exercício de referência da prestação de contas. (g.n.)

§ 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.

Dessa forma, verifica-se que esta Corte regulamentou,
com base na lei, sobre o Relatório e Parecer Conclusivo
do Controle Interno.

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
www.tce.es.gov.br

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 opiSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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nião 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 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 EsDiário Oficial de Contas

tadual, 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), 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.”
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso II,
e 86 da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando
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.

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão colegiada,
ante as razões expostas pela Relatora:
1.1. julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual do HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES, referente ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade dos senhores ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, Diretora Geral no período de 1º de janeiro a 05 de abril de 2015, FABIANO MARILY, Diretor
Geral no intervalo de 06 de abril a 04 de novembro de
2015, e GILMARA SOSSAI SILVA, Diretora Geral no período complementar, dando-lhes quitação;
1.2. DETERMINAR, ao atual gestor, a adoção das seguintes providências, a serem comprovadas na próxima
prestação de contas anual:
1.2.1. Adotar as medidas administrativas necessárias à
implantação da Unidade Executora de Controle Interno, compatível com sua estrutura organizacional e com
o volume de atividades a ser controlado, conforme a Lei
Complementar n. 856/2017, artigos 3º, inciso IX, e 6º,
inciso XVII, § 1º;
1.2.2. Encaminhar o parecer conclusivo de controle interno sobre as contas anuais, em cumprimento ao art.
82, § 2º, da Lei Complementar n. 621/2012;
1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.

Em 08 de fevereiro de 2018.

3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

4. Especificação do quórum:

Conselheira Substituta

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

1. ACÓRDÃO
www.tce.es.gov.br
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4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) Márcia Jaccoud Freitas (relatora).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais do Espírito Santo - FUNDÁGUA, relativa ao exercício
de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Rodrigo Marques de Abreu Júdice, Caroline Weber Santos e Aladim
Fernando Cerqueira, gestores.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia – NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 05845/2017-4, sugeriu o julgamento pela regularidade das contas em apreço, bem como pela expedição de recomendações.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer nº 00691/2018-8, da lavra do Procurador, Dr. Luciano Vieira, em consonância com a área técnica, manifestou-se no mesmo sentido.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação da 1ª Câmara deste Egrégio
Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento
Interno, Resolução - TC nº 261/2013.

Exercício: 2016

É o sucinto relatório.

UG: FUNDÁGUA - Fundo Estadual de Recursos Hídricos
e Florestais do Espírito Santo

VOTO

ACÓRDÃO TC- 279/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05265/2017-1

Relator: Marco Antônio da Silva
Partes: Aladim Fernando Cerqueira, Rodrigo Marques
de Abreu Judice, Caroline Weber Santos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2016
– REGULAR COM RECOMENDAÇÕES - QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
Diário Oficial de Contas

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais do Espírito Santo - FUNDÁGUA, relativa ao exercício de 2016,
em comento, necessário é sua análise para posterior
julgamento, em razão da documentação que lhe deu
suporte.
1. CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
www.tce.es.gov.br

Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço, bem como pela expedição de recomendações.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº
05845/2017-4, verbis:
[...]
Considerando a completude apresentada na análise de
mérito contida no Relatório Técnico RT 001017/20173, que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos
no artigo 319 do RITCEES, nos manifestamos pelo julgamento do presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na
referida peça técnica, que nestes termos se pronunciou:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, refletiu a gestão dos Srs. Rodrigo Marques de Abreu Júdice, Caroline Weber Santos e Aladim Fernando Cerqueira, no
exercício de funções como ordenadores de despesas
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais do
ES, 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: Srs. Rodrigo Marques de Abreu Júdice,
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Caroline Weber Santos e Aladim Fernando Cerqueira,
na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Sugere-se RECOMENDAR ao atual gestor, ou a quem lhe
suceder, que:
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.
a. Observe o Princípio da Segregação de Função quando da designação de servidores para compor a Unidade
Executora de Controle Externo.

Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e
objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a
legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. (g.n.).
Assim sendo, verifico da documentação, constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.

Com fundamento no artigo 1º, XXXVI da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 329, § 7º do
RITCEES, considerando o exposto no item 3.3.1 e 3.3.2
do Relatório Técnico 001017/2017-3, sugere-se RECOMENDAR ao atual gestor, ou a quem lhe suceder, que:

Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas.

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.

Ante o exposto, em consonância com 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.

b) Observe o Principio da Segregação de Função quando da designação de servidores para compor a Unidade
Executora de Controle Externo. – g.n.

MARCO ANTONIO DA SILVA

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

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:

Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
Diário Oficial de Contas

2. DISPOSITIVO:

Relator
1. ACÓRDÃO

1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
www.tce.es.gov.br

Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais do Espírito Santo - FUNDÁGUA, relativa ao exercício de 2016,
sob a responsabilidade dos Srs. Rodrigo Marques de
Abreu Júdice, Caroline Weber Santos e Aladim Fernando Cerqueira, gestores, dando-lhes a devida quitação;
1.2. Determinar ao atual gestor do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos e Florestais do Espírito Santo - FUNDÁGUA, ou a quem lhe suceder 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;
1.2.2 Observe o Princípio da Segregação de Função
quando da designação de servidores para compor a
Unidade Executora de Controle Externo;
1.3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (em
substituição – relator).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 280/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04908/2017-1

ço.

de do Sr. HILARIO BOENING.

O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer nº 00690/2018-3, da lavra do Procurador, Dr. Luciano Vieira, em consonância com a área técnica, manifestou-se no mesmo sentido.

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. HILARIO BOENING, Presidente da Câmara,
no exercício de funções de ordenador de despesas da
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, no
exercício de 2016, na forma do artigo 84, inciso I, da
Lei Complementar Estadual 621/2012. – g.n.

Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação da 1ª Câmara deste Egrégio
Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento
Interno, Resolução - TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO

UG: CMSMJ - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, relativa ao
exercício de 2016, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.

Relator: Marco Antônio da Silva

1. CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

Parte: Hilario Boening

Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR - QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá,
relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
Sr. Hilario Boening, gestor.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia – NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 00297/2018-4, sugeriu o julgamento pela regularidade das contas em apreDiário Oficial de Contas

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº
00297/2018-4, verbis:

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:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e
objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a
legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. (g.n.).

4. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Assim sendo, verifico da documentação, constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, exercício de 2016, formalizada de acordo com a IN
34/2015 e alterações posteriores, sob a responsabilida-

Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas.

[...]

www.tce.es.gov.br
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2. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, em consonância com 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 da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, relativa ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Hilario
Boening, gestor, dando-lhe a devida quitação;

MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 281/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07201/2016-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaré
Relator: Marco Antônio da Silva

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR - QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (em
substituição - relator).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
Diário Oficial de Contas

Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação da 1ª Câmara deste Egrégio
Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento
Interno, Resolução – TC 261/2013.
É o sucinto relatório.

1.2. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer 00992/2018-1, da lavra do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área
técnica, manifestou-se no mesmo sentido.

Parte: SERGIO PINTO CORREA

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaré – SAAE, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Sérgio Pinto Correa, gestor.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia – NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00618/2018-1, sugeriu
o julgamento pela regularidade das contas em apreço.
www.tce.es.gov.br

VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaré – SAAE,
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, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através do NCE – Núcleo de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
00618/2018-1, verbis:
[...]
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARÉ (SAAE), exercício de 2015, formalizada de acordo
com a Resolução TC 297/16 e alterações posteriores,
sob a responsabilidade do Sr. SÉRGIO PINTO CORREA.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018

261

ATOS DA 1a CÂMARA

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. SÉRGIO PINTO CORREA, no exercício de funções de ordenador de despesas do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARÉ (SAAE), no exercício de 2015, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 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 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:

Ante o exposto, em consonância com 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 da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:

MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 457/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaré – SAAE,
relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do
Sr. Sérgio Pinto Correa, gestor, dando-lhe a devida quitação;

Processo: 06065/2016-9

1.2. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.

Relator: Marco Antônio da Silva

[...]

2. Unânime.

Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. (g.n.).

3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

Responsáveis: Mauricio Alves dos Santos, Maurilio Alves dos Santos, Herminio Benjamin Hespanhol

Assim sendo, verifico da documentação, constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.

4. Especificação do quórum:

Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e
objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a
legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;

Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas.
2. DISPOSITIVO:
Diário Oficial de Contas

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Mantenópolis
Representante: Jorge Alves de Oliveira,

Procurador: Kleber Alessandro da Silva

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

REPRESENTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MULTA – ENCAMINHAR AO MPEC – ARQUIVAR APÓS CIÊNCIA E ADIMPLEMENTO.

4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (em
substituição - relator).

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

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO

Cuidam os presentes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Sr. Jorge Alves de Oliveira, vereador do Município de Mantenópolis, em face de possíveis irregularidades no Processo de

www.tce.es.gov.br
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Licitação 370/2016, Tomada de Preços 02/2016 e Concurso Público 001/2016, cometidas pelo Município de
Mantenópolis na contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em organização
e execução de concurso público.
Na sequência dos atos e fatos, a então Relatora, prolatou o voto 03261/2016-5, recebendo a representação,
indeferindo a medida cautelar preiteada e outras providências.
Este Conselheiro em Substituição, nos termos do Voto
Vista 00090/2016-1, divergindo parcialmente do entendimento da área técnica e da Eminente Relatora, votou
pelo deferimento da medida cautelar, sendo este entendimento consubstanciado, à unanimidade, na Decisão 01093/2017-4.
Em atendimento aos termos da Decisão Monocrática
01024/2017-3, que determinou a citação dos responsáveis, Termos de Citação 01113/2017-8 e 01114/2017-2,
os responsáveis trouxeram aos autos suas justificativas
e esclarecimentos.
Instada a se manifestar, a área técnica, nos termos da
Instrução Técnica Conclusiva – ITC 04822/2017-1, opinou pela responsabilização do Sr. Maurício Alves dos
Santos, Prefeito Municipal de Mantenópolis e do Sr.
Maurílio Alves dos Santos, Presidente da Comissão do
Concurso Público 01/2016 do Município de Mantenópolis, pelas irregularidades constantes nos itens 2.1 e
2.2, com aplicação da multa ao responsável, recomendando ao ente jurisdicionado que deixe de realizar condutas restritivas ao amplo acesso ao concurso público.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer 05215/2017-7 , da lavra do Procurador de Contas,
Diário Oficial de Contas

Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em consonância
com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.

Relator, com as seguintes propostas de encaminhamento:

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.

· A responsabilização do Sr. Maurício Alves dos Santos
- ex Prefeito do Município de Mantenópolis, pela irregularidade constante no item 2.1 desta Instrução Técnica, com aplicação da multa ao responsável prevista
no art. 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012;

É o sucinto relatório.
VOTO
A presente representação aponta indícios de irregularidades no Processo de Licitação 370/2016, Tomada de
Preços 02/2016 e Concurso Público 001/2016, razão pela qual se faz necessário analisar os indícios de irregularidades trazidos aos autos pela área técnica e pelo Ministério Público Especial de Contas.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise do feito, verifico que a área técnica sugeriu a
responsabilização do Sr. Maurício Alves dos Santos, ex-Prefeito e do Sr. Maurílio Alves dos Santos, Presidente da Comissão do Concurso Público 01/2016 do Município de Mantenópolis, pelas irregularidades constante
dos itens 2.1 e 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva, com
aplicação da multa ao responsável e expedição de recomendação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
04822/2017-1, litteris:
[...] 3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, em face das informações trazidas na
presente Instrução Técnica Conclusiva, sugere-se o encaminhamento dos autos ao Gabinete do Conselheiro
www.tce.es.gov.br

· A responsabilização do Sr. Maurílio Alves dos Santos - Presidente da Comissão do Concurso Público nº
01/2016 do Município de Mantenópolis, pela irregularidade constante no item 2.2 desta Instrução Técnica, com aplicação da multa ao responsável prevista no art. 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012 e, nos termos do art. 329, § 7º, do Regimento Interno do TCEES, a recomendação ao ente jurisdicionado de que deixe de realizar condutas restritivas ao amplo acesso ao concurso público, especialmente quando se tratar de participação de hipossuficientes. (g. n)
O douto representante do Parquet de Contas, conforme
Parecer 05215/2017-7, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Diante disso, considerando as disposições normativas
do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013, passo a análise dos requisitos de
admissibilidade da presente representação.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Denota-se que a presente representação fora conhecida, nos termos do Voto da então Relatora 3261/2016-5,
por estarem presentes os requisitos constantes do artigo 177 c/c o parágrafo único do artigo 182 do RegimenSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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to Interno, Resolução TC 261/2013.

da suspeição, não podendo a mesma prosperar.

Verifica-se que, de fato, estão presentes os requisitos
de admissibilidade, havendo interesse e legitimidade,
razão pela qual deve ser mantido o conhecimento da
mesma.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, editou a
Súmula Vinculante nº 013, verbis:

3. DO MÉRITO:
Assim sendo, cumpre a este Relator o enfrentamento
de mérito dos indicativos de irregularidades cuja mantença foi sugerida pela área técnica, à luz da documentação dos autos, das razões de defesa, bem como da legislação aplicável, a saber:
3.1. DA PRÁTICA DE NEPOTISMO NA NOMEAÇÃO DE
PARENTE DE SEGUNDO GRAU PARA O EXERCÍCIO DE
FUNÇÃO GRATIFICADA. (item 2.1 da ITC 4822/2017-1).
Critérios: Art. 37 da Constituição Federal (princípio da
moralidade) e Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal.
Responsável: Maurício Alves dos Santos (ex-Prefeito
Municipal)
Consta dos autos que o gestor responsável nomeou seu
irmão, Sr. Maurílio Alves dos Santos, para exercer função gratificada de Presidente da Comissão Especial de
Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público
nº 001/2016, o que em tese configura a prática de nepotismo.

[...] A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de
direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de
cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o
ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. g.n.
A proibição do nepotismo encontra guarida nos termos
do artigo 37, da Constituição Federal, que assegura os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência devendo ser seguidos na contratação de funcionários no serviço público.
Por meio do citado dispositivo, fica explícito o caráter
inconstitucional do nepotismo, em regra, caracterizado
pela nomeação indevida de cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

Em sua defesa, o representado alega que o Sr. Maurílio
Alves dos Santos afirmou que é servidor efetivo desde
o ano de 1989, possui conduta ilibada, pautando sua vida pública dentro da mais estreita ética moral e legal.

Da análise dos autos, verifica-se que todos editais referentes ao andamento do Concurso Púbico nº 001/2016
da Prefeitura Municipal de Mantenópolis estão assinados pelo Sr. Maurício Alves dos Santos, Prefeito Municipal, e pelo Sr. Maurílio Alves dos Santos, Presidente da
Comissão do Concurso.

O defendente argui, ainda, que não haveria qualquer
fundamentação fática ou concreta para atribuir a alega-

Restou comprovado, conforme indicado pela área técnica, em pesquisa ao sítio eletrônico do Município, que

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

o Sr. Maurílio Alves dos Santos foi nomeado Presidente da Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público nº 001/2016, por meio da
Portaria nº 402/2016, pelo Prefeito Municipal de Mantenópolis, portanto, o vínculo com a Administração em
função gratificada se deu em momento posterior à assunção como Prefeito da Municipalidade de seu irmão
nomeante.
Deste modo, acompanho o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, por restar configurado a prática de nepotismo no âmbito da
Administração do Município de Mantenópolis no caso
em tela, razão pela qual mantenho a presente irregularidade.
3.2. DO IMPEDIMENTO DE O CANDIDATO SOLICITAR A
ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA MAIS DE UM CARGO A QUE CONCORRER (item 2.2
da TC 4822/2017-1).
Critérios: Art. 37, caput (Princípio da impessoalidade),
e artigo 37, II, ambos da Constituição Federal (Princípio
do concurso público).
Responsável: Maurílio Alves dos Santos (Presidente da
Comissão do Concurso Público nº 01/2016).
No que tange a este apontamento de irregularidade, a
área técnica aduz que o responsável admitiu a inclusão
no Edital do Concurso Público nº 01/2016, item capaz
de restringir, de forma indevida, a participação de hipossuficientes interessados no certame, violando os
princípios da isonomia e do concurso público.
Assim, o item 2.17.1 do Edital do Concurso Público nº
01/2016, prevê:
Item 2.17.1 - Poderá solicitar a isenção de pagamenSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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to da taxa de inscrição para o concurso público ora divulgado, APENAS PARA 01 (UM) CARGO, o candidato
comprovadamente de baixa renda, amparados (as) pelo Decreto Presidencial n.º 6.593, de 2 de outubro de
2008, publicado no Diário Oficial da União, de 3 de outubro de 2008 (...) g.n.
Em sede de defesa, o responsável, em síntese, argumentou que é de discricionariedade da administração
regular esta matéria, argumentando, ainda, o defendente, que o legislador ao dispor sobre a isenção de taxa de inscrição, deixa claro que a administração é livre
para definir as hipóteses de isenções que serão previstas no edital, observando-se, é claro, a necessidade
do pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao custeio do certame.
Assim sendo, o indicativo de irregularidade deveras
restringe sobremaneira a ampla participação no certame, pois limita a isenção de pagamento da taxa de inscrição a apenas um cargo, para o candidato de baixa
renda, embora se perceba que o gestor responsável,
de certa forma, pretendia o equilíbrio financeiro para realização do concurso público, ao estabelecer tal
restrição.

ridade.

2. Unânime.

4. DISPOSITIVO:

3. Data da Sessão: 25/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária

Por todo o exposto, acompanhando o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

da 1° Câmara

MARCO ANTONIO DA SILVA

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

Relator

4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (re-

1. ACÓRDÃO:

lator - em substituição).

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:

5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar peran-

1.1. CONSIDERAR PROCEDENTE a presente representação, com fundamento no artigo 95, inciso I, c/c art. 99,
§ 2º, ambos, da Lei Complementar Estadual 621/2012;

so I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando ca-

Ocorre que, de maneira inversa, a restrição não significa a impossibilidade de participação no concurso público, mas apenas a isenção de taxa cumulativa no que se
refere à participação na seleção, com isenção em mais
de um cargo.

1.2. MANTER os indicativos de irregularidades tratados nos itens 3.1 e 3.2 desta decisão (itens 2.1 e 2.2 da
ITC), em face das razões antes expendidas, aplicando-se multa pecuniária, no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais) ao Sr. Maurício Alves dos Santos – ex-Prefeito do
Município de Mantenópolis, pela irregularidade constante do item 2.1 desta decisão, bem como ao Sr. Maurílio Alves dos Santos - Presidente da Comissão do Concurso Público nº 01/2016 do Município de Mantenópolis, pela irregularidade constante no item 2.2 desta decisão, conforme razões antes expendidas.

Ainda assim, entendo que a referida restrição configura irregularidade capaz de macular os atos de gestão,
razão pela qual acompanho o entendimento técnico e
do Órgão Ministerial para manter a presente irregula-

1.3. ENCAMINHAR os autos ao Ministério Público Especial de Contas, ARQUIVANDO-SE após ciência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado e adimplemento da obrigação.

Diário Oficial de Contas

4. Especificação do quórum:

www.tce.es.gov.br

te 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, incibível 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
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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2 a CÂMARA

Atos da 2ª Câmara
Pautas das Sessões - 2ª Câmara

PAUTA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2018 ÀS 10:00
COMPOSIÇÃO DA 2 CÂMARA
a

Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

Relação dos processos constantes da pauta, para
apreciação e julgamento pela Segunda Câmara deste
Tribunal, em Sessão Ordinária, nos termos dos artigos
60, 61, 93, 101, 102, 327 e 328 do Regimento Interno
(Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto, nessa sessão ou em sessões subsequentes, proceder-se
ao julgamento de processos adiados ou constantes de
pautas já publicadas

Processo: 04909/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 7º bimestre de 2015
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES [BRUNO RICHA MENEGATTI (OAB: 19794-ES), MARLILSON
MACHADO SUEIRO DE CARVALHO (OAB: 9931-ES)],
ORLY GOMES DA SILVA

Processo: 04912/2017-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de São José do
Calçado
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 06257/2015-1

Exercício: 2016
Responsável: BENEDITO BORGES DE SOUZA

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Processo: 02328/2018-5

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaguaçu

Representante: ROMAR AZEVEDO MENDES

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Repre-

Responsável: PAULO LEMOS BARBOSA

sentação
Representante: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Processo: 00386/2016-8
SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO ES

Diário Oficial de Contas
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EMPRESARIAL LTDA [ANSELMO DA SILVA RIBAS (OAB:
193321-SP)]
Responsável: DARLY DETTMANN, SONIA LUMINATA
COVRE FRANCO

Total: 5 processos
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 04531/2013-5

Processo: 08043/2014-1

Classificação: Tomada de Contas Especial

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Repre-

Interessado: MUNICIPIO DE RIO BANANAL

Representante: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE
CONTAS
Responsável: ALINE GOMES PEREIRA [DANIEL BELOTTI SANTOS (OAB: 20543-ES), HELIO BELOTTI SANTOS

ACÓRDÃOS

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
sentação

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara

Responsável: EDIGAR CASAGRANDE, EDIMILSON
SANTOS ELIZIARIO, FRANCISCO DE ASSIS CAMPI, JOSE ROBERT ROCHA BERNARDINA, NAYARA VALANI,
SCHEILA CASSIA GARCIA RODRIGUES

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-205/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: TC 734/2009

(OAB: 17434-ES), MICHEL DINES (OAB: 17547-ES), VI-

Classificação: Auditoria Ordinária

TOR CARVALHO BARBOSA (OAB: 16529-ES)], CHRIS

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Marilândia

ROBERTO DE CARVALHO, DETSI GAZZINELLI JUNIOR

Processo: 05049/2016-8

[RODRIGO NEVES DE ALMEIDA (OAB: 112126-MG)],

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério

JANILSON ZUCCON [ALEXANDRE CLAUDIO BALDANZA (OAB: 5387-ES), ARTHUR STEPHAN SILVA DE MELO (OAB: 8770-ES), JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO (OAB: 17474-ES), LIVIA SCHULTZ CORCINO
FREITAS (OAB: 20666-ES)], LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA, MSM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
- EPP, RAPHAEL BERNARDO SCUSSULIN VIEIRA GUIMARAES [ENOCK VIEIRA GUIMARAES (OAB: 186A-ES,

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 04462/2015-4, 04456/2015-9
Responsável: LUIZMAR MIELKE

Total: 3 processos

OAB: 29610-MG), LEONARDO CERQUEIRA GUIMARAES (OAB: 63763-MG)], SILVIO JOSE FERREIRA [GUS-

Total geral: 8 processos

TAVO GIUBERTI LARANJA (OAB: 10619-ES), MARIA JULIA PIMENTEL COUTINHO (OAB: 15672-ES), PRISCILA
PIMENTEL COUTINHO (OAB: 15062-ES), VINICIUS JOSE
LOPES COUTINHO (OAB: 4944-ES)]
Diário Oficial de Contas

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA:
Dia 27 de junho de
www.tce.es.gov.br

Exercício: 2008
Responsável: Osmar Passamani – Prefeito
Advogado: Pedro Josino Cordeiro (OAB/ES 17.169)
AUDITORIA ORDINÁRIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARILÂNDIA – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos acerca de Auditoria Ordinária, relativa ao exercício de 2008, da Prefeitura Municipal
de Marilândia, sob a responsabilidade do Sr. Osmar Passamani, em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria Ordinária nº 37/2009 (fls. 01/04).
A 4ª Controladoria Técnica confeccionou o Relatório de
Auditoria RA – O nº 85/2009(fls.05/75), sendo analisadas as transferências de recursos públicos a 03 (três) enSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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tidades privadas, bem como 85 (oitenta e cinco) procedimentos licitatórios e, por conseguinte, apontados supostos indícios de irregularidades que foram corroboradas
na Instrução Técnica ITI nº 567/2009 (fls. 1420/1486).
A área técnica propôs a citação do responsável para a
apresentação das razões de justificativa, no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias, sendo tal entendimento acolhido pelo Conselheiro Relator Marcos Miranda Madureira,
por meio da Decisão Preliminar TC 0516/2009 (fl. 1510)
e juntada a defesa conforme ressai das fls. 1520/1602.
Ato sequente, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC formulou a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 3530/2013, concluindo pela permanência de
todas as irregularidades apontadas, conversão dos autos
em Tomada de Contas Especial, julgamento pela irregularidade das contas, bem como expedição de determinações e recomendação à prefeitura de Marilândia.
O Ministério Público de Contas, de acordo com o parecer exarado pelo Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, situado na fl. 1789, entendeu em conformidade com a área técnica.
Insta ressaltar que o Sr. Osmar Passamani realizou a sustentação oral na 6ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada em 12/03/2014, cujas notas taquigráficas se encontram situadas às fls. 1807/1814, tendo juntado memoriais às fls. 1818/2019.
Em seguida, o NEC elaborou a Manifestação Técnica MT
1019/2016-4 (fls. 2095/2104), contendo a seguinte proposta conclusiva:
1. Seja declarada extinta a punibilidade do Sr. Osmar
Passamani, promovendo-se a extinção do processo com
resolução de mérito, em razão da prescrição, que proDiário Oficial de Contas

voca 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;
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 da referida manifestação, decida pela
extinção do processo, sem julgamento de mérito, com
supedâneo em precedentes deste E. Tribunal (Acórdãos
232/2013; 231/2013; 161/2013; 1796/2015 e 896/2016)
ou determine a complementação de instrução do feito
pela Unidade Técnica competente, conforme disposto
no art. 56, inciso I da LC 621/2012.
O Ministério Público de Contas acompanhou integralmente o opinamento emitido pelo corpo 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.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, é necessário averiguarmos 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 516/2009,
www.tce.es.gov.br

às fls. 1510, datada em 17/12/2009, sendo o responsável citado em 24/12/2009, conforme Termo de Citação
715/2009, às fls. 1516, juntado aos autos na data de
20/10/2010, 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 dezembro de 2014.
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 Osmar Passamani, na condição de prefeito no período auditado.
Quanto à ausência da individualização de responsabilidade, culpando isoladamente por todas as supostas irregularidades cometidas somente a figura do prefeito, a
área técnica emitiu o seguinte opinamento na Manifestação Técnica 1019/2016, de fls. 2095/2104:
Em que pese o louvável esforço de auditagem realizado pelos técnicos desta Corte de Contas, verifica-se, nos
achados indigitados na ITI 567/2009 e mantidos na ITC
3530/2013, as ausências da individualização da conduta
do senhor Osmar Passamani, bem como do nexo de causalidade existente entre a sua conduta e o indício de irregularidade apontado. Ou seja, em que medida atuou
ou se omitiu para as irregularidades verificadas e o que
lhe seria exigível conhecer acerca dos supostos ilícitos.
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 servidoSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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res públicos.
E como este processo trata de contratação de objetos diversos entendo que deveriam ter sido chamados a responder juntamente com o prefeito os fiscais dos contratos, a comissão de licitação, os agentes responsáveis pela liquidação da despesa e distribuição de materiais à população, o responsável por providenciar o registro das
escrituras dos imóveis desapropriados no Cartório de
Registro de Imóveis, bem como as empresas contratadas, que porventura, possam ter recebido valores pelos
quais não tenham prestado serviço. Contudo, apontou-se apenas o Sr Osmar Passamani como responsável.
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:
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
Diário Oficial de Contas

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.

conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

ACÓRDÃO TC 910/2016 – Plenário – Processo TC
3873/2005 – Conselheiro Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo:

ACÓRDÃO TC 896/2016 – Plenário – Processo TC
3674/2004 – Conselheiro Relator: Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun:

Sendo assim, o presente caso impõe o reconhecimento
da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido
e regular do processo, haja vista que não se procedeu à
identificação e qualificação dos agentes potencialmente
responsáveis, tampouco das pessoas jurídicas contratadas, nem mesmo à descrição adequada e individualizada da conduta omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa
imputada a cada agente, ou do resultado produzido ou
que deveria ter sido produzido, do nexo de causalidade
entre a conduta de cada qual e o resultado ou, ainda, da
indicação do elemento subjetivo (dolo ou culpa), do indício de boa-fé (erro de fato ou erro de direito escusável
- art. 157, §2º, RITCEES) e da participação individualizada de cada agente.
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
www.tce.es.gov.br

Vencido o relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, que votou pela diligência acatando parecer vista do Ministério Público Especial de Contas.

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,
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 admiSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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nistrativa 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 desenvolvimento 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:
Diário Oficial de Contas

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 contrapõe 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 Nawww.tce.es.gov.br

der 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.
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
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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.
Pelo que se constata, o TCE tem uma Jurisprudência dominante no sentido de se exigir a matriz de responsabilização no momento de se apurar irregularidades.
E mesmo com a ausência de matriz de responsabilização 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.
Quanto à possibilidade ou não da reabertura da instrução processual para apurar a conduta de possíveis responsáveis pelas irregularidades apontadas, também
aqui faço coro com o opinamento emitido pelo corpo
técnico desta Corte, acompanhado pelo Ministério Público de Contas e deixo de determinar este procedimenDiário Oficial de Contas

to, tendo em vista que o longo lapso temporal decorrido entre a época da auditoria, 2008, e o momento atual
poderia prejudicar sobremaneira a produção de provas,
bem como a localização dos possíveis envolvidos:
Com intuito de fornecer elementos de convicção para se
reiniciar ou não a instrução processual, destaca-se que
os fatos ocorreram no exercício de 2008 e que, embora haja elementos probatórios suficientes para identificação de outros eventuais responsáveis nos autos, a reabertura da instrução processual neste momento poderá tornar-se infrutífera ou até mesmo inviável em virtude
do decurso do tempo e suas implicações naturais (morte de agentes, descarte de outros documentos necessários à instrução, impossibilidade de verificação de indícios, etc.) e jurídicas (prescrição da pretensão punitiva
deste Tribunal, cerceamento de direito de defesa pela dificuldade dos eventuais defendentes terem acesso a documentos comprobatórios de suas teses, etc). Destaca-se, entretanto, que a análise detalhada dos autos quanto à responsabilização deverá ser realizada pela secretaria de controle externo competente, caso assim entenda o Relator.
Assim é que 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 gewww.tce.es.gov.br

ral e não alguém com responsabilidade técnica específica com condições de fiscalizar cada ato da gestão, salvo
aquelas cuja irregularidade seja gritante e patente.
Desta forma, acolho o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte no sentido de afastar a responsabilização e o ressarcimento imposto ao Sr Osmar Passamani, em função da ausência de matriz de responsabilização, e também por não ter, e nem é necessário que se tivesse para ser Prefeito, habilitação técnica para fiscalizar
os mais variados contratos que envolvem esta auditoria.
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.
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, nos termos do artigo 71 do RITCEES,
extinguindo o processo com resolução de mérito.
2 – Acolher as razões de justificativas do Sr Osmar Passamani – Prefeito de Marilândia;
3 – Em razão da ausência de matriz de responsabilização, extinguir o processo sem resolução de mérito, em
relação às irregularidades abaixo:
3.1 – 3.1.1 Contratação com valor superior ao mercado
local – Ressarcimento: R$ 36.712,34 (trinta e seis mil, setecentos e doze reais e trinta e quatro centavos), equivalentes a 20.268,50 VRTE.
3.2 – 3.1.3 Aquisição de produtos com valores superiores
aos previamente orçados – Ressarcimento: R$ 17.609,80
Segunda-feira, 11 de junho de 2018

271

ATOS DA 2a CÂMARA

(dezessete mil, seiscentos e nove reais, oitenta centavos), equivalentes a 9.722,18 VRTE.

TE.

Processo: 4.593/2007

4 – Dar ciência ao interessado;

Objeto: Aquisição de combustíveis

3.3 – 3.1.4 Ausência de laudos de medições dos serviços
prestados – Ressarcimento: R$ 157.764,00 (cento e cinquenta e sete reais, setecentos, sessenta e quatro centavos ( equivalentes a 87.099,87 VRTE.

5 – Após os trâmites regimentais, arquivar os presentes
autos.

Credor: Auto Posto Gotardo Ltda

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Valor pago: R$ 922.892,93

3.4 – 3.1.5 Ausência de demonstração dos critérios utilizados para distribuição dos materiais e comprovação da
respectiva distribuição – Ressarcimento: R$ 47.465,00
(quarenta e sete mil, quatrocentos, sessenta e cinco reais) equivalentes a 26.204,93 VRTE.
3.5 – 3.1.18 Ausência de demonstração dos critérios utilizados para distribuição de material de construção e
comprovação da respectiva distribuição – Ressarcimento: R$ 63.975,00 (sessenta e três mil, novecentos, setenta e cinco reais) equivalentes a 35.319,93 VRTE.
3.6 – 3.1.19 Ausência de demonstração dos critérios utilizados para distribuição dos óculos e comprovação da
respectiva distribuição – Ressarcimento: R$ 68.250,00
(sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) equivalentes a 37.680,11 VRTE.
3.7 – 3.1.21 Ausência de comprovação para liquidação
de despesa – Ressarcimento: R$ 34.056,00 (trinta e quatro, cinquenta e seis reais), equivalentes a 18.801,96 VRTE.
3.8 – 3.1.25 Ausência de escritura pública transcrita
em cartório de registro de imóveis – Ressarcimento: R$
40.000,00 (quarenta mil reais) equivalentes a 22.083,58
VRTE.
3.9 – 3.1.28 Ausência de escritura pública transcrita
em cartório de registro de imóveis – Ressarcimento: R$
100.000,00 (cem mil reais) equivalentes a 55.208,96 VRDiário Oficial de Contas

Relator
VOTO VOGAL DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Trata-se de auditoria ordinária realizada na Prefeitura
Municipal de Marilândia em cumprimento ao Plano e
Programa de Auditoria Ordinária nº 37/2009 (fls. 01/04),
referente ao exercício de 2008, de responsabilidade de
Osmar Passamani – Prefeito Municipal.
Consubstanciada no Relatório de Auditoria 85/2009, o
responsável foi chamado a manifestar-se através da Instrução Técnica Inicial 567/2009.
Estabelecido o contraditório e após análises das razões de justificativas e alegações de defesa, expediu-se
em 12 de julho de 2013 a Instrução Técnica Conclusiva
3530/2013 onde restaram confirmadas as seguintes irregularidades, recortadas da referida instrução e transcritas a seguir, verbis:
2.1 Contratação com valor superior ao mercado local
(Item 1 da ITI 567/2009)
Base legal: Infringência ao disposto no artigo 3° da Lei
Federal n° 8.666/93
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item
1 da ITI 567/2009:
www.tce.es.gov.br

Valor homologado: R$ 1.470.741,00
A Prefeitura Municipal de Marilândia instaurou procedimento licitatório, intitulado Pregão Presencial nº
01/2008, objetivando a aquisição de 83.900 litros de
gasolina e 673.000 litros de óleo diesel para o abastecimento da frota de veículos e máquinas da Prefeitura no
decorrer do exercício de 2008.
Sagrou-se vencedora da licitação a empresa Auto Posto Gotardo Ltda, para a qual foi homologado o certame.
Em decorrência do procedimento licitatório foi firmado
o contrato nº 01/2008, com vigência de 16/01/2008 a
31/12/2008, visando o fornecimento dos combustíveis.
Da análise do processo licitatório e da execução das despesas, identificou-se indício de irregularidade no que se
refere ao valor contratado.
Constatou-se que na fase interna do procedimento licitatório, a Administração informa às folhas nºs 04, 08, 12,
17, 22, 27, 31 e 35, que realizou pesquisa de mercado
nos meses de novembro e dezembro de 2007, obtendo
os valores unitários de R$ 2,79 (dois reais e setenta e
nove centavos) por litro para gasolina e R$ 1,87 (um real e oitenta e sete centavos) por litro para óleo diesel.
Contudo, os documentos acostados aos autos processuais não demonstram qual a fonte da pesquisa de mercado realizada pela Administração, ou seja, se a pesquisa foi realizada com os fornecedores locais, se através da
Agência Nacional de Petróleo, ou qualquer outra fonte
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disponível.
Realizado o procedimento licitatório, compareceu ao
certame apenas o fornecedor Auto Posto Gotardo Ltda,
sagrando-se vencedor com proposta de valores unitários
de R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos) para o
item gasolina e R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos) para o item óleo diesel.
No mesmo período de realização da licitação pela Prefeitura Municipal, também realizou procedimento licitatório a Câmara Municipal de Marilândia, entretanto, sob a modalidade Convite. Esta, por sua vez, convidou para participação do certame os dois fornecedores
locais, quais sejam: Auto Posto Gotardo Ltda e Posto
Marilândia Ltda.
Na abertura da licitação, Convite nº 05/2008, em 12 de
março de 2008, verificou-se que a proposta apresentada
pelo proponente Auto Posto Gotardo Ltda foi de R$ 2,53
(dois reais e cinqüenta e três centavos) por litro de gasolina e a proposta do fornecedor Posto Marilândia Ltda
foi de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por litro
de gasolina, sendo este declarado vencedor e posteriormente contratado pela Câmara Municipal.
Observou-se ainda, que no Convite nº 02/2008 realizado pela Câmara Municipal de Marilândia em fevereiro de
2008, consta uma proposta de preços apresentada pelo fornecedor Auto Posto Gotardo, para o produto óleo
diesel, no valor unitário de R$ 1,85 (um real e oitenta
e cinco centavos) e uma proposta do fornecedor Posto
Marilândia Ltda com valor unitário de R$ 1,83 (um real e
oitenta e três centavos) para óleo diesel.
Ao comparar os valores contratados pela Prefeitura Municipal com os valores propostos pelos fornecedores à
Diário Oficial de Contas

Câmara Municipal, para fornecimento no exercício de
2008, obtem-se as diferenças apresentadas a seguir:
– Divergências nos preços de combustíveis
PRODUTO Propostas Câmara Proposta Prefeitura Diferença
Convite nº 02/08 Convite nº 05/08
Gasolina - 2,50 2,69 0,19
Óleo Diesel 1,83 - 1,85 0,05
Fonte: Convites nº 02/2008 e nº 05/2008 Câmara Municipal de Marilândia e Pregão Presencial nº 01/2008 Prefeitura Municipal de Marilândia
Realizou-se levantamento dos gastos realizados pela Prefeitura Municipal, no exercício de 2008, com aquisição
de combustíveis (óleo diesel e gasolina) e confrontou-se
os valores pagos com os valores que seriam devidos, caso a contratação fosse realizada pelos mesmos valores
unitários propostos pelo Posto Marilândia Ltda à Câmara
Municipal. Do levantamento realizado, Anexo I desta ITC,
observamos que a Prefeitura Municipal pagou a maior,
em relação aos valores praticados no mercado local, a
importância de R$ 58.883,70 (cinqüenta e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta centavos).
Os atos administrativos praticados pelos gestores públicos devem estar sempre vinculados aos princípios
aplicáveis à Administração Pública. No presente caso,
observou-se que o princípio da economicidade não foi
obedecido, uma vez que a Administração contratou o
fornecimento de combustíveis a preço superior ao praticado no mercado.
Sobre este princípio, temos o que estabelece o caput do
artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93. Vejamos:
www.tce.es.gov.br

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.
Observou-se ainda, que a partir da nota fiscal nº 005186,
de 30/06/2008, o valor pago por litro de óleo diesel passou para R$ 2,00 (dois reais), sem qualquer alteração
contratual e justificativa.
Considerando que na fase interna do procedimento licitatório a Administração Municipal não realizou pesquisa de mercado com os fornecedores locais e por consequência contratou através do Pregão Presencial nº
01/2008 o fornecimento de gasolina e óleo diesel sem
preço referencial, o que poderia, na existência de realização de orçamento prévio alcançar valor inferior ao da
proposta vencedora do certame, ensejar revogação por
interesse público e contratação mediante novo procedimento licitatório ou ainda, a contratação direta através
do artigo 24, inciso VII; e
Considerando que os valores pagos pela Prefeitura Municipal se encontram acima do valor de mercado local
e ainda, que no decorrer da execução contratual o valor unitário do produto óleo diesel sofreu alteração contratual sem justificativa no aumento do preço do combustível.
Cabe ao gestor responsável apresentar suas justificativas,
sob pena de restituir aos cofres públicos do município de
Marilândia a importância de R$ 58.883,70 (cinqüenta e
oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta centaSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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vos), correspondentes a 32.509,0819 VRTEs.
Justificativas
O Defendente alegou, inicialmente, que a Prefeitura Municipal procedeu à consolidação das necessidades da Administração para 2008 antes de realizar o procedimento licitatório, a fim de evitar aquisições fracionadas. Tal
consolidação teria envolvido os Processos 4610/2007,
4752/2007, 4753/2007, 4786/2007, 4880/2007 e
4609/2007 (indicativos das necessidades de cada secretaria), unificados no Processo 4957/2007, que veio a totalizar 83.900 litros de gasolina e 673.000 litros de óleo
diesel. Em cada um dos processos mencionados, segundo o Justificante, foi realizada pesquisa de preços resultando nos valores de R$2,79 e R$1,87, para gasolina e
diesel, respectivamente. Tendo em vista o volume da
aquisição, acima do limite permitido para realização de
Convite, foi realizado o Pregão presencial 001/2008.
Transcreveu a Decisão 337/1998 – 1ª Câmara do Tribunal
de Contas da União, a saber:
(...) comprovar nos processos licitatórios, através de pesquisa, a compatibilidade dos preços propostos com os
praticados no mercado ou fixados por órgão governamental competente nos termos do artigo 43, inciso IV
da Lei 8666/93.
Quanto ao fato de não ter sido indicada a fonte de pesquisa para o orçamento em questão, o Defendente aduziu que os preços indicados no Edital do Pregão Presencial 001/2008 foram os preços máximos e mínimos obtidos no site da Agência Nacional de Petróleo (ANP) à época do certame, tendo como referência o município de
Colatina, por ser o mais próximo de Marilândia pesquisado pela ANP, conforme documentação acostada às foDiário Oficial de Contas

lhas 1588 /1590. Ressaltou que não há que se questionar
a utilização desse parâmetro para balizar os preços da licitação, visto que a ANP é a agência oficial competente para controlar os preços desses produtos no mercado
brasileiro, mantendo publicação sistemática dos preços
máximos e mínimos praticados pelos postos de combustíveis em todas as regiões do país.
Argumentou que os preços praticados pelo vencedor do
Pregão 001/2008 foram inferiores ao limite máximo para
a gasolina e iguais ao valor estabelecido para Diesel, estando dentro dos padrões indicados pela ANP, inexistindo sobrepreço ou qualquer irregularidade.
No que tange à comparação realizada pela equipe de auditoria entre os preços obtidos no Pregão realizado pela
Prefeitura Municipal – resultando no Contrato 01/2008 e os do Convite 05/2008 promovido pela Câmara Municipal para aquisição de combustíveis, utilizado como referência para estabelecer dano ao Erário na celebração do
Contrato 01/2008 entre a Prefeitura Municipal de Marilândia e o Posto Gotardo, o Justificante argumentou que
o fornecimento reduzido contratado pela Câmara possibilitou a realização de procedimento licitatório na modalidade Convite e que somente o Posto Gotardo compareceu no Pregão Presencial 01/2008 por falta de interesse
dos demais postos de gasolina da localidade, inexistindo qualquer influência da Prefeitura Municipal sobre este fato. Desta forma, não é razoável comparar a proposta
de uma licitante no certame realizado pela Câmara Municipal com a proposta vencedora da licitação realizada
pela Prefeitura, sendo que a primeira nem mesmo compareceu ao Pregão Presencial 01/2008. Acrescenta que,
mesmo que tal licitante comparecesse ao referido Pregão, nada a obrigaria a oferecer o mesmo preço proposwww.tce.es.gov.br

to em outra licitação, fundamentando tal entendimento
na Decisão 681/95 do Tribunal de Contas da União.
Quanto ao aumento do preço do litro Diesel durante a
vigência do Contrato 01/2008, de R$1,85 para R$2,00, o
Defendente argumentou que a cláusula terceira do referido instrumento contratual previa que os valores unitários poderiam ser revistos em caso de alteração dos preços dos combustíveis por determinação originária de Lei,
Regulamento, Portaria Ministerial ou outra norma legal
Federal, devidamente comprovado, de modo a restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do ajuste. Alegou
que, em maio de 2008, o preço do óleo Diesel sofreu reajuste, para R$2,130/ R$2,101 (máximo/mínimo), afetando os preços praticados pelo Posto Gotardo, cujo valor
ficou abaixo do mínimo indicado pela ANP. Estaria, portanto, justificado o aumento ocorrido a partir de junho
(nota fiscal nº 005186, de 30/06/2008).
Análise
O presente indício de irregularidade se refere à contratação, pela Prefeitura Municipal de Marilândia, do Auto Posto Gotardo Ltda. para fornecimento de combustíveis com preço superior ao praticado pelo mercado local.
A empresa Auto Posto Gotardo Ltda., única a comparecer ao Pregão Presencial nº 01/2008 (fls. 128/131), realizado em 03 de janeiro de 2008, sagrou-se vencedora
do certame com proposta de valores unitários de R$2,69
para o item gasolina e R$1,85 para o item óleo diesel.
Após o referido procedimento licitatório, firmou-se o
Contrato nº 01/2008 (fl. 135).
A equipe de auditoria constatou que, na fase interna do
procedimento licitatório, a Administração informou, às
folhas nºs 04, 08, 12, 17, 22, 27, 31 e 35, que realizou
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pesquisa de mercado nos meses de novembro e dezembro de 2007, obtendo os valores unitários de R$ 2,79
(dois reais e setenta e nove centavos) por litro para gasolina e R$ 1,87 (um real e oitenta e sete centavos) por litro
para óleo diesel. No entanto, não havia demonstração da
fonte de tal pesquisa de mercado nos documentos acostados aos autos processuais.
Quanto a este fato, o Defendente esclareceu que os preços indicados no Edital do Pregão Presencial 001/2008
foram os preços máximos e mínimos obtidos no site da
Agência Nacional de Petróleo (ANP) à época do certame, tendo como referência o município de Colatina, por
ser o mais próximo de Marilândia pesquisado pela ANP,
conforme documentação acostada às folhas 1588 /1590.
Transcreveu a Decisão 337/1998 – 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, a fim de demonstrar a legitimidade de tal prática:
(...) comprovar nos processos licitatórios, através de pesquisa, a compatibilidade dos preços propostos com os
praticados no mercado ou fixados por órgão governamental competente nos termos do artigo 43, inciso IV
da Lei 8666/93.
Desta forma, entendemos que os documentos acostados às folhas 1588 /1590, apesar de não constarem
nos autos do Pregão Presencial 001/2008, como deveriam, afastam o indício de irregularidade apontado na ITI
567/2009, por comprovarem a compatibilidade dos preços propostos pela empresa vencedora com os fixados
pela ANP à época da realização do certame.
Em seguida, a equipe de auditoria apontou que o Contrato nº 01/2008 foi celebrado com preços superiores
aos praticados pelo mercado local, imputando possível
dano ao Erário tendo como referência as propostas apreDiário Oficial de Contas

sentadas em procedimentos licitatórios realizados pela
Câmara Municipal de Marilândia (Convite nº 02/2008,
de fevereiro de 2008, e Convite nº 05/2008, de março de
2008),conforme tabela abaixo:
– Divergências nos preços de combustíveis
PRODUTO Propostas Câmara Proposta Prefeitura Diferença
Convite nº 02/08 Convite nº 05/08
Gasolina - 2,50 2,69 0,19
Óleo Diesel 1,83 - 1,85 0,05
Fonte: Convites nº 02/2008 e nº 05/2008 Câmara Municipal de Marilândia e Pregão Presencial nº 01/2008 Prefeitura Municipal de Marilândia
O Justificante argumentou que não é razoável comparar
a proposta de uma licitante no certame realizado pela
Câmara Municipal com a proposta vencedora da licitação realizada pela Prefeitura, sendo que a primeira nem
mesmo compareceu ao Pregão Presencial nº. 01/2008.
Acrescenta que, mesmo que tal licitante comparecesse
ao referido Pregão, nada a obrigaria a oferecer o mesmo
preço proposto em outra licitação, fundamentando tal
entendimento na Decisão 681/95 do Tribunal de Contas
da União, cujo relatório transcrevemos abaixo:
Trata o presente processo da Representação formulada
pela empresa Eleservice do Brasil - Componentes Eletrônicos Ltda. - por seu bastante procurador (conf. Procuração às fls. 05) - contra os preços cobrados pela empresa
Elevadores Otis S/A, vencedora da Tomada de Preços n.
02/95, realizada pelo Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo-MICT para a contratação de serviços de
manutenção de elevadores. 2. A Eleservice, que foi impedida de participar pelo prazo de dois anos em licitawww.tce.es.gov.br

ções realizadas pelo MICT, conforme sanção prevista no
art. 87 da Lei n. 8.666/93 (fls. 28), noticia que a empresa
Elevadores Otis cotou, como única licitante, o preço unitário de R$ 1.210,00 para a Tomada de Preços n. 02/95
daquele Ministério (fls. 40), enquanto que, em licitação
realizada pelo Ministério da Educação e do Desporto-MED para a contratação dos mesmos serviços e diante da existência de empresas concorrentes, apresentou
proposta com preço unitário de R$ 630,00 (fls. 38). 3. A
7ª SECEX, consignando que o processo relativo à referida
Tomada de Preços foi por ela analisado durante auditoria realizada em outubro p.p. na Coordenação-Geral de
Serviços Gerais do MICT, sem que fossem constatadas irregularidades graves (TC 015.495/95-7), manifesta o entendimento de que “as medidas cautelares adotadas pelo MICT antes da adjudicação e homologação da licitação, isentam-no de qualquer responsabilidade, visto que
os preços pagos por diferentes órgãos da Administração
Federal a diferentes empresas, para execução dos serviços de manutenção de elevadores, são semelhantes aos
preços constantes das propostas da empresa Elevadores
Otis na Tomada de Preços nº 02/95”. 4. Conclusivamente, propõe aquela Unidade Técnica que o Tribunal (fls.
48): “a) conheça da representação para no mérito negar provimento; b) envie cópia da Decisão que vier a ser
proferida acompanhada do Relatório e voto ao autor da
representação; c) arquive o presente processo.” É o relatório.
De fato, não se pode utilizar as propostas de preço apresentadas em um certame como referência para estabelecer ocorrência de dano ao erário em outro previamente realizado. Pela análise dos autos temos que o Pregão
Presencial nº. 01/2008 foi realizado pela Prefeitura MuSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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nicipal em janeiro de 2008, e os Convites nº 02/2008 e nº
05/2008 foram promovidos pela Câmara Municipal em
fevereiro e março de 2008, respectivamente. Ademais,
restou comprovado nos autos que o Pregão Presencial
nº. 01/2008 correu sem que fossem constatadas irregularidades graves e que os preços ofertados pelo Auto
Posto Gotardo foram inferiores aos limites máximos divulgados pela ANP, utilizados como referência no referido certame.
Sendo assim, consideramos procedentes as alegações do
Defendente de que não cabe imputação de dano ao Erário, tampouco existe irregularidade formal, visto que o
Justificante trouxe aos autos documentos que comprovam que os preços indicados no Edital do Pregão Presencial 001/2008 foram obtidos no site da Agência Nacional
de Petróleo (ANP) à época do certame, tendo como referência o município de Colatina, por ser o mais próximo
de Marilândia pesquisado pela ANP.
Ademais, a equipe de auditoria constatou que, a partir
da Nota Fiscal nº 005186, de 30/06/2008 (fls. 220), o valor pago pelo litro de óleo diesel passou de R$1,85, como estabelecido no Contrato nº. 01/2008, para R$2,00.
Já a partir da Nota Fiscal nº 005241, de 29/08/2008 (fls.
251), o valor passou para R$2,05/litro. Quanto a isso, o
Defendente argumentou que a cláusula terceira do referido instrumento contratual previa que os valores unitários poderiam ser revistos em caso de alteração dos preços dos combustíveis por determinação originária de Lei,
Regulamento, Portaria Ministerial ou outra norma legal
Federal. Alegou que, em maio de 2008, o preço do óleo
Diesel sofreu reajuste, para R$2,130/ R$2,101 (máximo/
mínimo), afetando os preços praticados pelo Posto Gotardo, cujo valor ficou abaixo do mínimo indicado pela
Diário Oficial de Contas

ANP, estando, portanto, justificado o aumento ocorrido
a partir de junho.

5215 (fls. 238) 10779,5 R$ 0,15 R$ 1.616,93

Entretanto, além de não trazer aos autos documentação
que comprovasse tal reajuste em maio de 2008, as alegações do Justificante não podem prosperar, visto que o
mesmo não comprovou que houve alteração dos preços
dos combustíveis por determinação originária de Lei, Regulamento, Portaria Ministerial ou outra norma legal Federal, conforme dispõe a Cláusula Terceira do Contrato
nº 01/2008 (fls. 135), in verbis:

5217 (fls. 249) 1861,8 R$ 0,15 R$ 279,27

3.2 – Os valores unitários do Contrato não serão reajustados durante sua vigência, podendo entretanto, serem
revistos em caso de alteração dos preços dos combustíveis por determinação originária de Lei, Regulamento,
Portaria Ministerial ou outra norma legal, Federal, devidamente comprovado, de modo a restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do ajuste.(grifo nosso)

5286 (fls. 271) 899,27 R$ 0,20 R$ 179,85

Sendo assim, considerando a diferença de R$0,15 entre
o preço contratado e o efetivamente pago por litro de
óleo diesel de junho a agosto de 2008, e de R$0,20 por
litro a partir de agosto, procedemos ao levantamento do
valor pago a maior pelo óleo diesel na tabela abaixo:

5214 (fls. 245) 1818,35 R$ 0,15 R$ 272,75
5241 (fls. 251) 1237,7 R$ 0,20 R$ 247,54
5237 (fls. 257) 2444,53 R$ 0,20 R$ 488,91
5239 (fls.262) 12251,3 R$ 0,20 R$ 2.450,26
5238 (fls. 263) 2677,54 R$ 0,20 R$ 535,51
5244 (fls. 265) 13824,99 R$ 0,20 R$ 2.765,00
5282 (fls. 267) 2653,25 R$ 0,20 R$ 530,65
5284 (fls. 273) 8803,05 R$ 0,20 R$ 1.760,61
5285 (fls. 275) 14128,43 R$ 0,20 R$ 2.825,69
5283 (fls.279) 2673,2 R$ 0,20 R$ 534,64
5311 (fls. 283) 2610,37 R$ 0,20 R$ 522,07
5315 (fls. 285) 521,65 R$ 0,20 R$ 104,33
5313 (fls. 290) 8926,99 R$ 0,20 R$ 1.785,40
5314 (fls. 294) 14070,64 R$ 0,20 R$ 2.814,13
5312 (fls. 297) 2819,9 R$ 0,20 R$ 563,98
5343 (fls. 306) 78,73 R$ 0,20 R$ 15,75

Nº Nota Fiscal Qtd litros Diferença/litro Valor pago a
maior

5339 (fls. 308) 1964,63 R$ 0,20 R$ 392,93

5186 (fls. 220) 2782,43 R$ 0,15 R$ 417,36

5342 (fls. 314) 11269,5 R$ 0,20 R$ 2.253,90

5188 (fls. 222) 18105,84 R$ 0,15 R$ 2.715,88

5341 (fls. 316) 2639,47 R$ 0,20 R$ 527,89

5190 (fls. 226) 842,08 R$ 0,15 R$ 126,31

5381 (fls. 319) 1461,52 R$ 0,20 R$ 292,30

5187 (fls. 230) 3350,49 R$ 0,15 R$ 502,57

5384 (fls. 326) 8629,89 R$ 0,20 R$ 1.725,98

5189 (fls. 231) 13132,69 R$ 0,15 R$ 1.969,90

5383 (fls. 327) 5579,92 R$ 0,20 R$ 1.115,98

5212 (fls. 234) 1842,25 R$ 0,15 R$ 276,34

5382 (fls. 328) 1595,92 R$ 0,20 R$ 319,18

5216 (fls. 237) 21510,83 R$ 0,15 R$ 3.226,62

5385 (fls. 333) 208,4 R$ 0,20 R$ 41,68

www.tce.es.gov.br

5340 (fls. 312) 2571,2 R$ 0,20 R$ 514,24
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TOTAL PAGO A MAIOR R$ 36.712,34
Pelo exposto, opina-se pelo afastamento da irregularidade, quanto ao aspecto da contratação com valor superior ao praticado pelo mercado local, e pela manutenção da irregularidade, quanto ao reajuste do valor unitário do óleo diesel durante a vigência do Contrato nº.
01/2008 sem justificativa, com ressarcimento do valor
pago a maior, totalizando R$36.712,34 (trinta e seis mil,
setecentos e doze reais e trinta e quatro centavos), equivalentes a 20.268,5033 VRTEs.

Observa-se que houve orçamento prévio conforme requer a Lei Federal nº 8.666/93, a indicação de dotação
orçamentária, parecer jurídico emitido sobre as minutas
de edital e contrato e autorização do prefeito municipal
aquisição dos produtos pretendidos.
A publicidade ocorreu pela afixação do edital nos murais
da Prefeitura e Câmara Municipal e publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em 08/02/2008 e
Classificados de “A GAZETA”, em 11/02/08.

2.2 Publicação dos contratos firmados (Item 2 da ITI
567/2009)

Sagraram-se vencedoras as empresas Reican Comércio e
Serviços Ltda e Cozinha e Utilidades Ltda, tendo sido efetuados os contratos a seguir discriminados:

Base legal: Inobservância ao artigo 20 do Decreto Municipal nº 1.050/2005.

CONTRATO Nº 12/2008, de 06/03/08

Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item
2 da ITI 567/2009:

Art. 20 – O Município publicará, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, o extrato dos contratos celebrados, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura,
com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.
Do exame documental constatou-se que a Administração afixou cópias dos contratos nos murais da prefeitura e câmara municipais, não observando o que dispõe
o Decreto Municipal nº 1050/2005, deixando de publicar o extrato dos contratos no Diário Oficial do Estado do
Espírito Santo.

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo, cozinha e
limpeza para as escolas.

Assim, cabe ao ordenador de despesas apresentar as
justificativas que o motivaram a não publicar os extratos
dos contratos em tela no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.

VALOR: R$ 16.589,44

Justificativa

VIGENCIA: Até 31/12/08

O Defendente afirmou somente que a publicidade dos
extratos dos Contratos indicados foi feita localmente,
nos Quadros de Avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal.

CONTRATADO: Cozinha e Utilidades Ltda

Processo: 237/2008

CONTRATO Nº 13/2008, de 06/03/08

Objeto: Aquisição de materiais de consumo

CONTRATADO: Reican Comércio e Serviços Ltda

Credor: Reican Com. e Serviços Ltda e Cozinha e Utilidades Ltda.

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo, cozinha e
limpeza para as escolas.

Valor homologado: R$ 70.275,66

VALOR: R$ 53.686,22

Valor pago: R$ 69.201,66

VIGENCIA: Até 31/12/08.

O Poder Executivo municipal objetivando a aquisição de
materiais de consumo, cozinha e limpeza para as escolas do município, procedeu a abertura de procedimento
licitatório nº 05/2008 na modalidade Pregão Presencial.

O Decreto Municipal nº 1.050 de 15 de fevereiro de
2005, aprova o regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns.

Verifica-se no processo a designação de pregoeiro com
a edição do Decreto nº 1.298 de 11 de junho de 2007.

A publicação do extrato dos contratos oriundos dos procedimentos licitatórios na modalidade pregão deverá se-

Diário Oficial de Contas

guir o disposto no artigo 20 do anexo I do Decreto nº
1050, in verbis:

www.tce.es.gov.br

Análise
O presente indício de irregularidade se refere à ausência de publicação do extrato dos contratos nº 12/2008
e 13/2008 no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, infringindo o artigo 20 do Decreto Municipal nº
1.050/2005, in verbis:
Art. 20 – O Município publicará, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, o extrato dos contratos celebrados, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura,
com indicação da modalidade de licitação e de seu núSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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mero de referência.
Cabe ressaltar que ausência de publicação na imprensa
oficial do extrato dos contratos firmados pela Administração também caracteriza infringência ao artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, sendo condição indispensável para eficácia legal do contrato a ocorrência de
tal publicação. Assim, o contrato somente produzirá seus
efeitos após a realização desta publicação, que se destina a evitar que seja executado um contrato que a sociedade não teve a oportunidade de conhecer, bem como a dificultar que fraudes que outras ilicitudes fiquem
ocultas. Entretanto, segundo os ensinamentos de Marçal Justen Filho, entende-se que o não cumprimento de
tal obrigação não vicia o contrato, nem desfaz o vínculo,
mas acarreta a responsabilidade de quem lhe deu causa.
Transcrevemos abaixo deliberação do Tribunal de Contas
da União sobre esta matéria:
9.3 determinar à prefeitura municipal de Riachinho/TO,
com amparo no art. 250 do Regimento Interno do TCU,
que publique na imprensa oficial os extratos dos contratos nºs 35/2008 e 49/2008, bem como promova, nas
próximas contratações, nos casos em que houver a previsão de utilização de recursos públicos federais, a publicação tempestiva dos resumos dos contratos e de seus
respectivos aditivos, no Diário Oficial da União e em órgão de imprensa oficial eleito pelo município, ante o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993,
vez que tal procedimento é condição indispensável para sua eficácia;
Acórdão 400/2010 - Plenário
Considerando que o Defendente afirmou, em suas razões de justificativa, que a publicidade dos extratos dos
Diário Oficial de Contas

Contratos mencionados foi feita somente nos Quadros
de Avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal, admitindo a existência do vício formal apontado na ITI 567/2009,
opina-se pela manutenção da irregularidade.
2.3 Aquisição de produtos com valores superiores aos
previamente orçados (Item 3 da ITI 567/2009)
Base legal: Infringência ao artigo 24, VII, da Lei Federal
nº 8.666/93.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item
3 da ITI 567/2009:
Consoante a lei das licitações, preceituado em seu artigo
2º, as obras e serviços quando contratados com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, com
ressalva das hipóteses previstas nessa mesma lei.
A Lei Federal nº 8.666/93 dispõe ainda, em seu artigo
3º, que a licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa.
Dessa forma, tendo por base as exigências contidas na
lei retro e na Constituição Federal, pois esta também determina que as obras, serviços, compras e alienações deverão ser contratados mediante processo de licitação,
ressalvados os casos especificados na legislação, a Administração municipal procedeu a abertura do procedimento Pregão Presencial nº 05/2008.
Da análise do Pregão Presencial nº 05/2008, cujo objeto foi a aquisição de material de consumo, cozinha e limpeza, constatou-se a existência de orçamentos prévios a
www.tce.es.gov.br

fim de identificar o valor de mercado dos produtos a serem adquiridos, tornando dessa forma referência para a
licitação em curso.
Os orçamentos foram realizados com as empresas Supermercado Casali Ltda e Supermercado São Luiz Ltda,
ambos do município de Marilândia. A partir dos dois orçamentos apresentados, a Administração elaborou o
preço médio, ou seja, a referência para o certame seria
a média aritmética dos valores apresentados, tendo esse
documento data de 25 de janeiro de 2008.
A abertura das propostas foi realizada no dia 21 de fevereiro de 2008, sendo 27 dias após a cotação dos valores médios.
Do exame das propostas vencedoras, constata-se que
em diversos lotes o valor homologado e adjudicado foi
significativamente superior ao orçado, como pode ser
observado nos lotes 23, com percentual superior de
745,71% e 33 que atingiu 772,73% a maior que o inicialmente cotado.
Conforme demonstrado na tabela anterior, há indício de
um desembolso a maior, considerando todos os lotes do
certame licitatório, no valor de R$ 21.031,79 (vinte e um
mil trinta e um reais e setenta e nove centavos), equivalentes a 11.611,4338 VRTE’s.
Embora o Poder Executivo municipal tenha realizado
procedimento licitatório para aquisição dos produtos
pretendidos, há indicativo de que as propostas vencedoras não se revelaram as mais vantajosas, uma vez que alguns itens foram adquiridos em valores superiores aos
preços médios orçados.
A lei das licitações determina que as compras quando
contratadas com terceiros serão necessariamente preceSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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didas de licitação, ressalvadas as hipóteses nela previstas. Em seu artigo 24 são descritas algumas dessas possibilidades. No caso em questão, o inciso VII prevê que
quando as propostas apresentadas consignarem preços
manifestamente superiores aos praticados no mercado
nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos
órgãos oficiais competentes, será admitida a adjudicação
direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao
constante do registro de preços.
Por analogia, se a Lei Federal nº 8.666/93, que trata das
compras para as 3 esferas de governo, faz a ressalva de
adjudicação direta para os casos em que as propostas
consignarem preços superiores aos praticados no mercado nacional, especificamente na esfera municipal, deveria ser observado o preço que está sendo praticado no
âmbito municipal, o que não ocorreu, visto que alguns
produtos foram adquiridos de empresas de fora do município por valores superiores aos orçados no comércio
local.
Assim, diante da possível violação ao artigo 24, VII, da
Lei Federal nº 8.666/93, cabe ao ordenador de despesas
apresentar as justificativas que o levaram a adquirir os
produtos por valores superiores aos orçados.
Justificativas
Abaixo transcrevemos as razões de justificativa apresentadas pelo Defendente em relação ao item 3 da ITI
567/2009:
A detalhada análise efetuada pelos Auditores apontou
os desvios a maior, entre os preços cotados pela Administração, para a compra de materiais de consumo e limpeza para o ano de 2008, junto ao Supermercado Casali e Supermercado São Luiz (fls. 336 a 343 do Processo
Diário Oficial de Contas

TC-0734/2009), e aqueles ofertados pelas empresas Cozinha e Utilidades Lida, e Reican Comércio e Serviços Ltda — vencedoras do Pregão Presencial 05/2008 para fornecimento de alguns desses itens.

100 litros, e que foram adquiridos 50 rolos e 90 rolos,
respectivamente, para 50 e 100 litros, numa indicação
clara que se tratavam de rolos com quantitativos unitários de sacos maiores do que aqueles orçados.

Revendo os itens mais relevantes — onde os diferenciais
eram maiores constatamos:

Buscando em sites que fazem venda desse tipo de produto, encontramos os seguintes preços, a título de exemplo:

Lote Descrição Cotação Compra Delta %
21 Saco de lixo — 50 litros 6,74 15,25 126,23
22 Saco de lixo —100 litros 6,47 22,89 253,79
23 Prato laminado 07 — pct com 20 ea 1,40 11.84 745,71
32 Prato laminado 06 — pct 1,20 10,20 750,00
33 Prato laminado 05 — pct 1,10 9,60 772,73
51 Cumbuca de isopor funda — 15 cm 4,29 23,66 451,52
52 Prato descartável fundo — 12 cm 1,32 12,86 877,95
Na cotação feita para os Sacos de Lixo, junto ao comércio local, está discriminado Rolo — como forma de apresentação — sem especificar o número de sacos em cada Rolo.
A dimensão da discrepância apontava, obviamente, para
uma oferta de quantitativo diferente, pelo licitante vencedor, em relação às cotações realizadas.
Nesse sentido realizamos cotações junto a diversos fornecedores para os produtos licitados, ficando claro ter
havido uma distorção no processo: foram cotados produtos em embalagens sem especificação de quantidade,
o que levou a preços para embalagens com produtos em
quantitativo inferior àqueles que foram oferecidos pelos
licitantes, em embalagens diferentes.

Lote
Descrição
Cotação
corrigida
realizada Fonte cotação

original

Cotação
Compra

21 Saco de lixo — 50 litros (pacote com 100 unid.) 6,74
(*) 15,75 (2) 15,25 e-t com.
Saco de lixo — 50 litros (pacote com 40 unid.) 13,90 (3)
Iriri Sup.
22 Saco de lixo — 100 litros (pacote com 100 unid)6,74
(*) 38,50 (2)22,89 e-t com.
Saco de lixo — 100 litros (pacote com 20 unid.) 13,90
(4) Iriri Sup.
23
Prato
20
unid
Rizzo

laminado
1,40
(**)

07
—
pct
18,47
11.84

com
Porto

32 Prato laminado 06 — pct com 20 unid 1,20 (**) 14,62
10,20
33 Prato laminado 05 — pct com 20 unid 1,10 (**) 12,10
9,60
1. www.e-tg.com.br
1. E (4) Supermercado Iriri— Anchieta — ES

Vejamos alguns exemplos:

(*) Na cotação original não está especificado o quantitativo. Na cotação corrigida foram especificados os quantitativos.

A cotação era para 100 rolos de 50 litros e 150 rolos de

(**) Na cotação original está especificado o quantitativo

www.tce.es.gov.br
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(idêntico ao que foi utilizado na cotação corrigida). Observe-se a discrepância indicando a total impossibilidade
de ser correto o valor cobrado originalmente, indicando
um erro em relação ao quantitativo cotado.

Se não o fizeram é porque os preços praticados pela Reican e Cozinha Utilidades eram mais vantajosos – meta a
ser buscada pela Administração na dicção da Lei de Licitações.

Observa-se uma flagrante discrepância entre as cotações
feitas junto aos Supermercados Caselli e São Luiz (utilizadas pelos auditores) e os preços praticados na Licitação e
as cotações dos mesmos produtos obtidos em sites que
vendem esses bens.

A cabal demonstração do equívoco dos Auditores, comparando quantitativos diferentes, na cotação e na Licitação, aponta para a ausência de irregularidade no presente item.

Evidentemente houve uma análise incorreta, uma vez
que os preços cotados referiam-se a determinados quantitativos, enquanto que os produtos adquiridos eram fornecidos em embalagens com quantidades maiores.

O presente indício de irregularidade se refere à aquisição
de produtos com valores superiores aos previamente orçados pela Prefeitura Municipal junto aos supermercados Casali Ltda. e São Luiz Ltda. (fls. 336/343), ambos localizados no município de Marilândia.

Alegam os Auditores que, por analogia com a Lei 8666/93
– que privilegia o fornecedor nacional em caso de preços
díspares – sendo observada a prática de preços maiores,
o Município deveria privilegiar as empresas locais.
Ora, a analogia é descabida no caso presente, uma vez
que a Lei 8666/93, ao tratar da matéria buscava proteção do fabricante, fornecedor ou produtor nacional, vis
a vis com estrangeiro.
Não há o menor sentido em adotar tal procedimento
quando se trata de fornecedores do mercado interno,
sob pena de a Administração Municipal somente contratar serviços com empresas locais simplesmente porque
geram emprego na Comarca ou pagam seus tributos naquele Município.
Em adição, vale lembrar que o fato de a Administração
ter cotado com o Supermercado Casali e São Luiz não
impedia que os mesmos comparecessem ao certame e,
sendo seus preços menores do que os dos concorrentes,
vencerem a Licitação.
Diário Oficial de Contas

Análise

Com base na referida pesquisa realizada no mercado local em 25 de janeiro de 2008, a Administração calculou a
média aritmética dos valores apresentados e elaborou o
documento Preço Médio da Proposta de Preços Simples
/ Processo Administrativo nº 0237/2008 (fls. 344/352),
constante no processo do Pregão Presencial nº 05/2008
(fls. 353/368), estabelecendo os preços de referência para a aquisição de material de consumo, cozinha e limpeza para as escolas municipais – objeto do referido Pregão.
A abertura das propostas ocorreu no dia 21 de fevereiro
de 2008, sendo 27 dias após a cotação dos valores médios. Do exame das propostas vencedoras, a equipe de
auditoria constatou que em diversos lotes o valor homologado e adjudicado foi significativamente superior ao
valor de referência, como pode ser observado nos lotes
23, com percentual superior de 745,71% e 33 que atingiu
772,73% a maior que o inicialmente cotado.
www.tce.es.gov.br

Alegou o Defendente que foram cotados produtos em
embalagens sem especificação de quantidade, o que levou a preços referenciais relativos a embalagens com
produtos em quantitativo inferior àqueles que foram
efetivamente fornecidos pelos vencedores do Pregão.
Realizou cotação na internet para os produtos que apresentaram maior sobrepreço segundo a equipe de auditoria, apontando a discrepância entre os valores constantes na tabela Preço Médio da Proposta de Preços Simples
e os encontrados.
Todavia, pela análise do Anexo II do Pregão Presencial nº
05/2008 (Descrição do Objeto), às fls. 383/386, dos orçamentos realizados junto aos supermercados Casali Ltda.
e São Luiz Ltda. (fls. 336/343), bem como do Processo
Administrativo nº 0237/2008 - Preço Médio da Proposta
de Preços Simples (fls. 344/352), resta claro que os produtos orçados foram devidamente especificados, contendo os quantitativos por embalagem quando cabível.
A única exceção diz respeito aos lotes 20, 21 e 22, que
discriminavam rolos de sacos para lixo com capacidade
para 15, 50 e 100 litros, respectivamente, sem especificar a quantidade de sacos por rolo. Tendo em vista que
tal quantidade por rolo é variável no mercado, acatamos
as justificativas do responsável quanto a estes itens, tendo em vista que não há como provar que o quantitativo
de sacos por rolo dos produtos orçados era o mesmo dos
fornecidos pelos vencedores do Pregão.
Apesar de não caber imputação de sobrepreço quanto
aos referidos lotes, cabe ressaltar que é dever da Administração definir o objeto licitado clara e precisamente,
conforme enfatiza a Súmula 177 do TCU, in verbis:
A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da competição, até mesmo coSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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mo pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade,
que envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, constituindo, na
hipótese particular da licitação para compra, a quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão.
Quanto aos demais lotes, não resta dúvida que as propostas vencedoras não se revelaram as mais vantajosas,
uma vez determinados itens foram adquiridos em valores superiores aos preços médios previamente orçados.
Em relação ao tema, o TCU possui firme jurisprudência no sentido de que o valor global máximo que pode
ser aceito em uma licitação é o valor orçado pelo órgão,
conforme explicitado nos trechos transcritos abaixo do
Acórdão nº 1891/2006 – Plenário:
Vários acórdãos são no sentido de que o preço global
máximo a ser aceito deve ser o orçado pelo órgão. O
Acórdão que melhor define a jurisprudência citada é o
de nº 1.564/2003 - TCU - Plenário:
‘9.1. conhecer do presente pedido de reexame, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei nº 8.443/92, para, no
mérito, negar-lhe provimento, alterando, todavia, a redação do item 8.5.1 da Decisão nº 417/2002 - Plenário e,
ainda, acrescentando-lhe o subitem 8.5.1.1, da seguinte forma:
‘8.5.1. acrescente cláusula definindo os critérios de aceitabilidade de preços unitários, com a fixação de preços
máximos, tendo por limite os valores estimados no orçamento a que se refere o inciso II do § 2º do art. 40 da Lei
nº 8.666/93, desclassificando a proposta que não atender a esse critério, com base nos arts. 40, inciso X, e 48,
inciso I, da mesma lei;
Diário Oficial de Contas

[...]
9.2.2.9. utilize como critério de aceitabilidade de preço
máximo o valor estimado para o objeto licitado;
Com as devidas correções (eliminação dos lotes 20, 21 e
22), abaixo reapresentamos a tabela compilando os lotes das propostas vencedoras do Pregão nº 05/2008 que
apresentaram sobrepreço em relação aos valores previamente orçados pela municipalidade, identificando o valor médio, valor adquirido, percentual de aumento apurado e as diferenças unitárias e totais apuradas.
– Demonstrativo dos produtos adquiridos com valores
superiores ao orçado
Fonte: Processo licitatório – Pregão presencial nº
05/2008
Tendo em vista que o critério de aceitabilidade de preço
máximo deve ser o valor estimado para o objeto licitado,
resta evidente que o pregoeiro deveria ter realizado negociação e, caso mal sucedida, eliminado as propostas
cujos valores excediam os previamente orçados pelo órgão no mercado local. Em último caso, caberia a revogação o certame.
Conforme levantado pela equipe de auditoria, uma vez
que as propostas apresentadas eram de valor superior
aos preços de mercado, o caso em tela se enquadra, por
analogia, na hipótese de dispensa de licitação contida no
artigo 24, VII, da Lei Federal nº. 8.666/1993 abaixo transcrito, que autorizaria a Administração a contratar diretamente com os fornecedores locais:
VII - quando as propostas apresentadas consignarem
preços manifestamente superiores aos praticados no
mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, obwww.tce.es.gov.br

servado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos
bens ou serviços, por valor não superior ao constante do
registro de preços, ou dos serviços; (Vide § 3º do art. 48)
Sobre o referido dispositivo, cabe ressaltar o entendimento de Marçal Justen Filho:
Uma licitação pode conduzir a resultado radicalmente
oposto àquele que lhe dá razão de ser. Sempre que a licitação desembocar em proposta que não seja a mais vantajosa (dentro das circunstâncias apuráveis), a contratação não pode ser efetivada. O inc. VII reafirma esse princípio e determina que, sendo as ofertas superiores aos
preços de mercado ou incompatíveis com os preços fixados por órgãos oficiais, a contratação será vedada.
No primeiro caso, a contratação seria desvantajosa e a
licitação tem de ser revogada. No segundo, a contratação seria ilegal e a licitação deve ser anulada.
Neste sentido entendemos que houve adjudicação e
homologação irregular do certame, totalizando um desembolso a maior de R$17.609,80 (dezessete mil, seiscentos e nove reais e oitenta centavos), equivalentes a
9.722,1885 VRTE’s, conforme demonstrado na tabela
acima.
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade, com ressarcimento do valor total pago a maior, ou
seja, R$17.609,80 (dezessete mil, seiscentos e nove reais e oitenta centavos), equivalentes a 9.722,1885 VRTE.
2.4 Ausência de laudos de medições dos serviços prestados (Item 4 da ITI 567/2009)
Base legal: Infringência ao artigo 67 da Lei Federal nº
8.666/93.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018

281

ATOS DA 2a CÂMARA

Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item
4 da ITI 567/2009:
Pregão presencial: 14/2008
Processo: 1.122/2008
Objeto: Contratação de 1.000 horas de motoniveladora
Credor: Lan Rental Locação e Serviços de Sonorização Ltda
Valor homologado: R$ 128.000,00
Valor pago: R$ 123.264,00
Pregão presencial: 31/2008
Processo: 2.512/2008
Objeto: Contratação de 300 horas de pá carregadeira

em benefício dos produtores rurais.
Na fase interna dos procedimentos, as despesas foram
orçadas em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) com
motoniveladora, sendo R$ 130,00 (cento e trinta reais)
por hora trabalhada e em R$ 34.500,00 (trinta e quatro
mil e quinhentos reais) com pá carregadeira, sendo R$
115,00 (cento e quinze reais) por hora trabalhada.
Para o pregão presencial nº 14/2008, apresentaram
propostas as empresas Lan Rental Locação e Serviços de
Sonorização Ltda e São Francisco Agroindústria Ltda. Aberta a fase de lances, a proponente São Francisco Agroindústria Ltda ofertou lance no valor de R$ 128.500,00 e
Lan Rental Locação e Serviços de Sonorização Ltda no
valor de R$ 128.000,00 sendo declarada vencedora, para a qual foi homologado e adjudicado o objeto do certame em 23/04/2008.

Valor pago: R$ 34.500,00

Já no pregão presencial nº 31/2008, sagrou-se vencedora do certame, a proponente São Francisco Agroindústria Ltda, no valor de R$ 34.500,00 (trinta e quatro
mil e quinhentos reais).

A Prefeitura Municipal de Marilândia deflagrou os procedimentos licitatórios intitulados Pregão Presencial nº
14/2008 e Pregão Presencial nº 31/2008, com objetivo
de contratar serviços de motoniveladora e pá carregadeira, respectivamente, para atender as necessidades
dos produtores rurais do município.

Em decorrência dos procedimentos licitatórios, foram
firmados os contratos nº 11/2008, com vigência de
24/04/08 a 31/12/2008, e nº 16/2008, com vigência de
13/08/08 a 31/12/2008, sendo os mesmos publicados
no quadro de avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal, conforme previsto na Lei Orgânica Municipal.

Assim, foi estimado em 1.000 (um mil) horas de máquina
a prestação dos serviços motoniveladora para recuperação de carreadores nas estradas viscinais do município,
objetivando melhorar as condições de tráfego para facilitar o escoamento da produção agrícola e, em 300 horas
de pá carregaderia, para atendimento a diversos serviços

Da análise dos processos licitatórios e da execução das
despesas, identificou-se, com base na documentação
acostada aos autos processuais, indício de irregularidade no que se refere a liquidação da despesa. Observou-se que após a assinatura dos contratos nº 11/2008
e 16/2008, com emissão das respectivas notas de em-

Credor: São Francisco Agroindústria Ltda
Valor homologado: R$ 34.500,00

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

penhos e ordens de serviços, o que consta nos processos são apenas as notas fiscais acompanhadas de ofícios
emitidos pelo Secretário Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente atestando a execução do quantitativo de
horas-máquina faturadas pelas empresas contratadas.
Não existem, entretanto, para comprovar a efetiva
prestação dos serviços (a origem e o objeto do que se
deve pagar), relatórios pormenorizados discriminando
e atestando as quantidades de horas trabalhadas por
dia, por máquina, por localidade, contendo descrições
e quantitativos dos serviços prestados. Não existem, na
verdade, medições realizadas pelo setor de engenharia
ou equivalente responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, garantindo à Prefeitura Municipal,
a correta e efetiva prestação dos serviços.
Sem a existência destas medições emitidas pelo setor responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato, como poderia a Administração Municipal, se certificar que as quantidades de horas-máquinas faturadas
pela empresa contratada foram efetivamente prestadas?
O instrumento contratual é omisso no que se refere a
apresentação de laudos de medições e atestados dos
serviços prestados, entretanto, a omissão do termo contratual não exime a Administração da liquidação da
despesa tendo por base documentos que comprovem a
efetiva prestação dos serviços. Além do mais, a própria
Lei Federal nº 8.666/93 dispõe em seu artigo 67, sobre
a obrigatoriedade de acompanhamento e fiscalização da
execução contratual. Vejamos:
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 perSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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tinentes a essa atribuição.
A simples existência de ofícios atestando a execução dos
serviços aparenta não atender à necessidade de descrição pormenorizada das circunstâncias em que foram
prestados, como horários, quilometragem das máquinas e outras informações pertinentes que seriam melhor
demonstradas em laudos de medições e atestados pormenorizados. Cabem esclarecimentos por parte dos responsável acerca da precariedade do procedimento adotado, sob pena de devolução do valor total pago a ambas
as empresas, ou seja, R$ 157.764,00 (cento e cinquenta
e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais), equivalentes a 87.099,8730 VRTEs.
Justificativas
O Justificante alegou que não se tratavam de contratações com tarefa definida, em que haveria obra ou reparo específico a ser realizado, conforme inferiu a equipe
de auditoria, mas sim de locação de motoniveladora e
pá carregadeira, as quais são disponibilizadas à Prefeitura juntamente com o operador, realizando serviços pontuais, seja de reparo, de limpeza e melhoria de vias, retirada de entulho, na medida em que os mesmos se apresentam, atendendo determinação do Setor competente
pela realização das atividades.
Transcreveu disposição do Contrato de Locação 11/2008,
in verbis:
Cláusula Quarta – O valor e a forma de pagamento do
aluguel
O MUNICÍPIO compromete-se a pagar pela locação equivalente a R$128,00 (cento de vinte e oito reais) por hora,
totalizando R$128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais),
devidamente atestado pelo Setor competente.
Diário Oficial de Contas

Afirmou que o referido contrato, com vigência até 31 de
dezembro de 2008, estabelecia que os equipamentos ficariam à disposição da Prefeitura Municipal, sendo utilizados de acordo com as necessidades do Município e
operados por funcionários da própria empresa contratada, estimando-se 1.000 (mil) horas de utilização da máquina.
Argumentou que a média de utilização diária (5 horas/
dia) prevista pela Administração era compatível com o
tipo de emprego das máquinas e que a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente era o setor competente para atestar a utilização destes equipamentos.
Uma vez que o referido setor afirmou, formalmente, que
“foram realizadas as horas de motoniveladora”, estava
atendida a exigência contratual, prestando a informação
necessária para que se promovesse a liquidação, conforme art. 63 da Lei 4.320/64, e consequente pagamento.
Alegou que todos os três requisitos exigidos pela referida Lei para realização da liquidação foram inteiramente
cumpridos, sendo que a comprovação da prestação do
serviço foi efetivada pelo setor competente, nos termos
ajustados com a Contratada.
Afirmou que o Secretário de Meio Ambiente obteve as
informações para atestar as horas prestadas por meio do
mecanismo de registro de utilização das máquinas, que
possuem equipamento gravador das respectivas horas
de funcionamento. De posse de tais registros fornecidos
pela empresa, o Secretário atestava que a máquina efetivamente havia operado o número de horas destinado a
cumprir determinado serviço.
Quanto ao ressarcimento sugerido pela equipe de auditoria, o Defendente citou o seguinte julgado do Tribunal
de Justiça do Estado do Espírito Santo:
www.tce.es.gov.br

Processo 050.01.000043-2
Julgador Terceira Câmara Cível
Julgamento 18/06/2007
Publicação 17/07/2007
Relator Catharina Maria Novaes Barcelos
Vara de Origem Viana – Vara da Fazenda Estadual Municipal
Acórdão:
Apelação cível. Direito Administrativo. Ação de Ressarcimento de verba federal oriunda da Fundação Nacional
de Saúde e Objeto de Convênio firmado com o Município de Viana. Ex- Prefeito. Ausência de Prestação de Contas. (...)
1. O simples fato de o ex-prefeito não ter prestado contas da utilização da referida verba federal não importa
necessariamente na conclusão de que se apropriou dela ou de que a utilizou de forma indevida. Portanto não
existe causa de pedir relacionada com o pleito de ressarcimento.
Com base no julgado acima transcrito, o Justificante argumentou que o fato de não prestar contas não é causa para que se determine o ressarcimento e que se deve provar o dano, ou seja, que o serviço não foi prestado, podendo a comprovação da execução ser feita por
outros meio (documentais, testemunhais, físicos, etc.).
Alegou que o mecanismo formal da Prestação de Contas (via atestado de recebimento do bem ou prestação
do serviço na Nota Fiscal) não inibe que a liquidação se
processe por outros meios, tal como feito no caso em tela, via declaração de Prestação dos Serviços pelo setor
competente.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Por fim, afirmou que caberia ao acusador provar que não
houve a prestação dos serviços, contradizendo o atestado realizado pelo Servidor competente. Caso contrário,
haveria uma acusação de que a declaração do Secretário
é inverídica, sem que qualquer prova fosse juntada aos
autos. Dessa forma, alegou que a “sugestão” de ressarcimento não tem qualquer suporte legal.

forme dispõe o art. 63 da Lei 4.320/64,

Análise

II - a importância exata a pagar;

A presente irregularidade se refere à ausência de laudos de medição, caracterizando precariedade do procedimento adotado para comprovação da prestação dos
serviços de motoniveladora e pá carregadeira para efetiva liquidação das despesas, contratados por meio do
Pregão Presencial nº 14/2008 e do Pregão Presencial nº
31/2008.

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir
a obrigação.

Da análise dos processos licitatórios e da execução das
despesas, a equipe de auditoria constatou que, após a
assinatura dos contratos nº 11/2008 e 16/2008, com
emissão das respectivas notas de empenhos e ordens de
serviços, o que consta nos processos são apenas as notas
fiscais acompanhadas de ofícios emitidos pelo Secretário
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente atestando a
execução do quantitativo de horas-máquina faturadas
pelas empresas contratadas.
Não existem, entretanto, relatórios pormenorizados discriminando e atestando as quantidades de horas trabalhadas por dia, por máquina, por localidade, contendo descrições e quantitativos dos serviços prestados. Ou
seja, não foram realizadas medições pelo setor de engenharia ou equivalente responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato para comprovar a efetiva prestação dos serviços (a origem e o objeto do que se
deve pagar) e embasar a liquidação das despesas, conDiário Oficial de Contas

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;

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. (grifo nosso)
Conforme enfatizado na ITI 567/2009, apesar de o instrumento contratual ser omisso no que se refere à apresentação de laudos de medições e atestados dos serviços
prestados, tal omissão do termo contratual não exime
a Administração da liquidação da despesa tendo por
base documentos que comprovem a efetiva prestação
dos serviços, conforme preceitua o dispositivo supracitado. Ademais, a própria Lei Federal nº 8.666/93 dispõe
em seu artigo 67, sobre a obrigatoriedade de acompanhamento e fiscalização da execução contratual, 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. (grifo nosso)
§ 1º - O representante da Administração anotará em rewww.tce.es.gov.br

gistro 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.
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 Egrégio Tribunal de Contas
da União, 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 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
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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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.)
Acerca do disposto no artigo 67 do Estatuto Legal das Licitações, leciona o Professor Lucas Rocha Furtado que:
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 (grifo nosso).
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
Diário Oficial de Contas

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 (grifamos).
Destaque-se que a designação do representante da Adwww.tce.es.gov.br

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, não procede a alegação sustentada pelo
Defendente, no sentido de que a comprovação da prestação dos serviços (fiscalização dos contratos) foi efetivamente exercida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, visto que o mesmo atestava as horas trabalhadas
por cada máquina, por meio de ofícios, com base nos registros fornecidos pelas contratadas, supostamente obtidos por meio de equipamento gravador das horas de
funcionamento existente em cada máquina. Além de o
Justificante não trazer aos autos documentos que comprovassem tais registros de horas trabalhadas, o fato de
os mesmos terem sido fornecidos pelas próprias empresas contratadas, sem fiscalização direta de qualquer
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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agente público, os desqualificariam como comprovação
da prestação dos serviços contratados.
Ante o exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade, com ressarcimento do valor total pago a ambas as
empresas, ou seja, R$ 157.764,00 (cento e cinquenta e
sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais), equivalentes a 87.099,8730 VRTE.
2.5 Ausência de demonstração dos critérios utilizados
para distribuição dos materiais e comprovação da respectiva distribuição (Item 5 da ITI 567/2009)
Base legal: Infringência ao artigo 37 da CR/88.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos o indício de irregularidade apontado no item 5 da ITI 567/2009:
Processo: 303/2008
Objeto: Aquisição de fraldas geriátricas e banheiras de
bebês
Credor: Cristal Bello Comercial Ltda e Redalmus Comercial Ltda
Valor homologado: R$ 47.465,00
Valor pago: R$ 47.465,00
Objetivando atender ao programa de atenção à população de baixa renda, a Prefeitura Municipal de Marilândia instaurou procedimento licitatório, intitulado Pregão
Presencial nº 15/2008, para aquisição de 7.000 fraldas
geriátricas, 400 fraldas de tecido e 60 banheiras de bebê
para distribuição às pessoas carentes (gestantes, idosos
e portadores de necessidades especiais), no decorrer do
exercício de 2008.
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Na fase interna do procedimento, a despesa foi orçada
em R$ 49.179,10 (quarenta e nove mil, cento e setenta e
nove reais e dez centavos). Realizada a licitação, sagraram-se vencedoras do certame as empresas Cristal Bello
Comercial Ltda, no valor de R$ 19.525,00 (dezenove mil,
quinhentos e vinte e cinco reais) e a empresa Redalmus
Comercial Ltda, no valor de R$ 27.940,00 (vinte e sete
mil, novecentos e quarenta reais), para as quais fora homologado e adjudicado o resultado em 02/06/2008.
Em decorrência do procedimento licitatório foram firmados os contratos nº 32/2008 e 33/2008, com vigências
de 03/06/08 a 31/12/2008, sendo os mesmos publicados no quadro de avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal, conforme previsto na Lei Orgânica Municipal.
Da análise do processo licitatório e da execução das despesas, identificou-se, com base na documentação acostada aos autos processuais, indício de irregularidade no
que se refere ao critério de distribuição dos materiais adquiridos.
Constatou-se, com base na documentação processual,
que a partir da formalização dos instrumentos contratuais, a Administração emitiu as notas de empenhos: NE
nº 2102, de 03/06/2008 no valor de R$ 27.940,00 e NE
nº 2111 de 03/06/2008 no valor de R$ 19.525,00; e respectivas autorizações de fornecimento nº 22/2008 e
21/2008, ambas em 17/06/2008.
A partir das notas de empenho e ordens de fornecimento, os fornecedores realizaram a entrega das mercadorias
em uma única etapa, sendo: Cristal Bello Comercial Ltda
através da NF nº 1594, no valor de R$ 19.525,00 e Redalmus Comercial Ltda através da NF nº 05710, no valor
de R$ 27.940,00; respectivamente em 19 e 24/06/2008.
www.tce.es.gov.br

A liquidação da despesa, em ambos os casos, se deu através de um carimbo afixado no verso das notas fiscais
com os dizeres: “LIQUIDAÇÃO DA DESPESA MATERIAL
DE CONSUMO, EM CUMPRIMENTO AO ART. 63, DA LEI
4320, DECLARO QUE O MATERIAL, DESTA NOTA FISCAL
FOI ENTREGUE DE ACORDO COM O PEDIDO”. Contendo
no carimbo, a data e a assinatura do servidor municipal
responsável pelo recebimento dos produtos.
No que diz respeito à liquidação da despesa, sustenta a
equipe que não há questionamentos a serem feitos, entretanto, quanto ao procedimento de distribuição dos
materiais adquiridos, há que se demonstrar os critérios
utilizados para distribuição e que se comprovar a efetiva distribuição dos materiais em face do objeto do programa municipal.
O artigo 37 da CR/88 estabelece quais princípios devem
balizar a Administração Pública. Dentre eles, destacamos
os princípios da impessoalidade e da moralidade. Vejamos:
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:
A ausência de comprovação dos critérios utilizados para
a distribuição dos materiais objeto desta licitação apresenta-se como indício de desrespeito aos princípios da
impessoalidade e da moralidade. Da mesma forma, não
há documentos comprovando a real distribuição aos cidadãos beneficiados.
Por estes motivos, cabem esclarecimentos por parte do
ordenador de despesas, acerca da ausência de comproSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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vação dos critérios utilizados para selecionar os beneficiários do programa, bem como, comprovar a efetiva distribuição dos produtos adquiridos, sob pena de
devolução do valor de R$ 47.465,00 (quarenta e sete
mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), equivalentes
a 26.204,9356 VRTE.
Justificativas
O Defendente alegou que, durante a auditoria realizada
por este Egrégio Tribunal, um servidor ficou à disposição dos auditores, sendo que foram apresentados a metodologia e os critérios de distribuição dos bens adquiridos aos carentes durante visita à Secretaria Municipal de
Ação de Social. Afirmou que, nesta ocasião, foi demonstrado aos auditores que há uma visita de Assistente Social aos carentes comprovando sua real necessidade e
definindo a concessão, bem como uma identificação de
cada um dos beneficiados, do momento em que o benefício lhe foi concedido e o registro pessoal do mesmo.
Alegou que os documentos relativos à concessão dos benefícios (critérios, beneficiados, etc.) não fazem parte do
Processo relativo à aquisição dos bens, visto que este se
exaure logo após a liquidação e pagamento da despesa.
Desta forma, afirmou que inexiste qualquer irregularidade no Processo 303/2008 – Aquisição de Fraldas Geriátricas e Banheiras para Bebês.
Quanto aos critérios utilizados para distribuição dos
bens, alegou o Defendente que estava tomando providências para que os mesmos fossem trazidos formalmente à esta Corte de Contas.
Quanto ao ressarcimento, retomou o argumento de
que o ônus da prova de lesão ao Erário caberia à equipe técnica. Acrescentou que, ainda que não existissem
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critérios perfeitamente definidos para a distribuição dos
bens, o fato de os mesmos terem sido entregues àqueles
que necessitavam é suficiente para elidir qualquer cominação ressarcimento.
Análise
O presente indício de irregularidade se refere à ausência de comprovação da efetiva distribuição das fraldas
geriátricas e banheiras de bebês adquiridas por meio do
Pregão Presencial nº 15/2008 aos cidadãos beneficiados,
bem como à ausência de demonstração dos critérios para a referida distribuição, configurando indicativo de desrespeito aos princípios da impessoalidade e da moralidade, insculpidos no artigo 37 da CF/88, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
Inicialmente, cabe-nos enfrentar a alegação de que competiria aos técnicos deste Tribunal o ônus de provar que
os materiais foram devidamente distribuídos, rechaçando-a por total falta de sintonia com o sistema jurídico vigente, não podendo prosperar pelo simples fato de que
o ônus probandi incumbe ao gestor e não a esta Corte de
Contas. Também compartilha este entendimento o Tribunal de Contas da União:
[...] 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
www.tce.es.gov.br

aferir a regularidade das contas, e, portanto, poder-se-ia
prescindir dele (Processo 425.130/1998-3)
Tal posicionamento está de acordo com o conteúdo do
artigo 93, do Decreto-lei 200/67 que, apesar de dirigido ao âmbito federal, igualmente reconhece que “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”.
No mesmo sentido, a Decisão 16/2001, também do TCU,
rejeitou as contas da Prefeitura de Aparecida de Goiânia/
GO, conforme trecho transcrito do voto do Ministro Relator Guilherme Palmeira:
ônus da prova do bom gerenciamento de gestão de recursos do erário público pertence ao administrador, conforme determinam o Decreto-lei 200/67 e reiteradas decisões desta Corte de Contas. [g.n.]
Vejamos o voto do Ministro Revisor Lincoln M. da Rocha,
que reforça a lição:
É despiciendo lembrar que o dever de comprovar o emprego adequado do dinheiro público é do Administrador,
não podendo o ônus da prova da existência do objeto ser
transferido a esta Casa.
Esclarecida a controvérsia, segue-se na análise do feito.
O Defendente alegou que a metodologia e os critérios
de distribuição dos bens adquiridos aos beneficiados foram apresentados à equipe de auditoria durante visita à
Secretaria Municipal de Ação de Social e que, nesta ocasião, foi demonstrado aos auditores que há uma visita
de Assistente Social aos cidadãos carentes comprovando
sua real necessidade e definindo a concessão, bem como uma identificação de cada um dos beneficiados, do
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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momento em que o benefício lhe foi concedido e o registro pessoal do mesmo. Entretanto, apesar de afirmar
que estava tomando providências para que a documentação comprobatória dos critérios utilizados para distribuição dos bens fosse trazida formalmente a esta Corte
de Contas, o Defendente não o fez até a presente data.
Tendo em vista que a própria equipe de auditoria contestou a inexistência de demonstração dos critérios utilizados para seleção dos beneficiários e de comprovação da
efetiva distribuição dos materiais adquiridos aos necessitados, não podem prosperar as alegações do Justificante de que os mesmos foram apresentados aos auditores
deste Egrégio Tribunal.

que se ter provas irrefutáveis, por meios idôneos, da
boa e regular aplicação de recursos públicos, na forma
indicada pela legislação que rege a matéria.
Pelo exposto, ante a impossibilidade de se afastar uma
irregularidade apenas com base em alegações, somadas
à vital importância do controle de gastos, opina-se pela manutenção da irregularidade, sendo passível de ressarcimento do valor de R$ 47.465,00 (quarenta e sete
mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), equivalentes
a 26.204,9356 VRTE.
2.6 Inobservância do direito ao contraditório e à ampla
defesa no ato de revogação do procedimento licitatório
(Item 6 da ITI 567/2009)

Desta forma, diante da ausência de comprovação, por
parte do responsável, da existência de um efetivo controle tanto dos critérios utilizados para seleção dos beneficiários, quanto da real distribuição dos materiais a
eles, resta concluir pela inexistência do mesmo, sendo
tal situação suficiente para responsabilizar o ordenador
de despesas. Isto porque inexiste qualquer comprovação de que os materiais adquiridos realmente atenderam sua finalidade pública, ou seja, foram entregues aos
cidadãos carentes do município.

Base legal: Infringência ao §3º do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93.

De acordo com o Ministro do Tribunal de Contas da
União Ubiratan Aguiar (Convênios e Tomadas de Contas
Especiais. 3 ed: Fórum. 2010, Belo Horizonte, p. 24):
Prestar contas significa demonstrar a correta e regular
aplicação dos recursos sob sua responsabilidade.

A Prefeitura Municipal de Marilândia instaurou procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços,
com objetivo de contratação de empresa na área de engenharia civil para construção de 06 (seis) casas populares.

Quando se diz correta e regular aplicação dos recursos
públicos, vale dizer que não cabe ao gestor apenas afirmar que não desviou as importâncias recebidas, ou que
foram essas aplicadas em benefício da comunidade; há

Consta nos autos planilha orçamentária elaborada pela
Prefeitura Municipal com valor global de R$ 106.696,56
(cento e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e
cinqüenta e seis centavos).
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Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Transcrevemos abaixo o indício de irregularidade apontado no item 6 da ITI 567/2009:
Processo: 648/2008
Objeto: Construção de 06 casas populares
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Do procedimento licitatório realizado, 06 (seis) empresas retiraram o edital da Tomada de Preços junto à Prefeitura Municipal, 04 (quatro) participaram da visita
técnica realizada em 01/04/2008 e apenas 01 (uma) empresa apresentou proposta.
A Comissão Permanente de Licitações realizou a abertura do certame em 08/04/2008 declarando habilitada e
classificada a empresa Construtora Arpa e Serviços Ltda,
com valor total da proposta em R$ 143.243,70 (cento e
quarenta e três mil, duzentos e quarenta e três reais e
setenta centavos).
Respaldado no parecer jurídico emitido pela Procuradora Municipal, em 15/04/2008, o gestor responsável resolveu revogar a licitação alegando razões de interesse
público, uma vez que o valor da empresa vencedora se
encontrava aproximadamente 34,25% superior ao orçamento base da Prefeitura.
A revogação, segundo Marçal Justem Filho, consiste no
desfazimento do ato porque reputado inconveniente e
inadequado à satisfação das funções atribuídas ao Estado.
Percebe-se, a partir do resultado obtido através do convite nº 16/2008, o qual comentaremos adiante, que de
fato a Administração alcançou uma proposta mais vantajosa para a realização do objeto pretendido, razão suficiente para justificar o interesse público alegado na revogação desta Tomada de Preços.
Ocorre, entretanto, que a revogação da Tomada de Preços
nº 01/2008 ocorreu em 16/04/2008 e em 22/04/2008 foi
dado publicidade ao convite nº 16/2008, com o mesmo
objeto, sem que a licitante vencedora fosse comunicada da decisão de revogação adotada pela Administração.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Não identificou-se nos autos processuais a publicação ou
a comunicação ao licitante vencedor da TP nº 01/2008,
da decisão de revogação do certame, adotada pela Administração.
A revogação de procedimento licitatório se encontra
regulamentada através do artigo 49 da Lei Federal nº
8.666/93 que assim dispõe:
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.
§ 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.
§ 2o  A nulidade do procedimento licitatório induz à do
contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do
art. 59 desta Lei.
§ 3o  No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§ 4o  O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se
aos atos do procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação. (grifo nosso)
Observa-se neste dispositivo legal, mais precisamente
no § 3º, o direito constitucional do contraditório e da
ampla defesa, direito este, que não foi respeitado pela
Administração no ato de revogação da Tomada de Preços
nº 01/2008 ao não dar ciência do ato praticado à licitante declarada vencedora pela CPL.
Constata-se, através dos documentos em anexo, que
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a licitante saiu da audiência da TP nº 01/2008, realizada em 08/04/2008, como vencedora do certame, que a
mesma não foi comunicada da decisão de revogação adotada pela Administração, que nem sequer foi convidada
a participar do convite nº 16/2008 e que ao final deste
novo procedimento, o objeto inicialmente proposto foi
adjudicado e homologado em favor de outra empresa
que nem participou da disputa na TP nº 01/2008.
Cabe ao gestor responsável esclarecer a ausência de
publicação e/ou de comunicação do ato de revogação
da Tomada de Preços nº 01/2008 à licitante vencedora
Construtora Arpa e Serviços Ltda.
Justificativas
O Justificante alegou que a Tomada de Preços 01/2008
foi revogada por razões de interesse público, visto que
o preço proposto pela única licitante (R$143.243,70)
era muito superior àquele orçado pela Prefeitura, de
R$106.696,56.
Argumentou que a comprovação do interesse público se deu pela obtenção de preços muito mais vantajosos no Convite 16/2008 (que sucedeu a Tomada de Preços revogada), pelo qual se firmou Contrato no valor de
R$106.196,58.
Afirmou que foi dada correta publicidade ao referido
Convite, disso tendo ciência a única licitante participante
da Tomada de Preços revogada – Construtora Arpa e Serviços Ltda. Prova disso, argumentou, seria a inexistência
de recurso interposto ou de qualquer questionamento
quanto à adjudicação do objeto licitado – sinalizando a
ciência da revogação e a concordância com as razões da
mesma. Argumentou ainda que, mesmo ciente do Convite 16/2008, a empresa Construtora Arpa e Serviços Ltwww.tce.es.gov.br

da. sequer apresentou proposta.
Aduziu que não procede a imputação de irregularidade
ante a não oferta do contraditório à empresa Arpa, visto que a mesma poderia questionar a Administração por
não lhe ter sido adjudicado o Objeto e não o fez.
Por fim, enfatizou que a revogação da Tomada de Preços
01/2008 resultou em vantagem para o Município, sem
prejuízo do direito da licitante Construtora Arpa e Serviços Ltda. de interpor suas razões contra a revogação do
procedimento licitatório que havia vencido.
Análise
O presente indício de irregularidade se refere à inobservância ao direito do contraditório e da ampla defesa no
ato de revogação da Tomada de Preços nº. 01/2008 no
município de Marilândia.
Consta dos autos Despacho de Revogação emitido pelo
Prefeito Municipal em 16 de abril de 2008 (fls. 523), em
que acompanha parecer da Procuradoria Municipal, às
fls. 522, atestando que após a realização da mencionada Tomada de Preços, a Secretaria de Ação Social e Cidadania da municipalidade salientou, juntamente com o
Pregoeiro Oficial e a Comissão de Licitação, que somente uma empresa participou do referido certame e que o
preço proposto pela mesma estava acima do cotado pela
Secretaria e especificado no edital. Sendo assim, opinou
pela revogação do certame e repetição do procedimento
com as devidas alterações, com fulcro no artigo 49 da Lei
nº. 8666/1993, in verbis:
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 suficienSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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te para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
No entanto, apesar de devidamente justificada a revogação por razões de interesse público, não consta nos autos qualquer comprovação de que foi assegurado o contraditório e a ampla defesa à empresa vencedora da licitação, conforme dispõe o §3º do artigo 49 da Lei Federal
nº 8.666/93, a saber: “no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa”.
Desta forma, não procede a alegação do Defendente de
que o fato de a Construtora Arpa e Serviços Ltda., vencedora da Tomada de Preços nº. 01/2008, não ter questionado a Administração por não lhe ter sido adjudicado o
objeto afasta a irregularidade formal em tela.
Neste sentido entende o Tribunal de Contas da União,
conforme destacado no trecho do voto do Ministro Relator Augusto Nardes no Acórdão nº. 2211/2010-Plenário
transcrito abaixo:
12. (...) Além disso, não foi concedido ao licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa.
13. Com relação ao tema, a jurisprudência desta Corte
de Contas é segura no sentido de que, na hipótese de
desfazimento do processo licitatório, por revogação ou
anulação, assegura-se ao licitante vista dos autos e direito ao contraditório e à ampla defesa.
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
2.7 Ausência de comprovação da caução – Descumprimento a disposições contratuais – Infringência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Item
Diário Oficial de Contas

7 da ITI 567/2009)
Base legal: Infringência ao artigo 3º da Lei Federal nº
8.666/93; cláusula terceira do contrato 61/2008 c/c item
8.1.3 do convite 16/2008.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item
7 da ITI 567/2009:
O item 8 do convite nº 16/2008, que trata da formalização do contrato, estabeleceu a obrigatoriedade, a cargo da adjudicatária do certame, de apresentação de garantia sobre o valor do contrato a ser firmado. Vejamos:
8 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
[...]
8.1.3 – Antes de celebrar o ajuste, o adjudicatário prestará garantia equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor do contrato (Lei Federal nº 8.666/93 – art. 56).

tabeleceu em sua cláusula terceira a obrigatoriedade de
apresentação da garantia nos seguintes termos:
Cláusula terceira – Da Caução
No ato da assinatura do contrato a CONTRATADA deverá disponibilizar como garantia a título de caução, importância correspondente a 3% (três por cento) do valor
contratado, em qualquer uma das modalidades previstas
no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93.
Da análise dos autos, não identificamos o cumprimento, por parte da contratada, da exigência contida no item
8 do convite. Da mesma forma, não constatamos a realização de retenção, por parte da Administração, no ato
do primeiro pagamento à Contratada, do valor correspondente à garantia, o que poderia ser feito e depositado em conta caução com a devida aplicação financeira.
Novamente há indícios de infringência ao artigo 3º da Lei
de Licitações. Vejamos as disposições deste artigo:

8.1.5 – A garantia poderá ser cumprida por meio de caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária;

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 lhes são correlatos. (grifo nosso)

8.1.6 – A apólice do seguro-garantia, o título da dívida
pública ou a carta de fiança bancária deverá ser encaminhada à apreciação da Secretaria de Finanças através do
Protocolo Geral do Município.

Portanto, ao descumprir o que foi estabelecido no item
8.1.3 do edital, a Administração incorreu na desvinculação ao instrumento convocatório, infringindo o que dispõe o caput do artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93.

Ratificando a exigência do instrumento convocatório, o
contrato administrativo, firmado sob o nº 61/2008, es-

Destacamos neste tópico, um indício de irregularidade
formal cometido pela Administração favorecendo a con-

8.1.4 – A garantia deverá ter como foro a comarca de
Marilândia, Estado do Espírito Santo, podendo ser contratada com qualquer instituição financeira ou seguradora;
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tratada na relação jurídica firmada com a mesma. Assim,
a escolha da proposta mais vantajosa, a que nos referimos no tópico anterior, pode não ter acontecido caso a
execução do contrato não se concretize em sua totalidade.
Justificativas
O Defendente alegou apenas que “evidentemente deixou de ser exigida a caução prevista no Edital, devendo
ser salientado que tal fato não inibiu, prejudicou ou alterou a execução contratual, tendo sido o Objeto integralmente cumprido, nos termos avençados”.
Análise
A presente irregularidade diz respeito à ausência de depósito de garantia contratual referente ao Contrato nº
61/2008 (fls. 538/542), firmado entre a Prefeitura de
Marilândia e a empresa Marilândia Construções e Comércio LTDA, sagrada vencedora do Convite nº 16/2008
(fls.524/530).
O item 8 do referido Convite estabelecia a prestação de
garantia conforme disposto no caput do art. 56 da Lei nº
8.666/93, in verbis:
Art. 56.  A critério da autoridade competente, em cada
caso, e desde que prevista no instrumento convocatório,
poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. (grifo nosso)
Pela leitura do dispositivo acima transcrito, resta claro
que a Lei de Licitações e Contratos deixa a critério da autoridade competente a exigência da prestação de garantia em suas contratações, com a devida previsão no instrumento convocatório. No entanto, uma vez prevista no
referido instrumento, cabe à Administração exigir o pagamento da mesma por parte da licitante vencedora do
Diário Oficial de Contas

certame ou, em caso de descumprimento, adotar as medidas previstas na Carta Convite, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, insculpido no artigo 3º da Lei de Licitações, a saber:
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 lhes são correlatos. (grifo nosso)
Conforme aponta a ITI 567/2009, o item 8 do Convite nº
16/2008, que trata da formalização do contrato, estabeleceu a obrigatoriedade, a cargo da adjudicatária do certame, de apresentação de garantia equivalente a 3% sobre o valor do contrato a ser firmado. Vejamos:
8 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
[...]
8.1.3 – Antes de celebrar o ajuste, o adjudicatário prestará garantia equivalente a 3% (três por cento) sobre
o valor do contrato (Lei Federal nº 8.666/93 – art. 56).
8.1.4 – A garantia deverá ter como foro a comarca de
Marilândia, Estado do Espírito Santo, podendo ser contratada com qualquer instituição financeira ou seguradora;
8.1.5 – A garantia poderá ser cumprida por meio de caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária;
8.1.6 – A apólice do seguro-garantia, o título da dívida
pública ou a carta de fiança bancária deverá ser encamiwww.tce.es.gov.br

nhada à apreciação da Secretaria de Finanças através do
Protocolo Geral do Município.
[...] (grifo nosso)
Tendo em vista que o referido item determina a prestação de garantia pela adjudicatária antes da celebração
do contrato, a ausência de depósito da garantia, além de
ferir o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ensejaria medidas de resguardo do patrimônio público não tomadas pela Administração, assim dispostas
no Convite nº 16/2008:
8.2 – O não comparecimento injustificado do adjudicatário no prazo estipulado no item 8.1, bem como a falta ou
a incorreta prestação da garantia, importa inexecução
total do contrato, sujeitando-o à aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, facultado à Administração convocar licitante remanescente, na forma do art. 64, §2º, do mesmo diploma. (grifo
nosso)
Sendo assim, a falta de prestação de garantia por parte
da adjudicatária ensejaria a aplicação de penalidades do
artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, podendo a Administração, inclusive, convocar licitante remanescente para celebração do contrato.
Considerando que tais penalidades não foram aplicadas
pela Administração e o Contrato nº 61/2008 celebrado a
despeito do não pagamento da garantia, a ausência de
prestação da mesma configura também descumprimento da Cláusula Terceira do referido contrato, in verbis:
Cláusula terceira – Da Caução
No ato da assinatura do contrato a CONTRATADA deverá disponibilizar como garantia a título de caução, importância correspondente a 3% (três por cento) do valor
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contratado, em qualquer uma das modalidades previstas
no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93.
Ademais, cumpre destacar que, além de admitir a existência da irregularidade formal em tela, o Justificante
não trouxe aos autos documentos que comprovassem
suas alegações de que a ausência de depósito de garantia não “inibiu, prejudicou ou alterou a execução contratual, tendo sido o Objeto integralmente cumprido, nos
termos avençados”.
Por fim, transcrevemos algumas deliberações do Tribunal de Contas da União aplicáveis ao caso em tela:
9.5.17. exija a prestação da garantia, se ela estiver estipulada no edital, nos termos dos arts. 41 e 56 da Lei de
Licitações; (Acórdão nº. 301/2005 – Plenário, rel. Min.
Marcos Bemquerer Costa, 01/04/2005)
O agente público que deixa de exigir da contratada a
prestação das garantias contratuais, conforme previsto no art. 56 da Lei n° 8.666/1993, responde pelos prejuízos decorrentes de sua omissão, bem como as penas
previstas nos arts.57 e 58 da Lei n° 8.443/92. Acórdão
859/2006 Plenário (Sumário)
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
2.8 Ausência de retenção da contribuição previdenciária na fonte – Descumprimento a disposições contratuais – Infringência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Item 8 da ITI 567/2009)
Base legal: Infringência ao artigo 3º da Lei Federal nº
8.666/93; artigo 31 da Lei Federal nº.8.212/91 e item
11.4 do Convite 16/2008.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Diário Oficial de Contas

Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item
8 da ITI 567/2009:
O item 11 do convite nº 16/2008, que dispõe sobre as
condições de pagamento, estabeleceu a obrigatoriedade de retenção, pela Administração, independentemente das retenções legais previstas, do percentual de 11%
(onze por cento) sobre o valor bruto dos serviços, a título de seguridade social, quando da realização dos pagamentos à contratada, relativamente às medições apresentadas. Vejamos:
11 – DO PAGAMENTO
[...]
11.2 – Considerando o disposto no art. 31 da Lei Federal nº 8.212/91, com redação dada pela Lei Federal nº
9.711, de 20.11.98, e a Ordem de Serviço nº 209, de
20.05.99, da Diretoria de Arrecadação e Fiscalização do
INSS, é obrigação da Contratada: emitir nota fiscal, com a
respectiva Guia de Recolhimento de Previdência (GRPS),
em até 15 (quinze) dias do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, sob pena de ser recusada a referida
nota pelo órgão gestor do contrato. Deverá ainda apresentar as cópias dos contra-cheques de seus empregados, executores de serviço neste órgão, com as respectivas assinaturas, bem como o comprovante de recolhimento do FGTS.

CONTRATANTE reterá 11% (onze por cento) sobre o valor
bruto dos serviços (mão-de-obra) contidos nas faturas, a
título de Seguridade Social e efetuará o recolhimento em
nome e no CNPJ da CONTRATADA, conforme disposto n
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP nº 3, de 14/07/2005.
11.5 – A CONTRATADA deverá discriminar na Nota Fiscal/
Fatura o valor relativo aos serviços, sob pena de retenção igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) do valor discriminado ou do valor bruto constante da Nota Fiscal/Fatura, conforme disposto na IN acima citada.
Constatamos que foram realizadas duas medições e consequentemente emitidas duas notas fiscais relativas aos
serviços prestados, conforme segue:
1ª Medição
Data: 23/06/2008
Valor: R$ 41.239,08
Nota fiscal: Nº 000209 – Valor: R$ 41.239,08
2ª Medição
Data: 05/09/2008
Valor: R$ 55.858,56
Nota fiscal: Nº 000224 – R$ 55.858,56

11.3 – Caso se faça necessária a retificação de fatura por
culpa do contratado, o prazo terá sua contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se então, prosseguimento à contagem.

Da análise dos autos, não identificamos o cumprimento,
por parte da Administração, do que dispõe o item 11.4
do edital acima transcrito: “11.4 – Independente das retenções legais previstas, a CONTRATANTE reterá 11%
(onze por cento) sobre o valor bruto dos serviços (mão-de-obra) contidos nas faturas, a título de Seguridade Social e efetuará o recolhimento em nome e no CNPJ da
CONTRATADA, conforme disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP nº 3, de 14/07/2005”.

11.4 – Independente das retenções legais previstas, a

Portanto, ao descumprir o que foi estabelecido no item
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11.4 do edital, a Administração incorreu na desvinculação ao instrumento convocatório, infringindo o que dispõe o caput do artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93.
Ademais, a Lei Federal 8.212/91 prescreve:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime
de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da
mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado
o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.933, de 2009).
A ausência do recolhimento na fonte afigura-se como indício de irregularidade em violação à Lei de Licitações, às
regras do certame e à Lei Federal 8.212/91. Se comprovado, acarretou favorecimento a empresa contratada. A
questão merece esclarecimentos pelo responsável.
Justificativas
O Defendente alegou que o item 11.4 Edital do Convite
016/2008 dispõe que
Independente das retenções legais previstas, a CONTRATANTE reterá 11% sobre o valor bruto dos serviços (mão-de-obra) contidos nas faturas, a título de Seguridade Social e efetuará o recolhimento em nome e no CNPJ da
CONTRATADA, conforme disposto na Instrução Normativa MPS/SRP 03 de 14.07.2005.
Argumentou que a IN 03/2005 foi alterada pela IN MPS/
SRP 20/2007, a qual estabeleceu que não mais deverá
ser feita a retenção dos 11% sobre a mão-de-obra, visDiário Oficial de Contas

to que não há mais responsabilidade solidária da Administração em relação ao recolhimento da contribuição.
Desta forma, cabe à empresa comprovar sua regularidade junto aos órgãos Previdenciários para que possa fazer
jus ao pagamento de seus serviços, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993:
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as
que estabeleçam:
(...)
XIII – a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Citou o Acórdão 597/2003 – Plenário do Tribunal de Contas da União:
(...) dê cumprimento ao disposto no artigo 55, inciso XIII
da Lei 8.666/93, passando a exigir a observância, por
parte da contratada, da comprovação, antes de cada pagamento por serviços executados, de sua situação de regularidade em relação aos quesitos exigidos no certame
(...)
Afirmou que os documentos exigidos na fase de habilitação no procedimento licitatório (comprovantes de regularidade fiscal e previdenciária) são, portanto, suficientes
para comprovar a situação regular da empresa no momento de efetivar o pagamento.
Quanto ao art. 31 da Lei Federal 8.212/91, enfatizou que
a equipe de auditoria utilizou a redação dada pela Lei
11.993 de 2009, sendo que o Contrato 61/2008 foi firmado em maio de 2008.
“Dessa forma, não mais presente a determinação da retenção de 11% na Nota Fiscal, por força da IN 20 e do Pawww.tce.es.gov.br

recer da Advocacia Geral da União acima indicados, e,
tendo a empresa atendido ao quesito do inciso XIII do
artigo 55 da Lei de Licitações, não houve qualquer irregularidade no pagamento efetuado pela Administração.”
Análise
O presente indício de irregularidade se refere à ausência de retenção de contribuição previdenciária na fonte,
conforme determina o item 11 do Convite n º 16/2008,
caracterizando infringência ao princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, bem como ao artigo 31 da Lei
Federal nº.8.212/91. A vinculação ao instrumento convocatório é princípio regedor de todo procedimento licitatório, de acordo com o art. 3º da Lei 8666/93 que estabelece normais gerais de licitações e contratos. Nas palavras de Marçal Justen Filho,
O conteúdo do edital restringe as possibilidades dos concorrentes e delimita as propostas que serão apreciadas
etc. Daí aludir-se ao princípio da vinculação ao edital, para indicar o exaurimento da competência discricionária.
Ao produzir e divulgar o ato convocatório, a Administração exercita juízos de conveniência e oportunidade sobre o objeto a ser contratado, os requisitos de participação, os critérios de seleção do vencedor. Se a Administração identificar, posteriormente, algum defeito na
sua atuação anterior, ser-lhe-á assegurada a faculdade
de rever o edital – mas isso importará a invalidação do
certame e a renovação da competição. No curso de uma
licitação, é vedado alterar os critérios e as exigências fixadas no ato convocatório. (grifo nosso)
Conforme destacado pela equipe de auditoria, o item 11
do convite nº 16/2008 estabelecia a obrigatoriedade de
retenção, pela Administração, independentemente das
retenções legais previstas, do percentual de 11% (onze
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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por cento) sobre o valor bruto dos serviços, a título de
seguridade social, quando da realização dos pagamentos à contratada, relativamente às medições apresentadas. Vejamos:
11 – DO PAGAMENTO
[...]
11.2 – Considerando o disposto no art. 31 da Lei Federal nº 8.212/91, com redação dada pela Lei Federal nº
9.711, de 20.11.98, e a Ordem de Serviço nº 209, de
20.05.99, da Diretoria de Arrecadação e Fiscalização do
INSS, é obrigação da Contratada: emitir nota fiscal, com a
respectiva Guia de Recolhimento de Previdência (GRPS),
em até 15 (quinze) dias do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, sob pena de ser recusada a referida
nota pelo órgão gestor do contrato. Deverá ainda apresentar as cópias dos contra-cheques de seus empregados, executores de serviço neste órgão, com as respectivas assinaturas, bem como o comprovante de recolhimento do FGTS.
11.3 – Caso se faça necessária a retificação de fatura por
culpa do contratado, o prazo terá sua contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se então, prosseguimento à contagem.
11.4 – Independente das retenções legais previstas, a
CONTRATANTE reterá 11% (onze por cento) sobre o valor
bruto dos serviços (mão-de-obra) contidos nas faturas, a
título de Seguridade Social e efetuará o recolhimento em
nome e no CNPJ da CONTRATADA, conforme disposto na
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP nº 3, de 14/07/2005.
11.5 – A CONTRATADA deverá discriminar na Nota Fiscal/
Fatura o valor relativo aos serviços, sob pena de retenDiário Oficial de Contas

ção igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) do valor discriminado ou do valor bruto constante da Nota Fiscal/Fatura, conforme disposto na IN acima citada.
Contudo, no Contrato nº 61/2008 (fls. 538/542), tal disposição foi omitida, caracterizando clara infringência ao
princípio da vinculação ao instrumento convocatório insculpido no artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/1993. Em
decorrência de tal omissão, constatou a equipe de auditoria que a Administração Municipal não realizou a retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto dos
serviços (mão-de-obra) contidos nas faturas, a título de
Seguridade Social.
O Defendente trouxe aos autos o Parecer AGU/MS n.º
08/2006, da Advocacia Geral da União, adotado pelo Parecer n.º AC n.º 055-AGU (fls. 1591/1593), o qual entende pela exclusão da responsabilidade solidária da Administração Pública em relação ao recolhimento da contribuição previdenciária nos contratos de obras, em que
não há cessão de mão de obra. Ademais, alegou que a IN
03/2005, citada no item 11.3 do Convite nº 16/2008, foi
alterada pela IN MPS/SRP 20/2007, sendo que esta adotou o entendimento do supracitado quanto à responsabilidade solidária.
Todavia, a simples eliminação da responsabilidade solidária quanto às contribuições previdenciárias nos contratos de obras apenas afasta a obrigatoriedade da retenção por parte da contratante, sem torná-la uma prática ilegal. Pelo contrário, entendemos que esta continua
sendo uma medida de resguardo da Administração Pública.
Uma vez prevista na Carta Convite, tal medida deveria
constar no Contrato, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, e ser cumprida pela
www.tce.es.gov.br

Prefeitura Municipal. Cabe lembrar que a existência de
tal cláusula na Carta Convite pode ter afastado interessados e, inclusive, elevado os valores das propostas apresentadas no certame. Conforme entende Marçal Justen
Filho em passagem transcrita acima, caso a Administração identifique, posteriormente, algum defeito nas disposições do instrumento convocatório, ser-lhe-á assegurada a faculdade de revê-lo, mediante a invalidação do
certame e a renovação da competição.
Sendo assim, ao constatar, em momento posterior à publicação da Carta Convite, a inexistência de responsabilidade solidária da Administração pelas contribuições previdenciárias e entendendo pela conveniência da exclusão da cláusula referente à retenção de 11% sobre o valor bruto das faturas, a Prefeitura de Marilândia deveria
ter procedido à invalidação do Convite nº 16/2008 e reaberto outro com as devidas revisões.
Quanto à alegação de que a equipe de auditoria utilizou,
como base legal da irregularidade, o art. 31 da Lei Federal 8.212/91 com a redação dada pela Lei 11.993 de
2009, sendo que o Contrato 61/2008 foi firmado em
maio de 2008, cabe ressaltar que a redação do referido
artigo dada pela Lei nº 11.488/2007 já exigia a retenção
de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, in verbis:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime
de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços e recolher a importância retida até o dia 10
(dez) do mês subsequente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura em nome da empresa cedente da
mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 2007).
Entretanto, pela leitura do dispositivo acima, depreende-se que a responsabilidade do contratante público pela retenção só é obrigatória quando da contratação de
serviços para execução de obra mediante cessão de mão
de obra. Tendo em vista que o Contrato nº 61/2008 não
envolve cessão de mão de obra, entendemos que não
houve infringência ao art. 31 da Lei Federal 8.212/91,
mas apenas ao artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e ao
item 11.4 do Convite 16/2008.
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
2.9 Aditivo de prazo contratual sem motivação (Item 9
da ITI 567/2009)
Base legal: Infringência ao artigo 57, §1º, da Lei Federal
nº 8.666/93.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos o indício de irregularidade apontado no item 9 da ITI 567/2009:
Constatamos que em 08/08/2008 a Administração Municipal firmou com a empresa contratada Marilândia
Construções e Comércio Ltda, o primeiro termo aditivo
contratual, prorrogando a vigência do contrato original
por mais 90 (noventa) dias, mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais.
Ocorre que não consta nos autos, qualquer justificativa para a prorrogação da vigência contratual. Não existe
motivação por parte da Administração assim como, não
existe também motivação por parte da empresa contratada que justificasse o aditamento.
Diário Oficial de Contas

O artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 admite a prorrogação de prazos contratuais condicionando à devida motivação. Vejamos:

A Lei é clara e exaustiva ao dispor sobre as motivações
passíveis de prorrogação na vigência dos contratos firmados entre a Administração Pública e o particular.

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

Novamente, merecem esclarecimentos pelo gestor responsável, acerca dos atos praticados na execução do
contrato objeto do convite nº 16/2008.

[...]

Justificativas

§ 1o  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as
demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

O Defendente alegou que, da leitura do artigo 57 da Lei
Federal nº. 8666/1993, depreende-se que a motivação
formalmente requerida é determinante apenas quando
alguma alteração do prazo possa refletir-se na álea econômico-financeira do Contrato.

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição
do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no
contrato, nos limites permitidos por esta Lei;
V - impedimento de execução do contrato por fato ou
ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
www.tce.es.gov.br

Argumentou que, sendo a prorrogação exclusivamente
de prazo, sem qualquer interferência no aspecto econômico-financeiro do Contrato, destinando-se unicamente
a permitir que a Administração e a Contratada realizem o
Objeto, esta não ensejaria motivação formal.
Por fim, destacou que a prorrogação do prazo contratual
não gerou lesão ao Erário ou ao interesse público, tendo
sido a obra entregue ao final do prazo ajustado.
Análise
O presente indício de irregularidade se refere à ausência
de justificativa para a prorrogação da vigência do Contrato nº. 61/2008, firmado entre a Prefeitura Municipal
de Marilândia e a empresa Marilândia Construções e Comércio Ltda.
O referido Contrato foi firmado em 12 de maio de 2008
para construção de casas populares na comunidade Brejal, com prazo de execução de 90 dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços.
Em 08 de agosto de 2008 foi firmado o Primeiro Termo
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Aditivo, às fls. 566, prorrogando a vigência contratual
por mais 90 dias, sem que qualquer justificativa para tal
prorrogação fosse autuada no processo.

que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

O artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 admite a prorrogação de prazos contratuais, desde que devidamente
motivada. Vejamos:

Sendo assim, as alegações do Defendente de que somente prorrogações de prazo que resultem em alteração do
equilíbrio econômico-financeiro devem ser formalmente motivadas não podem prosperar, visto que o referido
diploma legal é taxativo ao fixar os motivos que justificariam a prorrogação, “mantidas as demais cláusulas do
contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio
econômico-financeiro”. Ademais, a Cláusula Sexta, parágrafo segundo, do Contrato nº. 61/2008 (fls. 538/542) é
clara ao dispor que “toda prorrogação do prazo contratual deverá ser justificada por escrito e aprovada pela autoridade competente”.

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
[...]
§ 1o  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as
demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

Desta forma, resta cristalino que a prorrogação do prazo
no caso em tela só poderia ter ocorrido caso se enquadrasse em uma das hipóteses elencadas no § 1o, incisos I
a VI do artigo 57 da Lei Federal nº. 8666/1993, sendo devidamente motivada nos autos do processo.
Nesse sentido entende o Tribunal de Contas da União,
conforme Acórdão transcrito abaixo:

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição
do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

1. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no
contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

(Acórdão nº 7/2007, 1ª C., rel. Min. Augusto Nardes)

V - impedimento de execução do contrato por fato ou
ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
Diário Oficial de Contas

Cabe ressaltar que mesmo que a prorrogação não tenha
alterado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
o descumprimento do prazo estipulado desde o instrumento convocatório não deixa de afrontar os princípios
que norteiam as licitações e contratos. De acordo com o
doutrinador Marçal Justen Filho,
www.tce.es.gov.br

Os prazos previstos nos contratos devem ser cumpridos
fielmente pelas partes. Seja pelo princípio da obrigatoriedade das convenções, seja pela indisponibilidade dos
interesses atribuídos ao Estado, seja pela isonomia, os
termos contratuais devem ser respeitados. O ato convocatório define os prazos para execução das prestações.
As propostas são formuladas tendo em vista tais exigências. Se a execução de certa prestação poderia fazer-se
em prazo mais longo, assim deveria constar do próprio
ato convocatório. Afinal, a exiguidade do prazo pode ser
fator que desincentive a participação de eventuais interessados. A alteração dos prazos contratuais ofende
os princípios fundamentais que norteiam as licitações e
contratos administrativos. A prorrogação dos prazos contratuais somente pode ser admitida como exceção se verificados eventos supervenientes realmente graves e relevantes, que justifiquem o não atendimento aos prazos
inicialmente previstos. (grifo nosso)
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
2.10 Inexistência de termos de recebimentos provisório
e definitivo da obra – Falta de comprovação de conclusão dos serviços (Item 10 da ITI 567/2009)
Base legal: Infringência ao artigo 3º da Lei Federal nº
8.666/93 e cláusula décima primeira, parágrafos sexto e
sétimo do Contrato 61/2008.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos o indício de irregularidade apontado no item 10 da ITI 567/2009:
Conforme visto, o contrato nº 61/2008 foi firmado entre
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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a Prefeitura Municipal de Marilândia e a empresa Marilândia Construções e Comércio Ltda pelo valor global de
R$ 106.196,58 (cento e seis mil, cento e noventa e seis
reais e cinqüenta e oito centavos).

ais e sessenta e quatro centavos), valor efetivamente pago, faltando medir R$ 9.098,94 (nove mil e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos) em obras executadas.

A cláusula décima primeira do contrato tratou das condições de execução e fiscalização dos serviços, estabelecendo as condições relativas à aceitação provisória e
definitiva do objeto contratual. Assim dispôs o contrato:

Com o aditamento, o contrato passou a ter vigência de
13/05/08 a 12/11/08. A segunda e última medição foi
apresentada em 05/09/2008, a partir da qual, com base na documentação anexada aos autos e disponibilizada
para a equipe de auditoria, não identificou-se a existência de Termos de Recebimento Provisório ou Definitivo
dos serviços contratados ou de qualquer atitude tomada
pela Administração em relação a conclusão dos serviços
pela empresa contratada.

Cláusula Décima Primeira – Da Execução e Fiscalização
A fiscalização será feita pela CONTRATANTE, através de
seus representantes, de forma a fazer cumprir, os prazos
e condições do edital de licitação, a proposta e as disposições do contrato, podendo ainda, a CONTRATANTE
contratar terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a esta atribuição.

Sobre a inexecução total ou parcial do contrato, assim
dispõe a Cláusula Décima do instrumento contratual:

9.098,94 (nove mil e noventa e oito reais e noventa e
quatro centavos), equivalente a 5.023, 4306 VRTEs .
Justificativas
O Defendente argumentou que o Contrato 061/2008 foi
firmado em 12/05/2008, tendo sido a Ordem de Serviços para sua execução emitida em seguida. Afirmou que
a duração do contrato sofreu um aditivo de 90 dias, totalizando 180 dias, o que levou o término do contrato para
o final de novembro daquele exercício.
Alegou que o término do exercício de 2008, juntamente
com a mudança na condução política do município em
função das eleições municipais, fez com que os Termos
não fossem firmados, o que estaria sendo realizado pela Administração da época em que enviou suas razões
de justificativa a este Egrégio Tribunal (março de 2010).

[...]

Cláusula Décima – Da Rescisão Contratual

Parágrafo sexto – Após a conclusão dos serviços contratados a aceitação da obra será efetuada provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias da solicitação
da CONTRATADA.

A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato
unilateral e escrito da administração, nos casos previstos
nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo primeiro – Constituem motivos para a rescisão do Contrato, independentemente das sanções legais
e contratuais aplicáveis:

Afirmou que se trata de incorreção de natureza formal,
visto que as medições que atestam a conclusão do serviço foram realizadas e a emissão dos Termos pela Administração seguinte supriria a sua ausência à época.
Acrescentou que, tão logo fosse emitido o Termo de Recebimento, o mesmo seria apresentado à Corte de Contas.

Parágrafo sétimo – A aceitação definitiva dos serviços
contratados se efetuará por uma comissão designada
pela CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento
Definitivo, assinado pelas partes, após vistoria que comprove a adequação do objeto, nos termos contratuais,
especialmente o disposto no parágrafo quarto acima, no
prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do
Termo de Recebimento Provisório.

a) A inexecução total o parcial do Contrato;

Análise

Como não identificou-se nos autos uma medição que
completasse o valor total do contrato, há indícios de que
o contrato não tenha sido executado em sua totalidade,
que a Administração não tenha designado comissão especial para elaboração do Termo de Recebimento Definitivo e que os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo não tenham sido emitidos, motivos pelo qual, cabem esclarecimentos pelo gestor responsável, sob pena
de devolução do valor que não foi medido, ou seja, R$

O presente indício de irregularidade trata da ausência de
termos de recebimento provisório e definitivo da obra
objeto do Contrato nº. 61/2008, firmado entre a Prefeitura Municipal de Marilândia e a empresa Marilândia Construções e Comércio Ltda pelo valor global de R$
106.196,58.

Foram realizadas duas medições que somadas totalizaram R$ 97.097,64 (noventa e sete mil, noventa e sete reDiário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

O Defendente alegou que o término do exercício de
2008, juntamente com a mudança na condução política do município em função das eleições municipais, fez
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com que os termos de recebimento provisório e definitivo não fossem firmados, o que estaria sendo realizado pela Administração da época em que enviou suas razões de justificativa a este Egrégio Tribunal, em março de
2010. Afirmou ainda que a inexistência de tais termos se
trata de incorreção de natureza formal, visto que as medições que atestam a conclusão do serviço foram realizadas, e que a emissão dos termos pela Administração seguinte supriria a sua ausência à época. No entanto, nenhum documento foi trazido a esta Corte de Contas até
a presente data.
Ainda que os termos tivessem sido posteriormente acostados aos autos, cabe salientar que não seriam válidos,
visto que o § 3o  do artigo 73 da Lei Federal nº. 8666/1993
estipula prazo não superior a 90 dias após a emissão do
Termo de Recebimento Provisório para que ocorra o recebimento definitivo, conforme transcrevemos abaixo:
Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo
de observação, ou vistoria que comprove a adequação
do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 69 desta Lei;
§ 3o  O prazo a que se refere a alínea “b” do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias,
Diário Oficial de Contas

salvo em casos excepcionais, devidamente justificados
e previstos no edital.
A cláusula décima primeira do Contrato nº 61/2008, ao
estabelecer as condições relativas à aceitação provisória
e definitiva do objeto contratual, reforça a questão do
prazo máximo de 90 dias. Assim dispôs o contrato:
Cláusula Décima Primeira – Da Execução e Fiscalização
A fiscalização será feita pela CONTRATANTE, através de
seus representantes, de forma a fazer cumprir, os prazos
e condições do edital de licitação, a proposta e as disposições do contrato, podendo ainda, a CONTRATANTE
contratar terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a esta atribuição.
[...]
Parágrafo sexto – Após a conclusão dos serviços contratados a aceitação da obra será efetuada provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias da solicitação
da CONTRATADA.
Parágrafo sétimo – A aceitação definitiva dos serviços
contratados se efetuará por uma comissão designada
pela CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento
Definitivo, assinado pelas partes, após vistoria que comprove a adequação do objeto, nos termos contratuais,
especialmente o disposto no parágrafo quarto acima, no
prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do
Termo de Recebimento Provisório.
Em sede de análise, os termos contratuais criam obrigações entre as partes. Trata-se do brocardo jurídico do
‘pacta sunt servanda’. Assim, não cabe à Administração
descumpri-lo, pois obriga-se aos termos do contrato aswww.tce.es.gov.br

sim como o contratado. Ademais, no caso em tela também restou configurada infringência ao disposto no artigo 73, inciso I, da Lei Federal nº. 8.666/1993 transcrito acima.
O Tribunal de Contas da União já deliberou a respeito
do cumprimento do dispositivo supracitado em diversas
ocasiões, dentre elas no Acórdão nº 740/2003 – Plenário, cuja determinação dizia “...expedir termo de recebimento provisório e/ou definitivo de objeto, nos termos
do art. 73, inciso I, da Lei nº 8.666/1993”. Outras deliberações:
9.6. determinar ao Instituto Nacional do Câncer que:
[
.
.
.
]
9.6.7. promova os recebimentos provisório e definitivo
das obras executadas no âmbito do Contrato 6/2004,
nos termos dos arts. 73 e 74 da Lei 8.666/1993; (Acórdão nº 2923/2010 – Plenário, rel. Min. Walton Alencar
Rodrigues)
Ressalte-se que o art. 73 da Lei 8.666/93, não prescreve forma determinada para recibos ou notas fiscais, mas
exige termo circunstanciado e vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais”. (Acórdão
nº 896/2010, 2ª C., rel. Min. Benjamin Zymler)
(...) Verifico que a obra foi paga de uma só vez, após recebimento por uma comissão designada para essa tarefa e que deveria também elaborar a medição total, conforme se pode depreender das justificativas apresentadas. De fato, mesmo que se tenha adotado o método de
medição única, por ocasião do recebimento da obra, seria exigível, como quer a instrução do processo, que a
Administração comprovasse cabalmente, mediante termo circunstanciado, a adequação dos serviços ao objeto pactuado, a teor do que hoje dispõe o art. 73, inciso
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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I, da Lei 8.666/1993. (Acórdão nº 3460/2006, 1ª C., rel.
Min. Augusto Nardes. Grifo nosso.)

Base legal: Infringência ao artigo 56 da Lei Federal nº
8.666/93.

fase externa bem como a devida homologação e adjudicação.

Constam nos autos dois Laudos Técnicos de Vistoria. O
primeiro (fls. 555) atesta que, após vistoria realizada no
dia 02 de julho de 2008, os quantitativos apurados encontram-se de acordo com o Boletim de Medição nº
01 (fls. 556/564), opinando pelo pagamento da quantia de R$41.239,08. O segundo (fls. 566), de 05 de setembro de 2008, atesta que os quantitativos apurados
encontram-se de acordo com o Boletim de Medição nº
02 (fls. 567/581), opinando pelo pagamento do valor de
R$55.858,56. Desta forma, o valor efetivamente pago totalizou R$ 97.097,64 (noventa e sete mil, noventa e sete
reais e sessenta e quatro centavos).

Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal

O certame teve como vencedora a empresa Barachi Indústria e Comércio Transporte Terraplanagem e Pavimentação Ltda, tendo sido firmado em 13/06/2008 o
contrato nº 84/2008, no valor de R$ 103.500,00 (cento
e três mil e quinhentos reais).

A equipe de auditoria constatou ausência de medição
do montante de R$ 9.098,94 (nove mil e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), que completaria
o valor global do contrato em obras executadas, de R$
106.196,58. Alegou-se, portanto, indício de que o contrato não teria sido executado em sua totalidade, sendo
passível de ressarcimento ao Erário do valor não medido. Entretanto, não foi trazida aos autos qualquer documentação que comprovasse liquidação e pagamento do
valor mencionado pela Administração, tornando incabível a exigência de devolução do mesmo.
Tendo em vista o descumprimento dos termos contratuais, por não estarem presentes documentos que comprovassem os recebimentos provisório e definitivo do
objeto, ou seja, que o objeto entregue estava de acordo com o pactuado, opina-se pela manutenção da irregularidade, afastando-se a imputação de dano ao erário.
2.11 Ausência de prestação de garantia (Item 11 da ITI
567/2009)
Diário Oficial de Contas

Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item
11 da ITI 567/2009:
Processo: 1.738/2008
Objeto: Calçamento de rua
Credor: Barachi Indústria e Comércio Transporte Terraplanagem e Pavimentação Ltda
Valor homologado: R$ 103.500,00
Valor pago: R$ 128.128,55
A Administração municipal, objetivando o calçamento na
rua principal do Córrego Brejal, procedeu a abertura de
procedimento licitatório na modalidade tomada de preços (TP nº 02/2008).
Da análise processual, foi identificado memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro,
projetos planta de situação, pavimentação e drenagem.
Verificou-se também a indicação de dotação orçamentária a ser utilizada, autorização do prefeito para início
da licitação e parecer jurídico da procuradora municipal
se pronunciando quanto as minutas do edital e contrato elaborado pela comissão permanente de licitação designada pela Portaria Municipal nº 781 de 14/04/2008.
Quanto à publicidade do certame observou-se a afixação
no mural da Prefeitura e Câmara Municipais de Marilândia e ainda a publicação no Diário Oficial do Estado em
15/05/2008, página 30.
A equipe constatou que houve parecer jurídico sobre a
www.tce.es.gov.br

Em 12 de agosto de 2008, o Engenheiro da prefeitura, Jovino Vianna de Castro, apresenta um replanilhamento solicitando um aditivo contratual no valor de R$
24.628,55 (vinte e quatro mil seiscentos e vinte e oito reais e cinqüenta e cinco centavos), equivalentes a 23,80 %
(vinte e três vírgula oitenta por cento).
Em face da especificidade da matéria, a análise realizada pela equipe técnica no processo em tela, se restringiu
apenas a verificação documental, sob os aspectos contábil e jurídico do procedimento licitatório desenvolvido,
não sendo procedida qualquer análise pertinente a área
de engenharia civil.
Da análise do Edital da Tomada de Preços nº 02/2008,
verifica-se no item “8”, que trata da formalização do contrato, especificamente no sub-item 8.1.3, que antes de
celebrar o ajuste, o adjudicatário prestará garantia equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor contratado.
Observa-se ainda no contrato firmado, Cláusula Terceira – Da Caução, que no ato da assinatura a CONTRATADA deveria disponibilizar como garantia a título de caução, importância correspondente a 3 % (três por cento)
do valor contratado, em qualquer uma das modalidades
previstas no § 1º do artigo 56 da Lei nº 8.666/93.
Percebe-se na redação constante do contrato firmado
que a contratada deveria disponibilizar a título de cauSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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ção a importância correspondente a 3% do valor contratado, em qualquer uma das modalidades previstas no §
1º do artigo 56 da Lei nº 8.666/93. Porém, caução é uma
das modalidades de garantia previstas no artigo 56 conforme verificado a seguir:

sentar justificativas pela não observância das cláusulas
do edital 02/2008 e contrato nº 84/2008, no que concerne a apresentação de garantia de acordo com o artigo 56
da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 56.  A critério da autoridade competente, em cada
caso, e desde que prevista no instrumento convocatório,
poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.

O Justificante afirmou apenas que “deixou ser exigida a
caução prevista em Lei, salientando que tal fato não inibiu, prejudicou ou alterou a execução contratual, tendo
sido o Objeto integralmente cumprido, nos termos avençados”.

§ 1o   Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública,
devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação
e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei
nº 11.079, de 2004)
II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
III - fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
8.6.94)
Assim, o correto seria a descrição constante do edital
ao se exigir a prestação de garantia, visto que caução é
uma modalidade constante do artigo 56 da lei das licitações.
Dirimido o equívoco, informamos que não consta do
processo indicativo de que a contratada tenha apresentado garantias conforme requer o edital licitatório e o
contrato firmado.
Diante dos fatos, cabe ao ordenador de despesas apreDiário Oficial de Contas

Justificativas

Análise
A presente irregularidade diz respeito à ausência de depósito de garantia contratual referente ao Contrato nº
84/2008 (fls. 608/612), firmado entre a Prefeitura de Marilândia e a empresa Barachi Indústria e Comércio Transporte Terraplanagem e Pavimentação Ltda, sagrada vencedora da Tomada de Preços nº 02/2008 (fls.590/594).
O item 8 do Edital da Tomada de Preços nº 02/2008 estabelecia a prestação de garantia conforme disposto no
caput do art. 56 da Lei nº 8.666/93, in verbis:
Art. 56.  A critério da autoridade competente, em cada
caso, e desde que prevista no instrumento convocatório,
poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. (grifo nosso)
Pela leitura do dispositivo acima transcrito, resta claro
que a Lei de Licitações e Contratos deixa a critério da autoridade competente a exigência da prestação de garantia em suas contratações, com a devida previsão no instrumento convocatório. No entanto, uma vez prevista no
referido instrumento, cabe à Administração exigir o pagamento da mesma por parte da licitante vencedora do
certame ou, em caso de descumprimento, adotar as mewww.tce.es.gov.br

didas previstas no Edital, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, insculpido no artigo 3º da Lei de Licitações, a saber:
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 lhes são correlatos. (grifo nosso)
Conforme aponta a ITI 567/2009, o subitem 8.1.3 do Edital nº 02/2008, que trata da formalização do contrato,
estabeleceu a obrigatoriedade, a cargo da adjudicatária
do certame, de apresentação de garantia equivalente a
3% sobre o valor do contrato a ser firmado, antes da celebração do ajuste. Vejamos:
8 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
[...]
8.1.3 – Antes de celebrar o ajuste, o adjudicatário prestará garantia equivalente a 3% (três por cento) sobre
o valor do contrato (Lei Federal nº 8.666/93 – art. 56).
8.1.4 – A garantia deverá ter como foro a comarca de
Marilândia, Estado do Espírito Santo, podendo ser contratada com qualquer instituição financeira ou seguradora;
8.1.5 – A garantia poderá ser cumprida por meio de caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária;
8.1.6 – A apólice do seguro-garantia, o título da dívida
pública ou a carta de fiança bancária deverá ser encamiSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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nhada à apreciação da Secretaria de Finanças através do
Protocolo Geral do Município.

contratado, em qualquer uma das modalidades previstas
no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93.

[...] (grifo nosso)

Ademais, cumpre destacar que, além de admitir a existência da irregularidade formal em tela, o Justificante
não trouxe aos autos documentos que comprovassem
suas alegações de que a ausência de depósito de garantia não “inibiu, prejudicou ou alterou a execução contratual, tendo sido o Objeto integralmente cumprido, nos
termos avençados”.

Tendo em vista que o referido item determina a prestação de garantia pela adjudicatária antes da celebração
do contrato, a ausência de depósito da garantia, além de
ferir o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ensejaria medidas de resguardo do patrimônio público não tomadas pela Administração, assim dispostas
no referido Edital:
8.2 – O não comparecimento injustificado do adjudicatário no prazo estipulado no item 8.1, bem como a falta ou
a incorreta prestação da garantia, importa inexecução
total do contrato, sujeitando-o à aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, facultado à Administração convocar licitante remanescente, na forma do art. 64, §2º, do mesmo diploma. (grifo
nosso)
Sendo assim, a falta de prestação de garantia por parte
da adjudicatária ensejaria a aplicação de penalidades do
artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, podendo a Administração, inclusive, convocar licitante remanescente para celebração do contrato.
Considerando que tais penalidades não foram aplicadas
pela Administração e o Contrato nº 84/2008 celebrado a
despeito do não pagamento da garantia, a ausência de
prestação da mesma configura também descumprimento da Cláusula Terceira do referido contrato, in verbis:
Cláusula terceira – Da Caução
No ato da assinatura do contrato a CONTRATADA deverá disponibilizar como garantia a título de caução, importância correspondente a 3% (três por cento) do valor
Diário Oficial de Contas

Por fim, transcrevemos algumas deliberações do Tribunal de Contas da União aplicáveis ao caso em tela:
9.5.17. exija a prestação da garantia, se ela estiver estipulada no edital, nos termos dos arts. 41 e 56 da Lei de
Licitações; (Acórdão nº. 301/2005 – Plenário, rel. Min.
Marcos Bemquerer Costa, 01/04/2005)
O agente público que deixa de exigir da contratada a
prestação das garantias contratuais, conforme previsto no art. 56 da Lei n° 8.666/1993, responde pelos prejuízos decorrentes de sua omissão, bem como as penas
previstas nos arts.57 e 58 da Lei n° 8.443/92. Acórdão
859/2006 Plenário (Sumário)
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
2.12 Ausência do Termo de Recebimento Provisório
(Item 12 da ITI 567/2009)
Base legal: Infringência ao §4º, da cláusula 4ª do Contrato nº 84/2008.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item
www.tce.es.gov.br

12 da ITI 567/2009:
Da verificação do contrato nº 84/2008, observa-se na
cláusula quarta, que trata do pagamento, no parágrafo
quarto, que deverá ser apresentado, juntamente com
a última fatura, o Termo de Recebimento Provisório da
Obra.
Parágrafo quarto. Juntamente com a primeira nota fiscal, deverá a CONTRATADA apresentar a ART e a matrícula CEI da obra contratada. Na última fatura, deverá ser apresentado o Termo de Recebimento Provisório
da Obra.
A ART (anotação de responsabilidade técnica) e matrícula CEI da obra foram identificadas no processo em tela. Quanto ao termo de recebimento provisório, não havia nos autos documento que fizesse menção ao mesmo, constando apenas, em 26/08/2008, o Laudo Técnico de Vistoria, elaborado pelo Engº Jovino Sérgio Vianna de Castro, informando que os quantitativos apurados
encontravam-se de acordo com o boletim de medição nº
02, tendo os serviços sido executados de acordo com as
normas técnicas.
O mesmo engenheiro havia emitido anteriormente Laudo Técnico de Vistoria, em 29/07/2008, referente à primeira medição apresentada pela empresa contratada.
Assim, cabe ao ordenador de despesas apresentar justificativas pela inobservância do parágrafo quarto da
cláusula quarta do contrato nº 84/2008, pela ausência
do Termo de Recebimento Provisório da obra nos autos
analisados.
Justificativas
O Defendente argumentou que o Contrato 084/2008 foi
firmado em 13/06/2008, tendo sido a Ordem de ServiSegunda-feira, 11 de junho de 2018

301

ATOS DA 2a CÂMARA

ços para sua execução emitida em seguida. Afirmou que
a duração do contrato apontava seu término para o final
de setembro daquele exercício.
Alegou que o final do exercício de 2008, juntamente com
a mudança na condução política do município em função das eleições municipais, fez com que o Termo não
fosse firmado.
Afirmou que se trata de incorreção de natureza formal,
visto que as medições que atestam a conclusão do serviço foram realizadas e a emissão do Termo de Recebimento Definitivo supre a não apresentação do Termo de Recebimento Provisório não emitido na época.
Análise
O presente indício de irregularidade se refere à ausência
do Termo de Recebimento Provisório da obra objeto do
Contrato nº. 084/2008, de valor total R$128.128,55 após
o Primeiro Termo Aditivo, caracterizando inobservância
do parágrafo quarto da cláusula quarta do mesmo.
O Defendente alegou que se trata de incorreção de natureza formal, visto que as medições que atestam a conclusão do serviço foram realizadas e que a posterior emissão do Termo de Recebimento Definitivo supriria a falta
do Termo de Recebimento Provisório.
No entanto, artigo 73 da Lei Federal nº. 8.666/1993 é
claro ao estabelecer duas fases bem distintas no recebimento, quais sejam o recebimento provisório e o recebimento definitivo das obras após a execução do contrato,
conforme transcrevemos abaixo:
Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
Diário Oficial de Contas

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo
de observação, ou vistoria que comprove a adequação
do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 69 desta Lei;
Tal distinção seria desnecessária caso o termo de recebimento definitivo simplesmente suprisse a falta do termo de recebimento provisório, como alegou o Defendente. De outro lado, o inciso III do artigo 74 da mesma
Lei de Licitações, ao facultar, em algumas circunstâncias,
a realização do recebimento provisório, já sinaliza para o
Administrador a necessidade de avaliação do risco e da
oportunidade da previsão ou não de maiores e melhores prescrições sobre o recebimento nos documentos licitatórios, bem como aponta para a existência de obras e
serviços engenharia com tipo dual de recebimento.
Tendo em vista que o caso em tela não se enquadra na
mencionada hipótese de dispensa de recebimento provisório, caberia ao responsável pela fiscalização, após a
comunicação escrita de término dos serviços emitida pela contratada, realizar a vistoria no local da obra e emitir o Termo de Recebimento Provisório em até 15 (quinze) dias da data da referida comunicação, assinado por
ambas as partes contratantes – que poderia vir a consignar ou não pendências em relação à execução do objeto. Uma vez constatada a regularização de eventuais
pendências apontadas, a fiscalização emitiria, então, comunicado interno, em até 5 (cinco) dias contados da cowww.tce.es.gov.br

municação da contratada, para que fossem efetivadas as
providências com vistas ao recebimento definitivo. Caso as pendências não tenham sido sanadas, a contratada passaria a incorrer em mora a partir da data da segunda vistoria.
O recebimento provisório se trata, portanto, de medida de resguardo da Administração não observada durante a execução do Contrato nº. 084/2008, cujo parágrafo
quarto da cláusula quarta previa que:
Parágrafo quarto. Juntamente com a primeira nota fiscal, deverá a CONTRATADA apresentar a ART e a matrícula CEI da obra contratada. Na última fatura, deverá
ser apresentado o Termo de Recebimento Provisório da
Obra. (grifo nosso)
Em sede de análise, os termos contratuais criam obrigações entre as partes. Trata-se do brocardo jurídico do
‘pacta sunt servanda’. Assim, não cabe à Administração
descumpri-lo, pois obriga-se aos termos do contrato assim como o contratado.
O Tribunal de Contas da União já deliberou a respeito do cumprimento do artigo 73 da Lei Federal nº.
8.666/1993 em diversas ocasiões, dentre elas no Acórdão nº 740/2003 – Plenário, cuja determinação dizia “... expedir termo de recebimento provisório e/
ou definitivo de objeto, nos termos do art. 73, inciso I, da Lei nº 8.666/1993”. Outras deliberações:9.6.
determinar ao Instituto Nacional do Câncer que:
[
.
.
.
]
9.6.7. promova os recebimentos provisório e definitivo
das obras executadas no âmbito do Contrato 6/2004,
nos termos dos arts. 73 e 74 da Lei 8.666/1993; (Acórdão nº 2923/2010 – Plenário, rel. Min. Walton Alencar
Rodrigues)
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Ressalte-se que o art. 73 da Lei 8.666/93, não prescreve forma determinada para recibos ou notas fiscais, mas
exige termo circunstanciado e vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais”. (Acórdão
nº 896/2010, 2ª C., rel. Min. Benjamin Zymler)
(...) Verifico que a obra foi paga de uma só vez, após recebimento por uma comissão designada para essa tarefa e que deveria também elaborar a medição total, conforme se pode depreender das justificativas apresentadas. De fato, mesmo que se tenha adotado o método de
medição única, por ocasião do recebimento da obra, seria exigível, como quer a instrução do processo, que a
Administração comprovasse cabalmente, mediante termo circunstanciado, a adequação dos serviços ao objeto pactuado, a teor do que hoje dispõe o art. 73, inciso
I, da Lei 8.666/1993. (Acórdão nº 3460/2006, 1ª C., rel.
Min. Augusto Nardes. Grifo nosso.)
Diante do exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
2.13 Ausência do Termo de Recebimento Definitivo
(Item 13 da ITI 567/2009)
Base legal: Infringência ao §7º, da cláusula 11ª do Contrato nº 84/2008.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Transcrevemos abaixo o indício de irregularidade apontado no item 13 da ITI 567/2009:
Da verificação do contrato nº 84/2008, observa-se na
cláusula décima primeira, que trata da execução e fiscalização, no parágrafo sétimo, que a aceitação definitiva dos serviços contratados se dará mediante Termo
Diário Oficial de Contas

de Recebimento Definitivo, num prazo máximo de 90 dias após emissão do Termo de Recebimento Provisório,
senão vejamos:

trato nº. 084/2008, de valor total R$128.128,55 após o
Primeiro Termo Aditivo, caracterizando inobservância ao
§7º, da cláusula 11ª do mesmo.

Parágrafo sétimo. A aceitação definitiva dos serviços
contratados se efetuará por uma comissão designada
pela CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento
Definitivo, assinado pelas partes, após vistoria que comprove a adequação do objeto, nos termos contratuais,
especialmente o disposto no Parágrafo quarto acima, no
prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do
Termo de Recebimento Provisório.

O Defendente alegou que se trata de incorreção de natureza formal, visto que as medições que atestam a conclusão do serviço foram realizadas e que a emissão do Termo de Recebimento Definitivo pela Administração posterior supriria a não emissão do mesmo à época. Acrescentou que tão logo fosse emitido o Termo de Recebimento, o mesmo seria apresentado a esta Corte de Contas. Entretanto, até a presente data, nenhum documento
foi trazido a este Tribunal.

Da análise processual, não foi identificado nos autos documento relativo ao Termo de Recebimento Definitivo
cabendo ao ordenador de despesas apresentar justificativas pela inobservância do parágrafo sétimo da cláusula
décima primeira do contrato nº 84/2008.
Justificativas
O Justificante alegou que o Termo de Recebimento Definitivo estaria sendo emitido à época do envio de suas
razões de justificativa a este Egrégio Tribunal (março de
2010), atestando a conclusão da obra, em conformidade
com o contratado.
Afirmou que se trata de incorreção de natureza formal,
visto que as medições que atestam a conclusão do serviço foram realizadas e a emissão do Termo de Recebimento Definitivo supre a não apresentação do mesmo
na época. Acrescentou que tão logo fosse emitido o Termo de Recebimento, o mesmo seria apresentado a esta
Corte de Contas.
Análise
O presente indício de irregularidade trata da ausência do
Termo de Recebimento Definitivo da obra objeto do Conwww.tce.es.gov.br

Ainda que os termos tivessem sido posteriormente acostados aos autos, cabe salientar que não seriam válidos,
visto que o § 3o  do artigo 73 da Lei Federal nº. 8666/1993
estipula prazo não superior a 90 dias após a emissão do
Termo de Recebimento Provisório para que ocorra o recebimento definitivo, conforme transcrevemos abaixo:
Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo
de observação, ou vistoria que comprove a adequação
do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 69 desta Lei;
§ 3o  O prazo a que se refere a alínea “b” do inciso I desSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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te artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias,
salvo em casos excepcionais, devidamente justificados
e previstos no edital.
A cláusula décima primeira do Contrato nº 084/2008, ao
estabelecer as condições relativas à aceitação provisória
e definitiva do objeto contratual, reforça a questão do
prazo máximo de 90 dias. Assim dispôs o contrato:
Cláusula Décima Primeira – Da Execução e Fiscalização
A fiscalização será feita pela CONTRATANTE, através de
seus representantes, de forma a fazer cumprir, os prazos
e condições do edital de licitação, a proposta e as disposições do contrato, podendo ainda, a CONTRATANTE
contratar terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a esta atribuição.
[...]
Parágrafo sexto – Após a conclusão dos serviços contratados a aceitação da obra será efetuada provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias da solicitação
da CONTRATADA.
Parágrafo sétimo – A aceitação definitiva dos serviços
contratados se efetuará por uma comissão designada
pela CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento
Definitivo, assinado pelas partes, após vistoria que comprove a adequação do objeto, nos termos contratuais,
especialmente o disposto no parágrafo quarto acima, no
prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do
Termo de Recebimento Provisório.
Em sede de análise, os termos contratuais criam obrigações entre as partes. Trata-se do brocardo jurídico do
‘pacta sunt servanda’. Assim, não cabe à Administração
Diário Oficial de Contas

descumpri-lo, pois obriga-se aos termos do contrato assim como o contratado. Ademais, no caso em tela também restou configurada infringência ao disposto no artigo 73, inciso I, da Lei Federal nº. 8.666/1993 transcrito acima.
O Tribunal de Contas da União já deliberou a respeito
do cumprimento do dispositivo supracitado em diversas
ocasiões, dentre elas no Acórdão nº 740/2003 – Plenário, cuja determinação dizia “...expedir termo de recebimento provisório e/ou definitivo de objeto, nos termos
do art. 73, inciso I, da Lei nº 8.666/1993”. Outras deliberações:
9.6. determinar ao Instituto Nacional do Câncer que:
[
.
.
.
]
9.6.7. promova os recebimentos provisório e definitivo
das obras executadas no âmbito do Contrato 6/2004,
nos termos dos arts. 73 e 74 da Lei 8.666/1993; (Acórdão nº 2923/2010 – Plenário, rel. Min. Walton Alencar
Rodrigues)
Ressalte-se que o art. 73 da Lei 8.666/93, não prescreve forma determinada para recibos ou notas fiscais, mas
exige termo circunstanciado e vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais”. (Acórdão
nº 896/2010, 2ª C., rel. Min. Benjamin Zymler)
(...) Verifico que a obra foi paga de uma só vez, após recebimento por uma comissão designada para essa tarefa e que deveria também elaborar a medição total, conforme se pode depreender das justificativas apresentadas. De fato, mesmo que se tenha adotado o método de
medição única, por ocasião do recebimento da obra, seria exigível, como quer a instrução do processo, que a
Administração comprovasse cabalmente, mediante termo circunstanciado, a adequação dos serviços ao objewww.tce.es.gov.br

to pactuado, a teor do que hoje dispõe o art. 73, inciso
I, da Lei 8.666/1993. (Acórdão nº 3460/2006, 1ª C., rel.
Min. Augusto Nardes. Grifo nosso.)
Tendo em vista o descumprimento dos termos contratuais, por não estarem presentes documentos que comprovasse o recebimento definitivo do objeto, ou seja,
que o objeto entregue estava de acordo com o pactuado, opina-se pela manutenção da irregularidade.
2.14 Ausência de Retenção da Contribuição Previdenciária devida ao INSS (Item 14 da ITI 567/2009)
Base legal: Infringência ao artigo 41 da Lei Federal nº
8.666/93; artigo 31 da Lei Federal 8.212/91 e item 11.4
do Edital da TP 02/2008.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos o indício de irregularidade apontado no item 14 da ITI 567/2009:
Da análise do processo nº 1.738/2008, foi identificado
no edital de tomada de preço nº 02/2008, em seu item
11.4 a necessidade de retenção de INSS sobre o valor dos
serviços prestados.
11. DO PAGAMENTO
11.4 Independente das retenções legais previstas, a
CONTRATANTE reterá 11% (onze por cento) sobre o valor
bruto dos serviços (mão-de-obra) contidos nas faturas, a
título de Seguridade Social e efetuará o recolhimento em
nome e no CNPJ da CONTRATADA, conforme disposto na
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP nº 3, de 14/07/2005.
Em verificação aos pagamentos efetuados, constatou
a equipe de auditoria que a Administração Municipal
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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não efetuou a retenção de INSS conforme estabelecido
no Edital de Tomada de Preço nº 02/2008, tendo ocorrido a retenção apenas do IRRF e ISSQN. A Lei Federal
8.212/91, ademais, prescreve:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime
de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da
mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado
o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.933, de 2009).
Diante dos fatos, cabe ao ordenador de despesas apresentar as justificativas que o motivaram a deixar de efetuar a retenção do INSS, em desacordo com a legislação
e a cláusula editalícia.
Justificativas
O Defendente alegou que o item 11.4 Edital da Tomada
de Preços nº. 02/2008 dispõe que
Independente das retenções legais previstas, a CONTRATANTE reterá 11% sobre o valor bruto dos serviços (mão-de-obra) contidos nas faturas, a título de Seguridade Social e efetuará o recolhimento em nome e no CNPJ da
CONTRATADA, conforme disposto na Instrução Normativa MPS/SRP 03 de 14.07.2005.
Argumentou que a IN 03/2005 foi alterada pela IN MPS/
SRP 20/2007, a qual estabeleceu que não mais deverá
ser feita a retenção dos 11% sobre a mão-de-obra, visto que não há mais responsabilidade solidária da AdmiDiário Oficial de Contas

nistração em relação ao recolhimento da contribuição.
Desta forma, cabe à empresa comprovar sua regularidade junto aos órgãos Previdenciários para que possa fazer
jus ao pagamento de seus serviços, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993:
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as
que estabeleçam:
(...)
XIII – a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Citou o Acórdão 597/2003 – Plenário do Tribunal de Contas da União:
(...) dê cumprimento ao disposto no artigo 55, inciso XIII
da Lei 8.666/93, passando a exigir a observância, por
parte da contratada, da comprovação, antes de cada pagamento por serviços executados, de sua situação de regularidade em relação aos quesitos exigidos no certame
(...)
Afirmou que os documentos exigidos na fase de habilitação no procedimento licitatório (comprovantes de regularidade fiscal e previdenciária) são, portanto, suficientes
para comprovar a situação regular da empresa no momento de efetivar o pagamento.
Quanto ao art. 31 da Lei Federal 8.212/91, enfatizou que
a equipe de auditoria utilizou a redação dada pela Lei
11.993 de 2009, sendo que o Contrato 61/2008 foi firmado em maio de 2008.
“Dessa forma, não mais presente a determinação da retenção de 11% na Nota Fiscal, por força da IN 20 e do Parecer da Advocacia Geral da União acima indicados, e,
www.tce.es.gov.br

tendo a empresa atendido ao quesito do inciso XIII do
artigo 55 da Lei de Licitações, não houve qualquer irregularidade no pagamento efetuado pela Administração.”
Análise
O presente indício de irregularidade se refere à ausência de retenção de contribuição previdenciária na fonte,
caracterizando infringência ao item 11.4 do edital da Tomada de Preços nº 02/2008 (fls.590/594), ao art. 41 da
Lei Federal nº. 8.666/1993, bem como ao artigo 31 da Lei
Federal nº. 8.212/91.
O artigo 41 da Lei Federal nº. 8.666/1993 dispõe que “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.
Nas palavras de Marçal Justen Filho,
O conteúdo do edital restringe as possibilidades dos concorrentes e delimita as propostas que serão apreciadas
etc. Daí aludir-se ao princípio da vinculação ao edital, para indicar o exaurimento da competência discricionária.
Ao produzir e divulgar o ato convocatório, a Administração exercita juízos de conveniência e oportunidade sobre o objeto a ser contratado, os requisitos de participação, os critérios de seleção do vencedor. Se a Administração identificar, posteriormente, algum defeito na
sua atuação anterior, ser-lhe-á assegurada a faculdade
de rever o edital – mas isso importará a invalidação do
certame e a renovação da competição. No curso de uma
licitação, é vedado alterar os critérios e as exigências fixadas no ato convocatório. (grifo nosso)
Conforme destacado pela equipe de auditoria, o item
11.4 do edital da Tomada de Preços nº 02/2008 estabelecia a obrigatoriedade de retenção, pela Administração,
independentemente das retenções legais previstas, do
Segunda-feira, 11 de junho de 2018

305

ATOS DA 2a CÂMARA

percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto
dos serviços, a título de seguridade social, quando da realização dos pagamentos à contratada, relativamente às
medições apresentadas. Vejamos:
11. DO PAGAMENTO
11.4 Independente das retenções legais previstas, a
CONTRATANTE reterá 11% (onze por cento) sobre o valor
bruto dos serviços (mão-de-obra) contidos nas faturas, a
título de Seguridade Social e efetuará o recolhimento em
nome e no CNPJ da CONTRATADA, conforme disposto na
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP nº 3, de 14/07/2005.
Contudo, no Contrato nº 84/2008 (fls. 608/612) tal disposição foi omitida, caracterizando clara infringência ao
artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/1993. Em decorrência
de tal omissão, constatou a equipe de auditoria que a
Administração Municipal não realizou a retenção de 11%
(onze por cento) sobre o valor bruto dos serviços (mão-de-obra) contidos nas faturas, a título de Seguridade Social.
O Defendente trouxe aos autos o Parecer AGU/MS n.º
08/2006, da Advocacia Geral da União, adotado pelo Parecer n.º AC n.º 055-AGU (fls. 1591/1593), o qual entende pela exclusão da responsabilidade solidária da Administração Pública em relação ao recolhimento da contribuição previdenciária nos contratos de obras, em que
não há cessão de mão de obra. Ademais, alegou que a
IN 03/2005, citada no item 11.4 da Tomada de Preços nº
02/2008, foi alterada pela IN MPS/SRP 20/2007, sendo
que esta adotou o entendimento do supracitado quanto
à responsabilidade solidária.
Todavia, a simples eliminação da responsabilidade solidária quanto às contribuições previdenciárias nos conDiário Oficial de Contas

tratos de obras apenas afasta a obrigatoriedade da retenção por parte da contratante, sem torná-la uma prática ilegal. Pelo contrário, entendemos que esta continua
sendo uma medida de resguardo da Administração Pública.
Uma vez prevista no edital, tal medida deveria constar
no Contrato, em respeito ao princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, e ser cumprida pela Prefeitura Municipal. Cabe lembrar que a existência de tal cláusula no edital da Tomada de Preços nº. 02/2008 pode ter
afastado interessados e, inclusive, elevado os valores das
propostas apresentadas no certame. Conforme entende
Marçal Justen Filho em passagem transcrita acima, caso
a Administração identifique, posteriormente, algum defeito nas disposições do instrumento convocatório, ser-lhe-á assegurada a faculdade de revê-lo, mediante a invalidação do certame e a renovação da competição.
Sendo assim, ao constatar, em momento posterior à publicação do edital da referida Tomada de Preços, a inexistência de responsabilidade solidária da Administração
pelas contribuições previdenciárias e entendendo pela
conveniência da exclusão da cláusula referente à retenção de 11% sobre o valor bruto das faturas, a Prefeitura
de Marilândia deveria ter procedido à invalidação da Tomada de Preços nº 02/2008 e reaberto outro certame
com as devidas revisões.
Quanto à alegação de que a equipe de auditoria utilizou,
como base legal da irregularidade, o art. 31 da Lei Federal 8.212/91 com a redação dada pela Lei 11.993 de
2009, sendo que o Contrato 84/2008 foi firmado em junho de 2008, cabe ressaltar que a redação do referido
artigo dada pela Lei nº 11.488/2007 já exigia a retenção
de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestawww.tce.es.gov.br

ção de serviços, in verbis:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime
de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços e recolher a importância retida até o dia 10
(dez) do mês subsequente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura em nome da empresa cedente da
mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 2007).
Entretanto, pela leitura do dispositivo acima, depreende-se que a responsabilidade do contratante público pela retenção só é obrigatória quando da contratação de
serviços para execução de obra mediante cessão de mão
de obra. Tendo em vista que o Contrato nº 84/2008 não
envolve cessão de mão de obra, entendemos que não
houve infringência ao art. 31 da Lei Federal 8.212/91,
mas apenas ao artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93 e
ao item 11.4 do edital da Tomada de Preços nº 02/2008.
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
2.15 Ausência de prestação de garantia (Item 15 da ITI
567/2009)
Base legal: Infringência ao artigo 56 da Lei Federal nº
8.666/93, subitem 8.1.3 do Edital da TP nº 5/2008 c/c
cláusula terceira do respectivo contrato.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item
15 da ITI 567/2009:
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Processo: 3.442/2008
Objeto: Calçamento de avenida
Credor: Classic Engenharia Ltda
Valor homologado: R$ 51.700,40
Valor pago: R$ 51.700,40
A Administração municipal objetivando o calçamento da
Avenida Vicente Padovan, no Distrito de Sapucaia, procedeu a abertura de procedimento licitatório na modalidade tomada de preços (TP nº 05/2008).
Da análise processual, foi identificado memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro,
projetos planta de situação, pavimentação, seções transversais e drenagem.
Verificou-se também a indicação de dotação orçamentária a ser utilizada, autorização do prefeito para início
da licitação e parecer jurídico da procuradora municipal
se pronunciando quanto às minutas do edital e contrato
elaborados pela comissão permanente de licitação designada pela Portaria Municipal nº 820 de 01/07/2008.
Quanto à publicidade do certame observou-se a afixação no mural da Prefeitura e Câmara Municipais de Marilândia e ainda a publicação no Diário Oficial do Estado
em 12/08/2008, página 50 e Classificados “A Gazeta” de
mesma data.
A equipe constatou que houve parecer jurídico sobre a
fase externa bem como a devida homologação e adjudicação.
O certame teve como vencedora a empresa Classic Engenharia Ltda, tendo sido firmado em 02/09/2008 o contrato nº 109/2008, no valor de R$ 51.700,40 (cinqüenta
e um mil setecentos reais e quarenta centavos).
Diário Oficial de Contas

Da análise do Edital da Tomada de Preços nº 05/2008,
verifica-se no item “8”, que trata da formalização do contrato, especificamente no sub-item 8.1.3, que antes de
celebrar o ajuste, o adjudicatário prestará garantia equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor contratado.
Observa-se ainda no contrato firmado, Cláusula Terceira – Da Caução, que no ato da assinatura a CONTRATADA deveria disponibilizar como garantia a título de caução, importância correspondente a 3 % (três por cento)
do valor contratado, em qualquer uma das modalidades
previstas no § 1º do artigo 56 da Lei nº 8.666/93.
Percebe-se na redação constante do contrato firmado
que a contratada deveria disponibilizar a título de caução a importância correspondente a 3% do valor contratado, em qualquer uma das modalidades previstas no §
1º do artigo 56 da Lei nº 8.666/93. Porém, caução é uma
das modalidades previstas no artigo 56 conforme verificado a seguir:
Art. 56.  A critério da autoridade competente, em cada
caso, e desde que prevista no instrumento convocatório,
poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.
§ 1o  Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública,
devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação
e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei
nº 11.079, de 2004)
www.tce.es.gov.br

II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)
III - fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
8.6.94)
Assim, o correto seria a descrição constante do edital ao
se exigir a prestação de garantia, visto que caução é uma
modalidade constante do artigo 56 da lei das licitações.
Dirimido o equívoco, informamos que não consta do
processo em análise indicativo de que a contratada tenha apresentado garantias conforme requer o edital licitatório e o contrato firmado.
Diante dos fatos, cabe ao ordenador de despesas apresentar justificativas pela não observância das cláusulas
do edital 05/2008 e contrato nº 109/2008, no que concerne a apresentação de garantia de acordo com o artigo
56 da Lei Federal nº 8.666/93.
Justificativas
O Defendente alegou apenas que “efetivamente deixou
de ser exigida a caução prevista em Lei, devendo ser salientado que tal fato não inibiu, prejudicou ou alterou a
execução contratual, tendo sido o Objeto integralmente
cumprido, nos termos avençados”.
Análise
A presente irregularidade diz respeito à ausência de depósito de garantia contratual referente ao Contrato nº
109/2008 (fls. 642/646), no valor de R$ 51.700,40, firmado entre a Prefeitura de Marilândia e a empresa Classic
Engenharia Ltda, sagrada vencedora da Tomada de Preços nº 05/2008 (fls.628/641).
O item 8 do Edital da Tomada de Preços nº 05/2008 estabelecia a prestação de garantia conforme disposto no
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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caput do art. 56 da Lei nº 8.666/93, in verbis:

[...]

Art. 56.  A critério da autoridade competente, em cada
caso, e desde que prevista no instrumento convocatório,
poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. (grifo nosso)

8.1.3 – Antes de celebrar o ajuste, o adjudicatário prestará garantia equivalente a 3% (três por cento) sobre
o valor do contrato (Lei Federal nº 8.666/93 – art. 56).

Pela leitura do dispositivo acima transcrito, resta claro
que a Lei de Licitações e Contratos deixa a critério da autoridade competente a exigência da prestação de garantia em suas contratações, com a devida previsão no instrumento convocatório. No entanto, uma vez prevista no
referido instrumento, cabe à Administração exigir o pagamento da mesma por parte da licitante vencedora do
certame ou, em caso de descumprimento, adotar as medidas previstas no Edital, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, insculpido no artigo 3º da Lei de Licitações, a saber:
Art. 3   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 lhes são correlatos. (grifo nosso)
o

8.1.4 – A garantia deverá ter como foro a comarca de
Marilândia, Estado do Espírito Santo, podendo ser contratada com qualquer instituição financeira ou seguradora;
8.1.5 – A garantia poderá ser cumprida por meio de caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária;
8.1.6 – A apólice do seguro-garantia, o título da dívida
pública ou a carta de fiança bancária deverá ser encaminhada à apreciação da Secretaria de Finanças através do
Protocolo Geral do Município.
[...] (grifo nosso)
Tendo em vista que o referido item determina a prestação de garantia pela adjudicatária antes da celebração
do contrato, a ausência de depósito da garantia, além de
ferir o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ensejaria medidas de resguardo do patrimônio público não tomadas pela Administração, assim dispostas
no referido Edital:

Conforme aponta a ITI 567/2009, o subitem 8.1.3 do Edital nº 05/2008, que trata da formalização do contrato,
estabeleceu a obrigatoriedade, a cargo da adjudicatária
do certame, de apresentação de garantia equivalente a
3% sobre o valor do contrato a ser firmado, antes da celebração do ajuste. Vejamos:

8.2 – O não comparecimento injustificado do adjudicatário no prazo estipulado no item 8.1, bem como a falta ou
a incorreta prestação da garantia, importa inexecução
total do contrato, sujeitando-o à aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, facultado à Administração convocar licitante remanescente, na forma do art. 64, §2º, do mesmo diploma. (grifo
nosso)

8 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

Sendo assim, a falta de prestação de garantia por parte

Diário Oficial de Contas
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da adjudicatária ensejaria a aplicação de penalidades do
artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, podendo a Administração, inclusive, convocar licitante remanescente para celebração do contrato.
Considerando que tais penalidades não foram aplicadas
pela Administração e o Contrato nº 109/2008 celebrado
a despeito do não pagamento da garantia, a ausência de
prestação da mesma configura também descumprimento da Cláusula Terceira do referido contrato, in verbis:
Cláusula terceira – Da Caução
No ato da assinatura do contrato a CONTRATADA deverá disponibilizar como garantia a título de caução, importância correspondente a 3% (três por cento) do valor
contratado, em qualquer uma das modalidades previstas
no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93.
Ademais, cumpre destacar que, além de admitir a existência da irregularidade formal em tela, o Justificante
não trouxe aos autos documentos que comprovassem
suas alegações de que a ausência de depósito de garantia não “inibiu, prejudicou ou alterou a execução contratual, tendo sido o Objeto integralmente cumprido, nos
termos avençados”.
Por fim, transcrevemos algumas deliberações do Tribunal de Contas da União aplicáveis ao caso em tela:
9.5.17. exija a prestação da garantia, se ela estiver estipulada no edital, nos termos dos arts. 41 e 56 da Lei de
Licitações; (Acórdão nº. 301/2005 – Plenário, rel. Min.
Marcos Bemquerer Costa, 01/04/2005)
O agente público que deixa de exigir da contratada a
prestação das garantias contratuais, conforme previsto no art. 56 da Lei n° 8.666/1993, responde pelos prejuízos decorrentes de sua omissão, bem como as penas
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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previstas nos arts.57 e 58 da Lei n° 8.443/92. Acórdão
859/2006 Plenário (Sumário)
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
2.16 Ausência de retenção de INSS (Item 16 da ITI
567/2009)
Base legal: Infringência ao artigo 41 da Lei Federal nº
8.666/93; artigo 31 da Lei Federal 8.212/91 e item 11.4
do Edital da TP nº 5/2008.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos o indício de irregularidade apontado no item 16 da ITI 567/2009:
Da análise do processo nº 3.442/2008, foi identificado
no edital de tomada de preço nº 05/2008, em seu item
11.4 a necessidade de retenção de INSS sobre o valor dos
serviços prestados.
11. DO PAGAMENTO
11.4 Independente das retenções legais previstas, a
CONTRATANTE reterá 11% (onze por cento) sobre o valor
bruto dos serviços (mão-de-obra) contidos nas faturas, a
título de Seguridade Social e efetuará o recolhimento em
nome e no CNPJ da CONTRATADA, conforme disposto na
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP nº 3, de 14/07/2005.
Em verificação aos pagamentos efetuados, constatou a
equipe de auditoria que a Administração Municipal não
efetuou a retenção de INSS conforme estabelecido no
Edital de Tomada de Preço nº 05/2008, tendo ocorrido a
retenção apenas do IRRF e ISSQN. Nesse sentido, observe-se o artigo 31 da Lei Federal 8.212/91:
Diário Oficial de Contas

Art. 31. A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime
de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da
mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado
o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.933, de 2009).

deral nº 8.666/1993:

Diante dos fatos, cabe ao ordenador de despesas apresentar as justificativas que o motivaram a deixar de efetuar a retenção do INSS, em desacordo com a legislação
e a cláusula editalícia.

(...) dê cumprimento ao disposto no artigo 55, inciso XIII
da Lei 8.666/93, passando a exigir a observância, por
parte da contratada, da comprovação, antes de cada pagamento por serviços executados, de sua situação de regularidade em relação aos quesitos exigidos no certame
(...)

Justificativas
O Defendente alegou que o item 11.4 Edital da Tomada
de Preços nº. 05/2008 dispõe que
Independente das retenções legais previstas, a CONTRATANTE reterá 11% sobre o valor bruto dos serviços (mão-de-obra) contidos nas faturas, a título de Seguridade Social e efetuará o recolhimento em nome e no CNPJ da
CONTRATADA, conforme disposto na Instrução Normativa MPS/SRP 03 de 14.07.2005.
Argumentou que a IN 03/2005 foi alterada pela IN MPS/
SRP 20/2007, a qual estabeleceu que não mais deverá
ser feita a retenção dos 11% sobre a mão-de-obra, visto que não há mais responsabilidade solidária da Administração em relação ao recolhimento da contribuição.
Desta forma, cabe à empresa comprovar sua regularidade junto aos órgãos Previdenciários para que possa fazer
jus ao pagamento de seus serviços, nos termos da Lei Fewww.tce.es.gov.br

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as
que estabeleçam:
(...)
XIII – a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Citou o Acórdão 597/2003 – Plenário do Tribunal de Contas da União:

Afirmou que os documentos exigidos na fase de habilitação no procedimento licitatório (comprovantes de regularidade fiscal e previdenciária) são, portanto, suficientes
para comprovar a situação regular da empresa no momento de efetivar o pagamento.
Quanto ao art. 31 da Lei Federal 8.212/91, enfatizou que
a equipe de auditoria utilizou a redação dada pela Lei
11.993 de 2009, sendo que o Contrato 109/2008 foi firmado em agosto de 2008.
“Dessa forma, não mais presente a determinação da retenção de 11% na Nota Fiscal, por força da IN 20 e do Parecer da Advocacia Geral da União acima indicados, e,
tendo a empresa atendido ao quesito do inciso XIII do
artigo 55 da Lei de Licitações, não houve qualquer irregularidade no pagamento efetuado pela Administração.”
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Análise

11. DO PAGAMENTO

O presente indício de irregularidade se refere à ausência de retenção de contribuição previdenciária na fonte,
caracterizando infringência ao item 11.4 do edital da Tomada de Preços nº 05/2008 (fls.628/641), ao art. 41 da
Lei Federal nº. 8.666/1993, bem como ao artigo 31 da Lei
Federal nº. 8.212/91.

11.4 Independente das retenções legais previstas, a
CONTRATANTE reterá 11% (onze por cento) sobre o valor
bruto dos serviços (mão-de-obra) contidos nas faturas, a
título de Seguridade Social e efetuará o recolhimento em
nome e no CNPJ da CONTRATADA, conforme disposto na
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP nº 3, de 14/07/2005.

O artigo 41 da Lei Federal nº. 8.666/1993 dispõe que “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.
Nas palavras de Marçal Justen Filho,

Contudo, no Contrato nº 109/2008 (fls. 642/646) tal disposição foi omitida, caracterizando clara infringência ao
artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/1993. Em decorrência
de tal omissão, constatou a equipe de auditoria que a
Administração Municipal não realizou a retenção de 11%
(onze por cento) sobre o valor bruto dos serviços (mão-de-obra) contidos nas faturas, a título de Seguridade Social.

O conteúdo do edital restringe as possibilidades dos concorrentes e delimita as propostas que serão apreciadas
etc. Daí aludir-se ao princípio da vinculação ao edital, para indicar o exaurimento da competência discricionária.
Ao produzir e divulgar o ato convocatório, a Administração exercita juízos de conveniência e oportunidade sobre o objeto a ser contratado, os requisitos de participação, os critérios de seleção do vencedor. Se a Administração identificar, posteriormente, algum defeito na
sua atuação anterior, ser-lhe-á assegurada a faculdade
de rever o edital – mas isso importará a invalidação do
certame e a renovação da competição. No curso de uma
licitação, é vedado alterar os critérios e as exigências fixadas no ato convocatório. (grifo nosso)
Conforme destacado pela equipe de auditoria, o item
11.4 do edital da Tomada de Preços nº 05/2008 estabelecia a obrigatoriedade de retenção, pela Administração,
independentemente das retenções legais previstas, do
percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto
dos serviços, a título de seguridade social, quando da realização dos pagamentos à contratada, relativamente às
medições apresentadas. Vejamos:
Diário Oficial de Contas

O Defendente trouxe aos autos o Parecer AGU/MS n.º
08/2006, da Advocacia Geral da União, adotado pelo Parecer n.º AC n.º 055-AGU (fls. 1591/1593), o qual entende pela exclusão da responsabilidade solidária da Administração Pública em relação ao recolhimento da contribuição previdenciária nos contratos de obras, em que
não há cessão de mão de obra. Ademais, alegou que a
IN 03/2005, citada no item 11.4 da Tomada de Preços nº
05/2008, foi alterada pela IN MPS/SRP 20/2007, sendo
que esta adotou o entendimento do supracitado quanto
à responsabilidade solidária.
Todavia, a simples eliminação da responsabilidade solidária quanto às contribuições previdenciárias nos contratos de obras apenas afasta a obrigatoriedade da retenção por parte da contratante, sem torná-la uma prática ilegal. Pelo contrário, entendemos que esta continua
sendo uma medida de resguardo da Administração Pública.
www.tce.es.gov.br

Uma vez prevista no edital, tal medida deveria constar
no Contrato, em respeito ao princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, e ser cumprida pela Prefeitura Municipal. Cabe lembrar que a existência de tal cláusula no edital da Tomada de Preços nº. 05/2008 pode ter
afastado interessados e, inclusive, elevado os valores das
propostas apresentadas no certame. Conforme entende
Marçal Justen Filho em passagem transcrita acima, caso
a Administração identifique, posteriormente, algum defeito nas disposições do instrumento convocatório, ser-lhe-á assegurada a faculdade de revê-lo, mediante a invalidação do certame e a renovação da competição.
Sendo assim, ao constatar, em momento posterior à publicação do edital da referida Tomada de Preços, a inexistência de responsabilidade solidária da Administração
pelas contribuições previdenciárias e entendendo pela
conveniência da exclusão da cláusula referente à retenção de 11% sobre o valor bruto das faturas, a Prefeitura
de Marilândia deveria ter procedido à invalidação da Tomada de Preços nº 05/2008 e reaberto outro certame
com as devidas revisões.
Quanto à alegação de que a equipe de auditoria utilizou,
como base legal da irregularidade, o art. 31 da Lei Federal 8.212/91 com a redação dada pela Lei 11.993 de
2009, sendo que o Contrato 109/2008 foi firmado em
agosto de 2008, cabe ressaltar que a redação do referido
artigo dada pela Lei nº 11.488/2007 já exigia a retenção
de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, in verbis:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime
de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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de serviços e recolher a importância retida até o dia 10
(dez) do mês subsequente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura em nome da empresa cedente da
mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 2007).
Entretanto, pela leitura do dispositivo acima, depreende-se que a responsabilidade do contratante público pela retenção só é obrigatória quando da contratação de
serviços para execução de obra mediante cessão de mão
de obra. Tendo em vista que o Contrato nº 109/2008 não
envolve cessão de mão de obra, entendemos que não
houve infringência ao art. 31 da Lei Federal 8.212/91,
mas apenas ao artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93 e
ao item 11.4 do edital da Tomada de Preços nº 05/2008.
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
2.17 Fornecimento e assentamento de blocos hexagonais em desconformidade com o estabelecido no Edital
(Item 17 da ITI 567/2009)
Base legal: Infringência ao artigo 41, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e Anexos VI e VII do Edital da TP 05/2008.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos o indício de irregularidade apontado no item 17 da ITI 567/2009:
Acompanham o Edital de Tomada de Preço nº 05/2008 o
anexo VI – Memorial Descritivo e o anexo VII – Planilha
Orçamentária.
Em ambos os anexos há a exigência de que os blocos hexagonais a serem utilizados na pavimentação tenham reDiário Oficial de Contas

sistência a compressão mínima de 35 MPA conforme pode ser observado:
Anexo VI – Memorial Descritivo
Descrição do Serviço
[...]
Pavimentação de rua com assentamento de blocos hexagonais 30 x 30 cm, com 8,0 cm de espessura, resistência
à compressão mínima de 35 MPA ...
[...]
Anexo VII – Planílha Orçamentária
Item 2 – Pavimentação
2.2 – Fornecimento e assentamento de blocos pré-moldados de concreto hexagonal tipo Bloket ou equivalente, com espessura de 8 cm e resistência à compressão
mínima de 35 MPA, assentados sobre colchão de areia
ou pó de pedra, na espessura de 10 cm, inclusive rejuntamento dos bloquetes nas laterais junto aos meios fios
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 8 cm.
Continuando a análise processual, foi identificado um
Laudo Técnico de Vistoria, elaborado pelo Engenheiro Jovino Sérgio Vianna de Castro em 16 de outubro de 2008,
informando que os quantitativos apurados pela contratada encontravam-se de acordo com o boletim de medição nº 01, tendo os serviços sido executados de acordo
com as normas técnicas.
No boletim de medição nº 01 apresentado, assinado pelo engenheiro anteriormente qualificado, consta que
houve fornecimento e assentamento de blocos pré-moldados de concreto hexagonal tipo Bloket ou equivalente,
com espessura de 8 cm e resistência à compressão míniwww.tce.es.gov.br

ma de 20 MPA.
Em 25 de novembro, o Engenheiro Jovino elaborou o
Laudo Técnico de Vistoria referente ao boletim de medição nº 02, informando também que os serviços foram
executados de acordo com as normas técnicas.
Semelhante ao que consta no boletim de medição nº 01,
a descrição da pavimentação do boletim nº 02 descreve
o fornecimento e assentamento de blocos com resistência a compressão mínima de 20 MPA.
Assim sendo, o edital previa o fornecimento de blocos
hexagonais com resistência mínima de 35 MPA e os Laudos Técnicos de Vistoria elaborados pelo Engenheiro Jovino Sérgio Vianna de Castro informaram que os produtos fornecidos tinham resistência mínima de 20 MPA,
tendo sido pago a integralidade do valor contratado.
Não há nos autos nenhum documento que demonstre a
realização de testes para verificação da real resistência
apresentada pelos produtos fornecidos.
Diante dos fatos, cabe ao ordenador de despesas apresentar as justificativas que levaram ao recebimento dos
produtos com possível resistência a compressão mínima
inferior ao especificado no edital.
Justificativas
O Defendente não apresentou razões de justificativa
quanto ao presente indício de irregularidade.
Análise
O presente indício de irregularidade trata do fornecimento e assentamento de blocos hexagonais em desconformidade com o estabelecido nos Anexos VI e VII do
Edital da Tomada de Preços nº. 05/2008 (fls. 640/641),
caracterizando infringência ao artigo 41, caput, da Lei FeSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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deral nº 8.666/93.
Conforme apontado pela equipe de auditoria, ambos os
anexos estabelecem que os blocos hexagonais a serem
utilizados na pavimentação tenham resistência a compressão mínima de 35 MPA conforme pode ser observado:
Anexo VI – Memorial Descritivo
Descrição do Serviço
[...]
Pavimentação de rua com assentamento de blocos hexagonais 30 x 30 cm, com 8,0 cm de espessura, resistência
à compressão mínima de 35 MPA ...
[...]
Anexo VII – Planílha Orçamentária
Item 2 – Pavimentação
2.2 – Fornecimento e assentamento de blocos pré-moldados de concreto hexagonal tipo Blokret ou equivalente, com espessura de 8 cm e resistência à compressão
mínima de 35 MPA, assentados sobre colchão de areia
ou pó de pedra, na espessura de 10 cm, inclusive rejuntamento dos bloquetes nas laterais junto aos meios fios
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 8 cm.
Entretanto, tanto no Boletim de Medição nº 1 (fls. 651),
quanto no Boletim de Medição nº 2 (fls. 655), que acompanham os respectivos Laudos Técnicos de Vistoria, o
engenheiro civil Jovino Sérgio Vianna de Castro atestou
Fornecimento e assentamento de blocos pré-moldados
de concreto hexagonal tipo Blokret ou equivalente, com
espessura de 8 cm e resistência à compressão mínima de
20 MPa, assentados sobre colchão de areia ou pó de peDiário Oficial de Contas

dra, na espessura de 10 cm, inclusive rejuntamento dos
bloquetes nas laterais junto aos meios fios com argamassa de cimento e areia no traço 1:2:3, espessura de 8 cm.
(grifo nosso)
Um dos princípios regentes da licitação pública é o da
vinculação ao instrumento convocatório. Egon Bockmann Moreira e Fernando Vernalha Guimarães, em
seu livro “A Lei Geral de Licitação – LGL e o Regime Diferenciado de Contratação – RDC”, afirmam o seguinte:
A vinculação ao instrumento convocatório pode ser entendida como princípio de limitação material e procedimental: a partir de sua divulgação, a Administração Pública e os particulares estão subordinados a ele. Devem
estrito cumprimento aos seus termos e estão proibidos
de o inovar (não só durante o processo licitatório, mas
também quando da execução do contrato).
Esse princípio é corporificado no art. 41 da Lei Federal n°
8.666/93, que impossibilita à Administração o descumprimento das normas e condições do edital, ao qual se
acha estritamente vinculada.
Uma vez prevista no edital, a especificação de blocos
pré-moldados de concreto hexagonal com resistência à
compressão mínima de 35 Mpa vincula a Administração
ao recebimento da obra e pagamento das importâncias
devidas somente se em conformidade tal exigência. Todavia, os Boletins de Medição supracitados indicam que
os blocos utilizados na obra de pavimentação em questão possuíam resistência à compressão aquém das especificações editalícias, ou seja, eram de qualidade e preço inferiores ao que foi demandado e efetivamente pago
pela Administração. Cabe lembrar que a exigência de tal
especificação no edital da Tomada de Preços nº. 05/2008
pode, inclusive, ter afastado interessados no certame.
www.tce.es.gov.br

Tendo em vista que o Defendente não trouxe aos autos
qualquer comprovação que contestasse as evidências
apontadas pela equipe de auditoria de que a obra de
pavimentação da Av. Vicente Padovan foi realizada com
blocos de concreto com resistência a compressão mínima inferior à especificação editalícia, verifica-se, portanto, que na presente situação o princípio e a norma acima
citados foram descumpridos.
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
2.18 Ausência de demonstração dos critérios utilizados para distribuição de material de construção e comprovação da respectiva distribuição (Item 18 da ITI
567/2009)
Base legal: Infringência ao artigo 37, caput, da CR/88 e
artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos o indício de irregularidade apontado no item 18 da ITI 567/2009:
Processo: 96/2008
Objeto: Aquisição de materiais de construção para doação
Credor: Octávio Perim Neto – ME e Macon Mat. Construção
Valor pago: R$ 63.975,00
Objetivando atender ao programa de atenção à população de baixa renda, a Prefeitura Municipal de Marilândia instaurou procedimento licitatório, intitulado Convite nº 01/2008, objetivando adquirir 100.000 lajotas e
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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2.500 sacos de cimento para distribuição às pessoas carentes, no decorrer do exercício de 2008.
Na fase interna do procedimento, a despesa foi orçada em R$ 68.750,00 (sessenta e oito mil, setecentos
e cinquenta reais). Realizada a licitação, sagraram-se
vencedoras do certame as empresas Octávio Perim Neto - ME, no valor de R$ 39.975,00 (trinta e nove mil,
novecentos e setenta e cinco reais) e Macon Materiais
de Construção Ltda, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e
quatro mil reais) para as quais foi homologado e adjudicado o resultado em 07/02/2008.
Em decorrência do procedimento licitatório foram firmados os contratos nº 02 e 03/2008 com vigência de
14/02/08 a 14/08/2008, sendo os mesmos publicados
no quadro de avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal, conforme previsto na Lei Orgânica Municipal.
Da análise do processo licitatório e da execução das despesas, identificou-se, com base na documentação acostada aos autos processuais, indício de irregularidade no
que se refere ao critério de distribuição dos materiais adquiridos.
Constatou-se, com base nos documentos acostados ao
processo sub examine, que a partir da formalização dos
instrumentos contratuais, a Administração emitiu as notas de empenho e solicitou a entrega dos produtos de
forma programada.
Os fornecimentos aconteceram à medida que os produtos foram solicitados, sendo a liquidação contábil e o
pagamento das despesas realizadas mediante apresentação das notas fiscais.
Não se identificaram atestados emitidos no verso das
notas fiscais ou sob qualquer outra modalidade demonDiário Oficial de Contas

strando que os produtos foram recebidos no almoxarifado ou em qualquer outro local de propriedade da Prefeitura Municipal. Não foi constatada, também, a emissão
de atestados pela Secretária Municipal de Ação Social
e Cidadania, comprovando o recebimento dos materiais adquiridos, em possível violação ao artigo 63 da Lei
4.320/64:

Por estes motivos, cabem esclarecimentos por parte do
ordenador de despesas, acerca da possível ausência de
liquidação no recebimento dos bens pela Administração,
sob pena de devolução do valor de R$ 63.975,00 (sessenta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais),
equivalentes a 35.319,9359 VRTEs.

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.

Ademais, cabem esclarecimentos acerca da ausência de
comprovação dos critérios utilizados para selecionar os
beneficiários do programa, bem como, comprovar a efetiva distribuição dos produtos adquiridos.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

Justificativas

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

O Defendente não apresentou razões de justificativa
quanto ao presente indício de irregularidade, apenas
acostou aos autos as Leis Municipais nº 302/1997 (fls.
1596/1597), que autoriza a implantação do Programa
“Morar Melhor”, e nº 718/2007 (fls. 1598), que altera
disposições da anterior.

II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir
a obrigação.
Ademais, conforme dito anteriormente, a Administração
deve demonstrar quais critérios foram utilizados para a
seleção dos beneficiários do programa e comprovar a
efetiva distribuição aos cidadãos beneficiados.

Análise

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:

O presente indício de irregularidade trata da ausência
de comprovação dos critérios utilizados para selecionar
os beneficiários do Programa “Morar Melhor”, bem como de comprovação da efetiva distribuição dos materiais de construção adquiridos por meio dos Contratos
nº 02/2008 (fls.683/685) e 03/2008 (fls. 680/682), oriundos do Convite nº. 01/2008 (fls. 674/675), configurando
indicativo de desrespeito aos princípios da impessoalidade e da moralidade, insculpidos no artigo 37 da CF/88,
in verbis:

A ausência de comprovação dos critérios utilizados para
a distribuição dos materiais objeto desta licitação apresenta-se como indício de desrespeito aos princípios da
impessoalidade e da moralidade.

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 efi-

O artigo 37 da CR/88 estabelece quais princípios devem
balizar a Administração Pública. Dentre eles, destacamos
o princípio da impessoalidade e da moralidade, in verbis:

www.tce.es.gov.br
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ciência e, também, ao seguinte:
A equipe de auditoria também constatou a falta de liquidação e de qualquer comprovação do recebimento dos
materiais pela Administração, caracterizando violação ao
artigo 63 da Lei 4.320/64, in verbis:
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)
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 prestação efetiva do serviço.
De fato, não consta nos autos nota de liquidação ou
qualquer comprovante da efetiva entrega dos materiais
à Prefeitura Municipal, mas apenas notas de empenho e
de pagamento totalizando R$ 63.975,00 (sessenta e três
mil, novecentos e setenta e cinco reais).
O Defendente trouxe aos autos a Lei Municipal nº
302/1997 (fls. 1596/1597), que autoriza a implantação
do Programa “Morar Melhor”, em seu art. 2º estabelece
os critérios de seleção dos beneficiários e determina a
distribuição mediante requerimento, bem como no art.
4º, a saber:
Diário Oficial de Contas

Art. 2º - A efetivação das doações autorizadas pelo artigo anterior far-se-ão mediante requerimento, atendendo aos seguintes requisitos:
I – Residam no Município de Marilândia;
II – Estejam construindo ou melhorando sua casa;
III – Tenham renda mensal até 03 (três) salários mínimos;
IV – Tenham família constituída.
[...]
Art. 4º - O material de construção será fornecido mediante requerimento do interessado, atendidas as exigências da presente Lei.
Já a Lei Municipal nº 718/2007 (fls. 1598) alterou os artigos 1º e 3º da Lei n º 302/1997, que passaram a ter as
seguintes redações:
Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a implantar o Programa “Morar Melhor”, que consiste na doação
de material de construção até o máximo de 08 (oito) salários para ajudar na construção de habitações e melhoria de residência, segundo as normas estabelecidas nessa Lei.
Art. 3º - Fica designada a Secretaria Municipal de Ação
Social e cidadania para proceder à fiscalização do emprego do material doado. (grifo nosso)
Resta claro, portanto, que os critérios de seleção dos beneficiários, a forma de distribuição (por requerimento),
bem como a Secretaria responsável pela fiscalização do
emprego do material doado estavam expressamente determinados por Lei. Todavia, pela documentação acostada aos autos, não ficou comprovada a existência de qualquer controle ou fiscalização por parte da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania quanto aos beneficiáwww.tce.es.gov.br

rios e formas de distribuição dos materiais doados.
Desta forma, diante da ausência de comprovação, por
parte do responsável, da existência de um efetivo controle tanto dos critérios utilizados para seleção dos beneficiários, quanto da real distribuição dos materiais a
eles, resta concluir pela inexistência do mesmo, sendo
tal situação suficiente para responsabilizar o ordenador
de despesas. Isto porque inexiste qualquer comprovação de que os materiais adquiridos realmente atenderam sua finalidade pública, ou seja, foram entregues aos
cidadãos carentes do município.
De acordo com o Ministro do Tribunal de Contas da
União Ubiratan Aguiar (Convênios e Tomadas de Contas
Especiais. 3 ed: Fórum. 2010, Belo Horizonte, p. 24):
Prestar contas significa demonstrar a correta e regular
aplicação dos recursos sob sua responsabilidade.
Quando se diz correta e regular aplicação dos recursos
públicos, vale dizer que não cabe ao gestor apenas afirmar que não desviou as importâncias recebidas, ou que
foram essas aplicadas em benefício da comunidade; há
que se ter provas irrefutáveis, por meios idôneos, da
boa e regular aplicação de recursos públicos, na forma
indicada pela legislação que rege a matéria.
Pelo exposto, ante à vital importância do controle de
gastos públicos, opina-se pela manutenção da irregularidade, e pelo ressarcimento do valor de R$ 63.975,00
(sessenta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais),
equivalentes a 35.319,9359 VRTE.
2.19 Ausência de demonstração dos critérios utilizados
para distribuição dos óculos e comprovação da respectiva distribuição (Item 19 da ITI 567/2009)
Base legal: Infringência ao artigo 37, caput, da CR/88.
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Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal

que se refere ao critério de distribuição dos materiais adquiridos.

Auditoria

Constatou-se, com base na documentação processual,
que a partir da formalização do instrumento contratual,
a Administração emitiu a nota de empenho NE nº 1684,
de 30/04/2008 no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Abaixo transcrevemos o indício de irregularidade apontado no item 19 da ITI 567/2009:
Processo: 657/2008
Objeto: Aquisição de óculos para doação
Credor: Patrick Palassi da Silva
Valor homologado: R$ 65.000,00
Valor pago: R$ 68.250,00
Objetivando atender ao programa de atenção à população de baixa renda, a Prefeitura Municipal de Marilândia instaurou procedimento licitatório, intitulado Convite nº 06/2008, com intuito de adquirir 500 pares de
óculos para distribuição às pessoas carentes, no decorrer do exercício de 2008.
Na fase interna do procedimento, a despesa foi orçada
em R$ 75.166,67 (setenta e cinco mil, cento e sessenta
e seis reais e sessenta e sete centavos). Realizada a licitação, sagrou-se vencedor do certame o fornecedor Patrick Palassi da Silva, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e
cinco mil reais), para o qual foi homologado e adjudicado
o resultado em 20/03/2008.
Em decorrência do procedimento licitatório foi firmado o contrato nº 26/2008 com vigência de 28/04/08 a
31/12/2008, sendo o mesmo publicado no quadro de
avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal, conforme
previsto na Lei Orgânica Municipal.
Da análise do processo licitatório e da execução das despesas, identificamos, com base na documentação acostada aos autos processuais, indício de irregularidade no
Diário Oficial de Contas

Em 25/11/2008 foi firmado o primeiro aditivo contratual, sendo acrescido ao valor original a quantia de R$
16.250,00 (dezesseis mil, duzentos e cinqüenta reais)
correspondendo a 25% do valor contratado. Do valor
aditado, foi emitida uma nota de empenho NE nº 4869
no valor de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinqüenta reais).
Os fornecimentos foram realizados de forma programada, à medida que os produtos eram solicitados a empresa contratada realizava a entrega, sendo a liquidação da
despesa realizada mediante a entrega dos produtos.
A liquidação de cada nota fiscal se deu através de atestados emitidos pela Secretária Municipal de Ação Social e
Cidadania, relacionando as pessoas beneficiadas com o
programa e atestando a entrega dos pares de óculos pela empresa fornecedora.
No que diz respeito à liquidação da despesa, é opinião
da equipe que não há questionamentos a serem feitos,
entretanto, quanto ao procedimento de distribuição dos
pares de óculos adquiridos, há que se demonstrar os
critérios utilizados e comprovar a efetiva distribuição às
pessoas carentes em face do objeto do programa municipal.
O artigo 37 da CR/88 estabelece quais princípios devem
balizar a Administração Pública. Dentre eles, destacamos
www.tce.es.gov.br

o princípio da impessoalidade e da moralidade. Vejamos:
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:
A ausência de comprovação dos critérios utilizados para
a distribuição dos materiais objeto desta licitação apresenta-se como indícios de desrespeito aos princípios da
impessoalidade e da moralidade. Da mesma forma, não
há documento comprovando a real distribuição aos cidadãos beneficiados.
Por estes motivos, cabem esclarecimentos por parte do
ordenador de despesas, acerca da ausência de comprovação dos critérios utilizados para selecionar os beneficiários do programa, bem como, comprovar a efetiva distribuição dos produtos adquiridos, sob pena de devolução do valor de R$ 68.250,00 (sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais), equivalentes a 37.680, 1192
VRTEs.
Justificativas
O Defendente alegou que, durante a auditoria realizada
no Município, foi colocado um servidor à disposição dos
auditores deste Tribunal de Contas, sendo efetuada visita à Secretaria Municipal de Ação Social onde foi apresentada toda a metodologia e critérios para distribuição
dos bens adquiridos aos carentes.
Afirmou que, nessa oportunidade, foi-lhes demonstrado
que a Lei Municipal 587/2005 autoriza o Poder Executivo
a proceder ao aviamento de receitas oftalmológicas destinadas a prover óculos e armações para pessoas carentes da Comunidade, estando os critérios para esse beneSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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fício perfeitamente estabelecidos na referida Lei; que há
uma visita de Assistente Social aos carentes comprovando sua real necessidade e definindo a concessão, bem
como uma identificação de cada um dos beneficiados,
do momento em que o benefício foi concedido e o registro pessoal do mesmo.
Alegou que os documentos relativos à concessão dos benefícios (critérios, beneficiados, etc.) não fazem parte do
Processo relativo à aquisição dos bens, o qual se exaure
no momento em que, realizada a liquidação, procede-se
ao pagamento. Assim, não existiria nenhuma irregularidade no Processo 657/2008 — Aquisição de óculos para
doação à população carente — o qual transcorreu sem
qualquer discrepância.
Afirmou que, apesar de ter havido a visita dos Auditores ao Setor competente do Município, tomaria as providências para que os critérios e mecanismos e distribuição das doações fossem trazidos formalmente à Corte
de Contas.
Quanto ao ressarcimento, argumentou que se trata de
matéria recorrente, uma vez que para que se determine tal cominação, é mister fazer prova da lesão ao Erário.
Como embasamento, reproduziu o julgado do Tribunal
de Justiça do Espírito Santo transcrito abaixo:
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
Processo 050.01.000043-2
Julgador Terceira Câmara Cível
Julgamento 18/06/2007
Publicação 17/07/2007
Relator Catharina Maria Novaes Barcelos
Vara de Origem Viana — Vara da Fazenda Estadual MuDiário Oficial de Contas

nicipal

galidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Acórdão:
Apelação cível. Direito Administrativo. Ação de Ressarcimento de verba federal oriunda da Fundação Nacional
de Saúde e Objeto de Convênio firmado com o Município de Viana. Ex-Prefeito. Ausência de Prestação de Contas. (...)
4. O simples fato de o ex-prefeito não ter prestado contas da utilização da referida verba federal não importa
necessariamente na conclusão de que se apropriou dela ou de que a utilizou de forma indevida. Portanto não
existe causa de pedir relacionada com o pleito de ressarcimento.
Concluiu que “ainda que não existissem critérios perfeitamente definidos para a distribuição dos bens (e eles
existem e foram demonstrados aos Auditores), em tendo os mesmos sido entregues àqueles que deles necessitavam é suficiente para elidir qualquer cominação de
ressarcimento”.
Análise
O presente indício de irregularidade trata da ausência
de comprovação dos critérios utilizados para selecionar
os beneficiários da doação de óculos realizada pela Prefeitura Municipal de Marilândia, bem como de comprovação da efetiva distribuição desses óculos, adquiridos
por meio do Contrato nº 26/2008 (fls.698/700), oriundo
do Convite nº. 06/2008 (fls. 693), configurando indicativo de desrespeito aos princípios da impessoalidade e da
moralidade, insculpidos no artigo 37 da CF/88, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de lewww.tce.es.gov.br

Inicialmente, cabe-nos enfrentar a alegação de que competiria aos técnicos deste Tribunal o ônus de provar que
os materiais foram devidamente distribuídos, rechaçando-a por total falta de sintonia com o sistema jurídico vigente, não podendo prosperar pelo simples fato de que
o ônus probandi incumbe ao gestor e não a esta Corte de
Contas. Também compartilha este entendimento o Tribunal de Contas da União:
[...] 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 está de acordo com o conteúdo do
artigo 93, do Decreto-lei 200/67 que, apesar de dirigido ao âmbito federal, igualmente reconhece que “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”.
No mesmo sentido, a Decisão 16/2001, também do TCU,
rejeitou as contas da Prefeitura de Aparecida de Goiânia/
GO, conforme trecho transcrito do voto do Ministro Relator Guilherme Palmeira:
ônus da prova do bom gerenciamento de gestão de recursos do erário público pertence ao administrador, conforme determinam o Decreto-lei 200/67 e reiteradas deSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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cisões desta Corte de Contas. [g.n.]
Vejamos o voto do Ministro Revisor Lincoln M. da Rocha,
que reforça a lição:
É despiciendo lembrar que o dever de comprovar o emprego adequado do dinheiro público é do Administrador,
não podendo o ônus da prova da existência do objeto ser
transferido a esta Casa.
Esclarecida a controvérsia, segue-se na análise do feito.
O Defendente alegou que a metodologia e os critérios
de distribuição dos bens adquiridos aos beneficiados foram apresentados à equipe de auditoria durante visita à
Secretaria Municipal de Ação de Social e que, nesta ocasião, foi demonstrado aos auditores que há uma visita
de Assistente Social aos cidadãos carentes comprovando
sua real necessidade e definindo a concessão, bem como uma identificação de cada um dos beneficiados, do
momento em que o benefício lhe foi concedido e o registro pessoal do mesmo. Entretanto, apesar de afirmar
que estava tomando providências para que a documentação comprobatória dos critérios utilizados para distribuição dos bens fosse trazida formalmente a esta Corte
de Contas, o Defendente não o fez até a presente data.
Tendo em vista que a própria equipe de auditoria contestou a inexistência de demonstração dos critérios utilizados para seleção dos beneficiários e de comprovação da
efetiva distribuição dos materiais adquiridos aos necessitados, não podem prosperar as alegações do Justificante de que os mesmos foram apresentados aos auditores
deste Egrégio Tribunal.
Cabe ressaltar que as meras listagens de nomes anexas
às respectivas solicitações de pagamento enviadas pela
Secretária Municipal de Ação Social e Cidadania ao PreDiário Oficial de Contas

feito Municipal constantes nos autos (fls. 701/731) não
constituem prova de que os óculos adquiridos pela Municipalidade foram efetivamente entregues àquelas pessoas, nem mesmo que estas se enquadravam na definição de “pessoas carentes e necessitadas”, nos termos da
Lei Municipal nº. 587/2005, que define os critérios de seleção dos beneficiários e forma de distribuição dos óculos, in verbis:
Art.1°- Fica o Poder Executivo autorizado a proceder ao
aviamento de receitas oftalmológicas e adquirir as respectivas armações (óculos) para atender as pessoas carentes e necessitadas no sentido a Lei.

conforme determina o art. 3º supracitado, bem como de
um efetivo controle tanto dos critérios utilizados para seleção dos beneficiários, quanto da real distribuição dos
materiais a eles, resta-nos concluir pela inexistência do
mesmo, sendo tal situação suficiente para responsabilizar o ordenador de despesas. Isto porque inexiste qualquer comprovação de que os óculos adquiridos realmente atenderam sua finalidade pública, ou seja, foram entregues aos cidadãos carentes do município.
De acordo com o Ministro do Tribunal de Contas da
União Ubiratan Aguiar (Convênios e Tomadas de Contas
Especiais. 3 ed: Fórum. 2010, Belo Horizonte, p. 24):

Art.2°- Entende-se por necessitados, beneficiários da
politica de assistência social

Prestar contas significa demonstrar a correta e regular
aplicação dos recursos sob sua responsabilidade.

do Município,

Quando se diz correta e regular aplicação dos recursos
públicos, vale dizer que não cabe ao gestor apenas afirmar que não desviou as importâncias recebidas, ou que
foram essas aplicadas em benefício da comunidade; há
que se ter provas irrefutáveis, por meios idôneos, da
boa e regular aplicação de recursos públicos, na forma
indicada pela legislação que rege a matéria.

I - Pessoas ou grupo familiar, inaptos para o trabalho,
sem rendimentos ou desprovidos de meios financeiros
suficientes para prover as necessidades básicas de moradia, alimentação, educação saúde, vestuário, higiene
e transporte,
II - As pessoas ou grupo familiar com renda insuficiente
para atender uma ou mais das necessidades básicas referidas no inciso anterior.
Parágrafo Único. Presume-se carente a pessoa com renda não superior a um salário mínimo.
Art.3°- Para fazer jus aos auxílios previstos nesta Lei, a
pessoa ou grupo familiar deverá comprovar sua condição de carência, mediante cadastro prévio a ser procedido junto da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania.
Desta forma, diante da ausência de comprovação, por
parte do responsável, da existência do cadastro prévio
www.tce.es.gov.br

Pelo exposto, ante a impossibilidade de se afastar uma
irregularidade apenas com base em alegações, somadas à vital importância do controle de gastos, opina-se
pela manutenção da irregularidade, sendo passível de
ressarcimento do valor de R$ 68.250,00 (sessenta e oito
mil, duzentos e cinquenta reais), equivalentes a 37.680,
1192 VRTE.
2.20 Utilização de modalidade de licitação incompatível
com o valor total contratado (Item 20 da ITI 567/2009)
Base legal: Infringência ao artigo 23, II, “a”, da Lei Federal nº 8.666/93.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal

põe o artigo 23 da Lei Federal nº 8.666/93, in verbis:

seguintes termos:

Abaixo transcrevemos o indício de irregularidade apontado no item 20 da ITI 569/2009:

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os
incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em
função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

Processo: 4.411/2007

[...]

(...) Este veículo fará o trajeto aproximado de 360 km diários, de segunda a sexta-feira, no período de março a
dezembro de 2008 uma vez que o horário de saída e chegada será determinado pela Secretaria de Saúde podendo ser alterado a qualquer tempo (...) (grifamos)

Objeto: Serviços de transporte de pacientes
Credor: Viação Marilândia Ltda

II – para compras e serviços não referidos no inciso anterior:

Valor homologado: R$ 1,20 por quilômetro percorrido

a) convite: até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

Valor pago: R$ 83.003,14

Observa-se que o caput do artigo estabelece que para
a determinação da modalidade de licitação a ser adotada deve ser levado em consideração o valor estimado da
contratação.

Auditoria

A Prefeitura Municipal de Marilândia instaurou procedimento licitatório, intitulado Convite nº 12/2008, objetivando a contratação de empresa especializada no
transporte de pacientes entre o Município de Marilândia
e Vila Velha no decorrer do exercício de 2008.
Sagrou-se vencedora da licitação a empresa Viação
Marilândia Ltda, para a qual fora homologado o certame.
Em decorrência do procedimento licitatório foi firmado o contrato nº 51/2008, com vigência de 01/05/08 a
31/12/2008.
Da análise do processo licitatório e da execução das despesas, identificou-se indício de irregularidade formal
conforme segue.
Muito embora a apresentação das propostas tenha sido
formalizada em valores unitários e como consequência o
instrumento contratual continuou se reportando ao valor unitário, percebemos através da ficha financeira que
o valor total empenhado e liquidado foi de R$ 85.835,76
(oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos).
Desta forma, exsurge indício de infringência ao que disDiário Oficial de Contas

A motivação que deu origem ao processo de despesa,
encaminhada pelo Secretário Municipal de Saúde ao
Prefeito Municipal, estimou em 360 (trezentos e sessenta) quilômetros a serem percorridos diariamente, de segunda a sexta-feira, no período de março a dezembro
de 2008. Realizando os cálculos, chegaremos a uma estimativa de R$ 94.176,00 (noventa e quatro mil, cento e
setenta e seis reais) que corresponde a 218 dias x 360
km x R$ 1,20.
Há caracterizado indício de irregularidade no que se refere a utilização da inadequada modalidade de licitação
para a contratação dos serviços de transporte rodoviário de pacientes, cabendo ao gestor apresentar suas justificativas.
Justificativas
O Defendente alegou que o pedido que originou a licitação do Processo nº. 4.411/2007 foi emitido pelo então
Secretário de Saúde do Município, em 05/11/2007, nos
www.tce.es.gov.br

Argumentou que para concluir que o valor estimado da
contratação seria de R$94.176,00 (noventa e quatro mil
cento e setenta e seis reais), a equipe técnica realizou
a seguinte operação: 218 dias x 360 km x R$1,20 (valor
por km). Entretanto, destacou o Justificante, pela leitura do pedido formulado pelo Secretário da Saúde depreende-se que se tratava apenas de uma estimativa, sendo
que em vários dias o transporte poderia não ser realizado. Desta forma, argumentou que os cálculos, baseados
em quantitativos aproximados, levaram a um equívoco.
Aduziu que o valor efetivamente pago pela Administração limitou-se a R$83.003,14 (oitenta e três mil e três
reais e catorze centavos) - muito próximo ao limite legal previsto para a modalidade Convite. Assim, concluiu
que, se ao final da execução contratual, pagou-se valor
superior ao previsto para a modalidade Convite, tal fato não invalida a escolha dessa modalidade para a aquisição realizada.
Alegou que caso o Contrato fosse encerrado 10 dias antes do previsto, ou a Secretaria tivesse deixado de utilizar o transporte por 10 dias, a questão estaria resolvida. Afirmou que a necessidade de atender os pacientes
determinou que se mantivesse o transporte e que o fato de as Notas Fiscais serem apresentadas por períodos
tornava impossível saber se já se havia atingido o limite
de R$80.000,00 para a modalidade licitatória utilizada.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Afirmou que, tendo em vista os pagamentos anteriores,
estava ciente de que os valores eram consistentes com o
montante de R$80.000,00 e prosseguiu-se com o Contrato até o último dia de vigência, sendo que a última Nota
Fiscal apresentou um excedente de R$3.003,14 em relação ao valor permitido para Convite.

de R$ 85.835,76 (oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), como se pode
constatar às fls. 735.
Desta forma, entendeu a equipe técnica que restou configurada infringência ao disposto no artigo 23 da Lei Federal nº 8.666/93, in verbis:

Argumentou que o valor de R$83.003,14 não foi licitado por meio da modalidade Convite, mas sim uma prestação de serviços que, de forma estimada, atingiria esse
montante. Dada a pequena diferença em relação ao limite legal, alegou que a Administração agiu corretamente.

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os
incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em
função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

Afirmou que a modalidade Tomada de Preços, muito
mais restritiva do que o Convite, tende a resultar em preços mais elevados.

II – para compras e serviços não referidos no inciso anterior:

Por fim, concluiu que, apesar de ter-se dispendido
R$83.003,14, não pode ser considerada irregular a escolha da modalidade Convite.
Análise
O presente indício de irregularidade se refere à utilização
de modalidade de licitação incompatível com o valor total contratado. A Prefeitura Municipal de Marilândia realizou o Convite nº. 12/2008 para contratação de empresa especializada no transporte de pacientes entre o Município de Marilândia e Vila Velha no decorrer do exercício de 2008.
Em decorrência do procedimento licitatório, foi firmado o contrato nº 51/2008 com a Viação Marilândia Ltda.,
com vigência de 01/05/08 a 31/12/2008. Embora tanto a apresentação das propostas quanto o instrumento
contratual tenham sido formalizados em valores unitários (R$1,20 por quilômetro rodado), a equipe de auditoria verificou que o valor total empenhado e liquidado foi
Diário Oficial de Contas

[...]

a) convite: até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
Quanto aos fatos apontados, alegou o Defendente que a
solicitação formulada pelo Secretário da Saúde (fls. 737)
apresentava apenas uma estimativa do trajeto a ser percorrido diariamente, sendo que em vários dias o transporte poderia não ser realizado. Desta forma, argumentou que os cálculos realizados pela equipe de auditoria,
baseados em quantitativos aproximados, estariam equivocados. Afirmou que o valor efetivamente pago pela
Administração limitou-se a R$83.003,14 (oitenta e três
mil e três reais e catorze centavos) - muito próximo ao
limite legal previsto para a modalidade Convite – e que
o fato de as Notas Fiscais serem apresentadas por períodos tornava impossível saber se já se havia atingido tal
limite.
Argumentou que, com base nos pagamentos anteriores, os valores eram consistentes com o montante de
R$80.000,00 e prosseguiu-se com o Contrato até o último dia de vigência, sendo que a última Nota Fiscal aprewww.tce.es.gov.br

sentou um excedente de R$3.003,14 em relação ao valor
permitido para Convite.
No entanto, as alegações do Defendente não podem
prosperar, visto que o caput do artigo 23 da Lei Federal
nº. 8.666/1993 é claro ao estabelecer que as modalidades licitatórias devem ser determinadas em função dos
limites ali fixados, tendo em vista o valor estimado da
contratação. O cálculo do valor estimado foi justamente
o que fez a equipe de auditoria, com base na solicitação
formulada pelo Secretário da Saúde (fls. 737), como explicitado às fls. 1460 da ITI 567/2009, in verbis:
A motivação que deu origem ao processo de despesa,
encaminhada pelo Secretário Municipal de Saúde ao
Prefeito Municipal, estimou em 360 (trezentos e sessenta) quilômetros a serem percorridos diariamente, de segunda a sexta-feira, no período de março a dezembro
de 2008. Realizando os cálculos, chegaremos a uma estimativa de R$ 94.176,00 (noventa e quatro mil, cento e
setenta e seis reais) que corresponde a 218 dias x 360
km x R$ 1,20. (grifo nosso)
Sendo assim, a escolha da modalidade licitatória deveria ter sido realizada com base no valor estimado de R$
94.176,00 (noventa e quatro mil, cento e setenta e seis
reais), que extrapola o limite disposto no inciso II, alínea
“a” do artigo 23 da Lei de Licitações e Contratos para a
modalidade Convite. Neste sentido entende o Egrégio
Tribunal de Contas da União, conforme determinações
abaixo transcritas:
[...] O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE: 1 - determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí a adoção das seguintes medidas tendo em
vista as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores: c) observe a correta modalidade licitatória, absSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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tendo-se de realizar certame na modalidade convite,
quando o valor do custo estimado da contratação exigir a realização de tomada de preços (art. 23); [...] (Decisão nº 530/1996, Plenário, rel. Min. Humberto Guimarães Souto)
[...] A Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo
Relator, DECIDE: 1 - determinar ao Tribunal Regional do
Trabalho - 4ª Região a adoção de medidas com vistas a:
a) realização da modalidade de licitação compatível com
o valor estimado para a totalidade dos serviços (art. 23,
§ 5º da Lei nº 8.666/93);[...] (Decisão nº 314/1995, 2ª C.,
rel. Min. Paulo Affonso Martins de Oliveira)
Escolha a modalidade de licitação com base nos gastos
estimados para todo o período de vigência do contrato
a ser firmado, consideradas as prorrogações previstas no
edital, nos termos dos arts. 8° e 23 da Lei n° 8.666/1993.
(Acórdão 1395/2005, 2ª C., rel. Min. Lincoln Magalhães
Da Rocha)

minados “Boletins de Tráfego”. Referidos boletins foram
emitidos ao final de cada mês relacionando a data da viagem e a quilometragem percorrida. Além das informações sobre as quilometragens diárias percorridas, os boletins de tráfego continham informações sobre o veículo utilizado, sendo os mesmos assinados pelo motorista,
representando a empresa contratada e por um servidor
representando a Prefeitura Municipal.

desta lei:

Não se constatou, com base na documentação disponibilizada para análise, a existência dos boletins de tráfego
emitidos para os meses de outubro, novembro e dezembro, entretanto, observamos a emissão de notas fiscais
para estes meses e os valores nelas discriminados foram
efetivamente pagos, conforme segue:

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir
a obrigação.

Mês referência: outubro/2008
Nota fiscal: Nº 001226
Valor: R$ 12.135,60
Mês referência: novembro/2008

Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.

Nota fiscal: Nº 001252

2.21 Ausência de comprovação para liquidação de despesa (Item 21 da ITI 567/2009)

Mês referência: dezembro/2008

Base legal: Infringência ao artigo 63, §2º, III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Valor: R$ 10.804,80
Nota fiscal: Nº 001280
Valor: R$ 11.115,60

Transcrevemos abaixo a irregularidade apontada no item
21 da ITI 567/2009:

Além de não constatar-se os boletins de tráfego, documento utilizado para liquidação das despesas nos meses
anteriores, não foram identificados nos autos, quaisquer
documentos que pudessem servir para comprovar que
os serviços faturados e pagos foram realmente prestados.

As liquidações das despesas decorrentes da execução do
contrato se deram através de relatórios de viagens deno-

A Lei Federal nº 4.320/64 é taxativa ao dispor sobre a liquidação da despesa. Vejamos o que dispõe o artigo 63

Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria

Diário Oficial de Contas
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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;

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. (grifo nosso)
Portanto, vê-se que a liquidação da despesa por serviços
prestados deve ter como base o comprovante da
prestação efetiva dos serviços, o que para o presente caso, seria o boletim de tráfego.
Compete ao gestor responsável comprovar a efetiva liquidação das despesas com o transporte rodoviário de
pacientes realizado nos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2008, sob pena de restituição ao erário da
importância de R$ 34.056,00 (trinta e quatro mil e cinqüenta e seis reais), equivalentes a 18.801,9654 VRTEs.
Justificativas
O Justificante afirmou que estaria tomando as providências necessárias para trazer a este Egrégio Tribunal
de Contas as comprovações quanto à prestação dos serviços nos meses de outubro, novembro e dezembro de
2008 pela Viação Marilândia Ltda.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Quanto ao ressarcimento, alegou que a simples ausência
de Prestação de Contas (formalidade) não determina a
devolução de valores ao Erário, mas sim a falta de prestação efetiva dos serviços pagos, ou a utilização em proveito próprio ou de terceiros desses serviços, ferindo o interesse público. Neste sentido, transcreveu o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:
Processo 050.01.000043-2
Julgador Terceira Câmara Cível
Julgamento 18/06/2007
Publicação 17/07/2007
Relator Catharina Maria Novaes Barcelos

A presente irregularidade se refere à ausência de comprovação da prestação dos serviços de transporte de
pacientes para tratamento fora do domicílio, conforme
Contrato 51/2008 (fls.744/746), para liquidação das despesas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008.

probatórios do crédito e o objetivo da regra é verificar a
origem e o objeto do que se deve pagar, além da importância exata (§ 1º, inciso I).

A equipe de auditoria constatou que nos referidos meses, além de não existirem boletins de tráfego - documentos utilizados para liquidação das despesas nos
meses anteriores - não foram identificados, nos autos,
quaisquer documentos que pudessem atestar que os
serviços faturados e pagos, conforme relação abaixo, foram realmente prestados:

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:

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.
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir
a obrigação.

Vara de Origem Viana – Vara da Fazenda Estadual Municipal

Mês referência: outubro/2008

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

Nota fiscal: Nº 001226

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

Acórdão:

Valor: R$ 12.135,60

II - a nota de empenho;

Apelação cível. Direito Administrativo. Ação de Ressarcimento de verba federal oriunda da Fundação Nacional
de Saúde e Objeto de Convênio firmado com o Município de Viana. Ex- Prefeito. Ausência de Prestação de Contas. (...)

Mês referência: novembro/2008

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. (grifo nosso)

1. O simples fato de o ex-prefeito não ter prestado contas da utilização da referida verba federal não importa
necessariamente na conclusão de que se apropriou dela ou de que a utilizou de forma indevida. Portanto não
existe causa de pedir relacionada com o pleito de ressarcimento.

Nota fiscal: Nº 001280

Por fim, reafirmou que a comprovação da prestação dos
serviços seria trazida aos autos, por Boletins de Medição
(tal como nos meses anteriores) ou por outros meio de
prova cabíveis, como declarações de usuários.
Análise
Diário Oficial de Contas

Nota fiscal: Nº 001252
Valor: R$ 10.804,80
Mês referência: dezembro/2008
Valor: R$ 11.115,60
É notório que a despesa pública, para ser considerada
conforme a lei, deve cumprir um itinerário de fases,
que começa pela autorização legal, que é a previsão na
lei orçamentária, seja específica ou global; em seguida o processo licitatório ou sua dispensa, o contrato, o
empenho, o fornecimento dos bens ou serviços, a liquidação e, por fim, o pagamento.
O art. 63 da Lei 4320/64 estabelece que a liquidação da
despesa deve ser feita com base em documentos comwww.tce.es.gov.br

Os pagamentos efetuados com inobservância dessa regra de administração financeira constituem grave infração a norma legal de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial e causam injustificado dano ao erário, na forma do Art. 84, inciso III, alíneas d e e da Lei Complementar 621/2012.
O administrador e seu controle interno não podem dispor dos documentos comprobatórios de realização das
despesas. Compartilha este entendimento, o Tribunal
de Contas da União, conforme se verifica no Acórdão
nº 50/2003 referente ao convênio realizado entre a Prefeitura Municipal de Tefé e o Governo Federal, entendimento que pode ser aplicado no caso ora sob análise:
“inquestionavelmente o gestor de recursos públicos fedSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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erais repassados mediante convênio, como no caso aqui
analisado, tem obrigações de cuidar de apresentar, a
tempo e a hora, e em boa ordem, toda a documentação
comprobatória da boa aplicação do dinheiro que lhe foi
conferido.
[...] Essas circunstâncias mostram que, ciente da
obrigação de que deverá prestar contas dos recursos
que lhe são confiados, o administrador precavido deve
cuidar não só de organizar e apresentar logo toda a documentação comprobatória da aplicação legal e regular
daquelas quantias, como também deve munir-se de prova da entrega da prestação de contas, ou de duplicatas
dos comprovantes, guardando-as pelo menos pelo prazo
prescricional, para evitar o dissabor de surpresas desagradáveis.” (Acórdão 50/2003) (g.n.)
Ademais, a alegação de que a ausência da comprovação
formal da efetiva execução dos serviços não conduziria
à conclusão de que os serviços não foram prestados 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 do contrato, sem a apresentação dos documentos necessários ao controle externo, sob pena de que seja atribuído ao administrador público o ressarcimento integral dos valores pagos sem a comprovação das despesas.
Tam
“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
Diário Oficial de Contas

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
se limitar ao âmbito federal, merece citação:
“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”
No mesmo sentido, a Decisão 16/2001, do TCU, que
além de rejeitar as contas da Prefeitura de Aparecida de
Goiânia, GO, ainda determinou o ressarcimento da quantia correspondente a R$103.440,00, conforme transcrito
no Relatório do Ministro Relator, Dr. Guilherme Palmeira, transcrito abaixo:
“ônus da prova do bom gerenciamento de gestão de recursos do erário público pertence ao administrador, conforme determinam o Decreto-lei 200/67 e reiteradas decisões desta Corte de Contas.” (g.n.)
Depreende-se da leitura do voto do Ministro Revisor, Dr.
Lincoln M. da Rocha:
“É despiciendo lembrar que o dever de comprovar o emprego adequado do dinheiro público é do Administrador,
não podendo o ônus da prova da existência do objeto ser
transferido a esta Casa.
Restará ao gestor público, oportunidade recursal para
www.tce.es.gov.br

apresentar a competente prestação de contas que, sendo suficiente para comprovar a boa e regular aplicação
dos recursos transferidos, poderá reverter o juízo de
mérito ora formulado.”
Assim, sem a efetiva comprovação da prestação dos
serviços para a regular 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, diante da atual carência de meios hábeis de controle dos gastos.
Tal postura deve também ser adotada a fim de que não
se abra precedente aos outros gestores públicos que, cientes da atribuição imposta a esta Corte de Contas estejam tacitamente autorizados a permanecerem com os
atuais e fragilizados sistemas de controle, acompanhamento e liquidação de despesas, transferindo o ônus probandi ao próprio órgão fiscalizador.
Cabe ressaltar que o Defendente alegou, em suas razões
de justificativa protocolizadas junto a esta Corte de Contas em 08/03/2010, que traria aos autos documentação
comprobatória da efetiva prestação dos serviços em tela
nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e,
no entanto, não o fez até a presente data.
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade, diante da ausência comprovação da efetiva liquidação das despesas de serviços de transporte de pacientes nos meses de outubro a dezembro de 2008, inferindo no descumprimento do artigo 63, § 2º, III da Lei
nº 4.320/64, sendo passível de ressarcimento no valor
de R$ 34.056,00 (trinta e quatro mil e cinqüenta e seis
reais), equivalentes a 18.801,9654 VRTE.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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2.22 Contratação de serviços de telefonia celular móvel
– Ausência de Licitação (Item 22 da ITI 567/2009)

galidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Base legal: Infringência ao inciso XXI, do artigo 37 da
Constituição Federal de 1988.

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei,
o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item
22 da ITI 567/2009:
Processo: 124/2008
Credor: Vivo S/A
Valor contratado: R$ 30.000,00
Valor pago: R$ 30.000,00
Refere-se a contratação direta da empresa VIVO S/A para realizar prestação de serviços de telefonia celular, desembolsando, no período analisado o montante de R$
30.000,00 (trinta mil reais).
Observa-se que a administração municipal contratou, diretamente, através do processo nº 124/2008, a empresa Vivo S.A., para realizar a prestação de serviços de telefonia celular.
Ocorre que o valor da contratação totalizou R$ 30.000,00
(trinta mil reais) encontrando-se acima do valor permitido (R$ 8.000,00) pela legislação vigente, para contratação direta, ou seja, sem procedimento licitatório.
Tal ato administrativo desrespeitou o que determina o
artigo 37, XXI, da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de leDiário Oficial de Contas

Oportuno ressaltar, que os casos em que a Lei 8.666/93
dispensa o procedimento licitatório, foram alcançados
pelos artigos 24 e 25 da norma.
Entretanto, do exame do processo em tela, não foi constatada qualquer motivação com fulcro nos artigos que
declarem a dispensa ou a inexigibilidade do certame licitatório na contratação da empresa para fornecimento de
serviços de telefonia celular.
Neste contexto, fica caracteriza a inobservância ao artigo
37, inciso XXI, da CRFB/88. A questão demanda esclarecimentos pelo responsável.
Justificativas
O Defendente alegou que a contratação da empresa Vivo S.A. se deu de forma direta por ser esta a única operadora que prestava serviço adequado ao município, pois
todas as demais tinham qualidade deficiente de comunicação telefônica. Sendo assim, de nada adiantaria realizar procedimento licitatório, atrasando a prestação de
serviços essenciais à Administração Pública e realizando
dispêndio desnecessário de recursos públicos, visto que
o requisito de atendimento qualitativo só seria atendido
www.tce.es.gov.br

pela operadora contratada.
Ademais, o Defendente afirmou que traria aos autos declarações de autoridades locais quanto à qualidade dos
serviços de telefonia celular prestados pelas diversas
operadoras atuantes no município de Marilândia, entretanto não o fez.
Análise
O presente indício de irregularidade se refere à contratação direta de empresa de telefonia móvel pela Prefeitura de Marilândia, sem motivação que justificasse dispensa ou inexigibilidade de procedimento licitatório, em
ofensa ao artigo 37, XXI da Constituição Federal de 1988,
in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei,
o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Em relação a este dispositivo, temos a lição de Alexandre de Moraes:
A Constituição Federal exige a licitação na contratação
de obras, serviços, compras e alienações da administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, pois o princípio da licitação representa
exigência superior da própria moralidade administrativa
e, como tal, a sua dispensa deverá ocorrer excepcionalmente em casos expressamente especificados em lei,
respeitando sempre o interesse público. (grifo nosso.)

referida norma.

são, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam;

O Defendente alegou que contratou diretamente a empresa VIVO S.A. em razão de ser a esta operadora “a única que prestava serviço adequado no município, sendo
que todas as demais tinham deficiências na qualidade da
comunicação telefônica”.

Assim, diante da ausência de provas da inviabilidade de
competição, a alegação do Defendente resta prejudicada, razão pela qual esta não merece prosperar, tendo em
vista o que preconiza o artigo 37, inciso XXI, da CF/88.

[...]

No entanto, o agente responsável não juntou aos autos
qualquer documento que pudesse comprovar as aludidas declarações técnicas de que a VIVO S.A. era a única
empresa capacitada em atender por completo o município de Marilândia.

Portanto, qualquer atividade do legislador ordinário, ou
mesmo qualquer análise interpretativa sobre as hipóteses de dispensa e inexigibilidade da licitação, deverá ser
taxativa e restritiva, em obediência aos fins colimados
pela norma constitucional.
A própria Lei Federal nº. 8.666/93 estabelece exceções
ao princípio da licitação, dentre elas, em seu inciso II do
artigo 24, autoriza a contratação direta de compras e serviços no valor de até R$8.000,00 (oito mil reais), a saber:
Art. 24.  É dispensável a licitação:
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez
por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II
do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que
possa ser realizada de uma só vez;  (Redação dada pela
Lei nº 9.648, de 1998)
Entretanto, a análise da documentação colacionada aos
autos (fls. 785/822) nos permite concluir que o caso em
tela não se enquadra em tal hipótese, visto que a contratação da empresa VIVO S.A. para a prestação de serviços
de telefonia celular durante o exercício de 2008 totalizou
o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), tampouco
em qualquer das outras hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação constantes nos artigos 24 e 25 da
Diário Oficial de Contas

Assim deliberou o Tribunal de Contas da União, por meio
da Decisão 196/2001 - Plenário, proferida em sede de representação:
8.2 - no mérito, considerá-la procedente, em parte, com
vistas a reconhecer a necessidade de realização do prévio procedimento licitatório quando da contratação, por
órgãos e entidades da Administração Pública Federal, do
Serviço Móvel Celular (SMC), à exceção de situações excepcionais de dispensa ou inexigibilidade, previstas nos
arts. 24 e 25 da Lei n.° 8.666/1993, desde que devidamente fundamentadas e instruídas nos termos do art.
26 da mesma Lei;
8.3 - determinar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que oriente os órgãos e entidades da
Administração Pública Direta e Indireta para que realizem o prévio procedimento licitatório quando da contratação do Serviço Móvel Celular (SMC), nos estritos moldes estabelecidos pela Lei n.° 8.666/1993, exceto em situações excepcionais desde que devidamente fundamentadas e instruídas de acordo com o disposto no art.
26 da mesma Lei, encaminhando-lhe cópia desta Deciwww.tce.es.gov.br

Pelo exposto, opina-se pela manutenção a irregularidade.
2.23 Desapropriação de imóvel rural para construção
de campo de futebol – Ausência de declaração de utilidade pública ou de interesse social para fins de desapropriação (Item 23 da ITI 567/2009)
Base legal: Infringência ao artigo 2º do Decreto-lei nº.
3.365/41.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Transcrevemos abaixo o indício de irregularidade apontado no item 23 da ITI 567/2009:
Processo: 499/2008
Credor: Carlos Antônio Managna
Valor contratado: R$ 40.000,00
Valor pago: R$ 40.000,00
A Prefeitura Municipal de Marilândia, objetivando adquirir uma área de terras na zona rural para construção
de um campo de futebol, instruiu o processo administrativo nº 499, em 29/01/2008.
Da análise do processo em comento, constatou-se a existência da Lei Municipal nº 730, de 13 de novembro de
2007, autorizando o chefe do Poder Executivo a adquirir,
em nome da Prefeitura Municipal, uma área de terras
rural contendo 4.913,19m² (quatro mil, novecentos e
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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treze, dezenove metros quadrados), de propriedade do
Sr. Carlos Antônio Managna, pagando pela aquisição, o
valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Não se identificou nos autos, a existência de Laudo de
Avaliação realizado por Comissão Especial de Avaliação
Imobiliária designada para este fim.
Não identificamos também, nos autos processuais, a existência de escritura pública devidamente registrada no
Cartório de Registro de Imóveis, efetivando a transferência patrimonial do imóvel para a Prefeitura Municipal.

lei, decreto ou qualquer outro ato declarando a utilidade
pública ou o interesse social para a desapropriação em
comento, desrespeitando assim, o disposto no artigo 2º
do Decreto-Lei nº 3.365/41 e prejudicando todo o processo de desapropriação realizado.
Cabe ao gestor responsável apresentar suas justificativas quanto a falta de comprovação dos documentos
necessários ao processo de desapropriação relatados
neste tópico, ou comprovar a existência dos mesmos.
Justificativas

Segundo Di Pietro, em Direito Administrativo, a desapropriação é o procedimento administrativo pelo qual
o Poder Público ou seus delegados, mediante prévia
declaração de necessidade pública, utilidade pública ou
interesse social, impõe ao proprietário a perda de um
bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização.

Abaixo transcrevemos as razões de justificativas apresentadas pelo Defendente quanto ao item 23 da ITI
567/2009:

Descreve ainda que a desapropriação desenvolve-se por
meio de uma sucessão de atos definidos em lei e que culminam com a incorporação do bem ao patrimônio público.

Tal demanda, feita junto à Secretaria Municipal de Cultura, Indústria e Comércio encontra-se presente no Ofício/CICTEL/025/2008, de 29.01.2008 em que a Secretária daquela Pasta, solicita a compra do terreno em questão, apontando o valor e mencionando a Lei Municipal
730 de novembro de 2007, que autoriza tal aquisição.

O procedimento administrativo de desapropriação compreende a fase declaratória, onde o Poder Público declara
a utilidade pública ou o interesse social do bem para fins
de desapropriação e a fase executória, abrangendo, esta última, uma fase administrativa e uma judicial. Na fase
executória estão compreendidos os atos pelos quais o
Poder Público promove a desapropriação, ou seja, adota
as medidas necessárias à efetivação da desapropriação,
pela integração do bem ao patrimônio público.
Da análise dos autos que compõem o processo administrativo nº 499/2008, não se identificou a existência de
Diário Oficial de Contas

A desapropriação de área rural para construção de Campo de Futebol foi o mecanismo utilizado pela Prefeitura
Municipal para atender aos anseios da Comunidade de
Patrão-Mor de Baixo, no Município de Marilândia.

Ora, a Lei Municipal que autoriza a compra do terreno,
em seu artigo 1° indica a área e, mais importante, sua
destinação: construção de um campo de futebol.
Não se pode imaginar que a construção de um Campo de
Futebol em Comunidade rural, no interior de um pequeno Município, tenha outra finalidade que não seja voltada ao interesse social — atendimento a uma demanda
dos moradores dessa Comunidade.
A Lei Municipal, dessa forma, ao trazer a destinação do
www.tce.es.gov.br

imóvel desapropriado, nitidamente vinculado ao preenchimento a uma necessidade social, supre a Declaração
de Utilidade Pública para que a desapropriação se efetue.
Em verdade, ela vai além, representando o aval da Câmara para um ato de caráter social do Executivo, reconhecendo o Interesse Público da desapropriação, requisito fundamental para que a aquisição pudesse ser efetuada.
Assim, considerando a natureza da desapropriação feita,
o nítido caráter social da mesma, o aval da Câmara Municipal para que a compra se realizasse para construção
de Campo de Futebol, entendemos que suprido o requisito de Declaração de Interesse Social demandado pelos
Auditores.
A ausência desse documento, não invalida o fato de que
todos os demais atos e documentos pertinentes ao Interesse Social da desapropriação foram apresentados e
têm o condão de suprir sua falta.
Análise
O presente indício de irregularidade se refere à ausência
de declaração de utilidade pública ou de interesse social
para fins de desapropriação de terreno para construção
de um campo de futebol no município de Marilândia.
Da análise do processo administrativo nº 499/2008, a
equipe de auditoria constatou que a Lei Municipal nº
730/2007 autorizava o Poder Executivo a adquirir uma
área contendo 4.913,19m² (quatro mil, novecentos e treze, dezenove metros quadrados), de propriedade do Sr.
Carlos Antônio Managna, localizada na Comunidade de
Patrão-Mór de Baixo, zona rural de Marilândia, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para construção
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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de um campo de futebol.

indo-o em seu patrimônio por justa indenização”.

Contudo, não se identificou nos autos a existência de lei,
decreto ou qualquer outro ato declarando a utilidade
pública ou o interesse social para a desapropriação em
comento, caracterizando infringência ao disposto no artigo 2º do Decreto-Lei nº 3.365/41 e prejudicando todo
o processo de desapropriação realizado.

Descreve ainda que o procedimento administrativo de
desapropriação compreende a fase declaratória, onde o
Poder Público declara a utilidade pública ou o interesse
social do bem para fins de desapropriação e a fase executória, abrangendo, esta última, uma fase administrativa e uma judicial. Na fase executória estão compreendidos os atos pelos quais o Poder Público promove a desapropriação, ou seja, adota as medidas necessárias à
efetivação da desapropriação, pela integração do bem
ao patrimônio público.

Alegou o Defendente que a desapropriação em tela visava atender aos anseios da comunidade de Patrão-Mór de
Baixo, conforme explicitado no Ofício/CICTEL/025/2008
(fls. 824) da Secretaria Municipal de Cultura, Indústria e
Comércio, Turismo, Esporte e Lazer de 29 de janeiro de
2008, sendo a desapropriação autorizada pela Lei Municipal nº. 730/2007. Argumentou que a referida Lei Municipal indica a área e sua destinação (construção do campo de futebol) e que, por trazer a destinação do imóvel
a ser desapropriado, nitidamente vinculado ao preenchimento a uma necessidade social - inclusive possuindo aval da Câmara Municipal – estaria suprida, desta forma, a Declaração de Utilidade Pública para que a desapropriação se efetue.
Aduziu que “a ausência desse documento não invalida
o fato de que todos os demais atos e documentos pertinentes ao Interesse Social da desapropriação foram
apresentados e têm o condão de suprir sua falta”.
Passando-se à análise convém tecer algumas linhas sobre o instituto da desapropriação.
Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “a desapropriação
é o procedimento administrativo pelo qual o Poder Público ou seus delegados, mediante prévia declaração de
necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituDiário Oficial de Contas

A regra matriz da desapropriação encontra-se estabelecida no artigo 5º, inciso XXIV, da CF/88:
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;
Em sede infraconstitucional a matéria é regulada por
normas específicas em conformidade com a espécie de
desapropriação, a saber: Dec. Lei nº 3.365/1941 (que
cuida especificamente da desapropriação por utilidade
pública); Lei nº 4.132/1962 (que trata da desapropriação
por interesse social); Lei nº 8.629/1993 (desapropriação
rural); Lei Complementar nº 76/93 (desapropriação rural
para fins de reforma agrária).
Em primeiro lugar, a Lei Municipal nº 730/2007 dispõe
que a finalidade da desapropriação do terreno seria a
construção de um campo de futebol para atender a demanda dos moradores da comunidade. No entanto, tal
finalidade não se enquadra nas hipóteses de interesse
social constantes no art. 2º da Lei nº 4.132/1962, tamwww.tce.es.gov.br

pouco nas hipóteses de utilidade pública previstas no
art. 5º do Dec. Lei nº 3.365/1941abaixo transcrito:
Art. 5o  Consideram-se casos de utilidade pública:
a) a segurança nacional;
b) a defesa do Estado;
c) o socorro público em caso de calamidade;
d) a salubridade pública;
e) a criação e melhoramento de centros de população,
seu abastecimento regular de meios de subsistência;
f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas
minerais, das águas e da energia hidráulica;
g) a assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de saúde, clínicas, estações de clima e fontes
medicinais;
h) a exploração ou a conservação dos serviços públicos;
i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou
logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação,
para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais;
(Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)
j) o funcionamento dos meios de transporte coletivo;
k) a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou integrados em conjuntos
urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a
manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou
característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais
particularmente dotados pela natureza;
l) a preservação e a conservação adequada de arquivos,
documentos e outros bens moveis de valor histórico ou
artístico;
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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m) a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios;

ra realmente um dos casos que a lei prevê como suscetíveis de ensejar a desapropriação.

n) a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves;

Segundo Celso Antônio Bandeira de Melo, são Poderes
competentes para manifestar a declaração de utilidade
pública tanto o Poder Legislativo como o Poder Executivo. Em qualquer caso, contudo, o ato é de natureza administrativa. Sobre tal ato, Bandeira de Melo assevera
que

o) a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária;
p) os demais casos previstos por leis especiais.
No que tange à declaração de utilidade pública consignada pelo art. 2º da lei geral de desapropriação (Dec. Lei
nº 3.365/1941), também denominada Declaração Expropriatória, entende-se como a manifestação administrativa afirmando seu interesse em intervir na propriedade
do particular, tomando-lhe a titularidade, a fim de atender algum interesse público. Considerando que trata-se
de forma interventiva mais ofensiva ao patrimônio privado, a Declaração Expropriatória deve especializar ao
máximo a extensão que será desapropriada e o motivo
fundante. Tal é o entendimento do Prof. Carvalho Filho:
Em primeiro lugar, a declaração precisa individuar, com
precisão, o bem ou os bens nos quais o Poder Público
tem interesse para fins expropriatórios. Sendo assim,
não têm legitimidade declarações genéricas, em algumas ocasiões firmadas pelo expropriante, ou seja, aquelas declarações que se limitam a dizer genericamente
que as áreas situadas em determinado local têm utilidade pública. Urge que a declaração identifique com precisão todos os bens; não o fazendo, a declaração é inválida
e inapta a produzir qualquer efeito jurídico.
É ainda necessário que a declaração deixe expresso o fim
a que se destina a desapropriação, porque somente com
essa referência será possível ao proprietário apurar se
há, ou não, desvio de finalidade, e se a hipótese configuDiário Oficial de Contas

Quando expedida a declaração pelo Legislativo, competente para tanto é, evidentemente, o órgão legislativo;
quando expedida pelo Executivo, competentes para manifestá-la são os chefes deste Poder, isto é, Presidente,
Governadores e Prefeitos.
Deverão fazê-lo através de decreto, o qual é ato típico
de tais autoridades e lhes serve de veículo para manifestar diferentes atos relativos às mais elevadas atribuições.

dente admitiu a ausência de declaração expropriatória
no caso em tela, caracterizando infringência ao disposto no artigo 2º do Decreto-Lei nº 3.365/41, opina-se pela
manutenção da irregularidade.
2.24 Ausência de laudo de avaliação (Item 24 da ITI
567/2009)
Base legal: Infringência aos artigos 32, 33 e 34 do Decreto-lei nº. 3.365/41.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos o indício de irregularidade apontado no item 24 da ITI 567/2009:

Da declaração de utilidade pública devem constar: a)
manifestação pública da vontade de submeter o bem
à força expropriatória; b) fundamento legal em que se
embasa o poder expropriante; c) destinação específica
a ser dada ao bem; d) identificação do bem a ser expropriado.(grifo nosso)

Ainda acerca da desapropriação da área de terras na zona rural para construção de um campo de futebol, conforme o processo administrativo nº 499, mencione-se
que a designação de comissão especial para avaliação
e a conseqüente emissão do Laudo de Avaliação são
condições indispensáveis ao processo de desapropriação
uma vez que o preço a ser pago deve indenizar o expropriado, buscando o equilíbrio entre o interesse público
e o privado.

Sendo assim, resta evidente que a Lei Municipal nº
730/2007, que autoriza o Chefe do Poder Executivo a adquirir o terreno em questão, indicando sua destinação,
não supre a falta da declaração expropriatória, através
de decreto, devidamente formalizada e publicada. Pode-se concluir que o Decreto que abre a fase declaratória
deve ser específico e justificado para que se verifique a
motivação do ato, podendo ser considerado um direito
daquele que terá sua propriedade subtraída.

O Decreto-Lei nº 3.365/41 garante, ao expropriado, o direito de receber antecipadamente e em dinheiro o valor
correspondente à desapropriação. Entretanto, antes de
qualquer pagamento, deve o Poder Público expropriante
motivar e justificar a utilidade pública e realizar a devida
avaliação, pois é exatamente a avaliação, realizada por
Comissão especialmente designada para esse fim, composta por pessoas capazes de realizar tal atribuições, é
que irá demonstrar qual o valor justo a ser indenizado.

Ante ao exposto e tendo em vista que o próprio Defen-

Ocorre que no caso em comento, não identificou-se a

www.tce.es.gov.br
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designação de Comissão de Avaliação bem como, a existência de Laudo de Avaliação justificando o valor pago,
motivo pelo qual, cabe ao gestor responsável apresentar
suas justificativas.
Justificativas
Abaixo transcrevemos as razões de justificativas apresentadas pelo Defendente quanto ao item 24 da ITI 567/2009:
Não procede a alegação dos Auditores. O Processo de
Desapropriação conta com três Laudos de Avaliação do
terreno desapropriado, identificando seu proprietário,
localização, dimensões e valor estimado do mesmo.
A desapropriação foi realizada pelo menor valor avaliado, cerca de R$40.000,00 (quarenta mil reais).
A exigência dos Auditores, de um Laudo de Avaliação realizado por Comissão Especial de Avaliação Imobiliária,
designada para este fim, não invalida que possam ser
usados outros mecanismos idôneos de Avaliação — tal
como foi feito, valendo-se a Administração de Avaliadores reconhecidos no Município.
Os três Laudos de Avaliação foram assinados por esses
avaliadores locais, sendo coerentes quanto ao valor arbitrado para o imóvel (máximo de R$42.000,00 e mínimo
de R$40.000,00).
É nosso entendimento que essas Avaliações, realizadas
por profissionais do ramo, suprem, largamente, avaliações feitas por Comissão de Servidores designada para esse fim, posto que os mesmos não são profissionais
dessa atividade.
Assim, valendo-se dos recursos locais, adaptando os
mesmos às necessidades da exigência legal, cumpriu a
Administração com o requerido pela Lei, promovendo a
Avaliação do terreno a ser desapropriado.
Diário Oficial de Contas

Análise
O presente indício de irregularidade se refere à inexistência designação de Comissão de Avaliação, bem como
de Laudo de Avaliação que justificasse o valor pago pela
desapropriação de terreno para construção de um campo de futebol no Município de Marilândia, conforme o
processo administrativo nº 499/2008.
Alegou o Defendente que processo de desapropriação
em tela conta com três Laudos de Avaliação do terreno
desapropriado, realizados por avaliadores reconhecidos
no município, identificando seu proprietário, localização, dimensões e valor estimado do mesmo, sendo que
o montante pago pela Administração foi o menor valor
avaliado - R$40.000,00 (quarenta mil reais). Aduziu que
tais avaliações suprem a falta de avaliação feita por comissão especialmente designada.
De fato, no Processo Administrativo nº 499 constam três
avaliações do terreno desapropriado (fls. 829/831) realizadas por Aldemir Boldrini, Venancio Magnago e Valdevino Venturini. Todavia, além de não integrarem Comissão de Avaliação especialmente designada, os signatários não foram profissionalmente identificados e os parâmetros para se alcançar o valor do terreno não foram
apontados. Não há qualquer referência a preços de imóveis equivalentes naquela área, ao valor de metro quadrado, ou qualquer indicativo semelhante. Apenas a descrição do imóvel e o valor de avaliação.
Resta configurada, portanto, omissão quanto à forma de
cálculo do valor pago pela Administração, o que traduz
falta de transparência e segurança à população quanto
à legitimidade do gasto público e à definição da justa e
prévia indenização consubstanciada no artigo 5º, inciso
XXIV, da CF/88:
www.tce.es.gov.br

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;
Vale ressaltar que o Egrégio Tribunal de Contas da União,
ao prolatar a Decisão nº 850/2000-Plenário (que determinou, em seu item 8.3.1, ao extinto DNER a abertura de
processos de tomadas de contas especiais em casos de
irregularidades em desapropriações consensuais no âmbito do 11º DRF – fls. 268/271 – Vol. 2), fez a seguinte determinação àquela entidade:
8.2.4 observe, no cálculo da indenização de avaliação
de imóveis desapropriados, a estrita observância do nível de rigor normal ou superior, conforme NBR 5676, baseado em dados objetivos, isto é, operações efetivamente realizadas no mercado e não em opiniões subjetivas, pessoais, de corretores.
Ante ao exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade pela inexistência de laudos de avaliação formulados por Comissão de Avaliação especialmente designada
em que constassem parâmetros objetivos utilizados para
o cálculo do valor avaliado.
2.25 Ausência de escritura pública transcrita em cartório de registro de imóveis (Item 25 da ITI 567/2009)
Base legal: Infringência ao artigo 63 da Lei Federal nº
4.320/64.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos o indício de irregularidade apontado no item 25 da ITI 567/2009:
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Não identificou-se, no processo administrativo nº 499, a
emissão de escritura pública de transferência do imóvel
desapropriado do Sr. Carlos Antônio Managna para a
Prefeitura Municipal de Marilândia. Observamos que existe acostado aos autos do processo nº 499/2008, cópia
de uma escritura pública de compra e venda onde o Sr.
Carlos Antônio Managna figura como comprador de uma
área de terreno agrícola medindo 150.000,00m² (cento e
cinqüenta mil metros quadrados).

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:

Segundo dispõe o artigo 32 do Decreto Lei nº 3.365/41,
o pagamento do preço do bem desapropriado deve ser
prévio e em dinheiro. Entretanto, o pagamento prévio
ao expropriado não exime o Poder Público da obrigatoriedade de transferência do bem para seu patrimônio.

II - a nota de empenho;

propriado, sua destinação em prol dos anseios da Comunidade de Patrão Mor de Baixo, o reconhecimento da
Câmara Municipal do Interesse Público da desapropriação, a existência de três Laudos de Avaliação referentes
ao imóvel, é nosso entendimento de que os mecanismos
adotados pela Prefeitura Municipal de Marilândia nesse
Processo, não obstante não seguirem, formalmente, as
exigência legais, atenderam inteiramente ao espírito da
Lei, dado que comprovado o Interesse Público e o valor
pago pelo imóvel desapropriado.

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

A questão relativa ao Registro da Escritura está sendo
objeto de providências para regularização.

Dadas as considerações, cabem esclarecimentos por
parte do gestor responsável acerca da ausência de registro da escritura pública e a conseqüente incorporação do
bem imóvel desapropriado ao patrimônio público municipal, sob pena de restituição aos cofres públicos municipais da importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) correspondentes a 22.083,5864 VRTEs.

Análise

Justificativas

Alegou o Defendente que, de fato, não foi realizada a
transcrição de Escritura Pública em Cartório de Registro
de Imóveis do terreno desapropriado e que as providências para sanar essa irregularidade estariam em curso
e seriam trazidas a esta Corte de Contas. Todavia, até a
presente data, o responsável não acostou aos autos nenhuma documentação que afastasse a irregularidade em
tela.

Conforme bem sintetiza Di Pietro, “A desapropriação
desenvolve-se por meio de uma sucessão de atos definidos em lei e que culminam com a incorporação do bem
ao patrimônio público.” (Grifo nosso)
Há uma peculiaridade no processo de desapropriação
que é a indenização prévia que o Poder Público deve fazer ao expropriado, conforme prevê o artigo 32 do Decreto-Lei nº 3.365/41. Contudo, este pagamento prévio
não exime o gestor da responsabilidade de transmissão
do bem desapropriado para o patrimônio público, através de documento hábil, que neste caso é a escritura
pública devidamente registrada em Cartório de Registro
de Imóveis. Esta obrigatoriedade se faz necessária para
que se concretize a etapa da despesa denominada liquidação, prevista no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64,
in verbis:
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.
Diário Oficial de Contas

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir
a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

Abaixo transcrevemos as razões de justificativa apresentadas pelo responsável em relação ao item 25 da ITI
567/2009:
Em verdade não foi feita a transcrição de Escritura Pública em Cartório de Registro de Imóveis.
Tal pedido foi feito pela Procuradora Municipal à área
patrimonial, ainda em 2008, não tendo sido esse Registro efetivado.
As providências para sanar essa irregularidade estão em
curso e serão trazidas à Corte de Contas.
Pelo exposto, considerando a natureza do imóvel desawww.tce.es.gov.br

O presente indício de irregularidade se refere à ausência
de registro em Cartório de Registro de Imóveis da escritura pública de transferência do imóvel desapropriado
do Sr. Carlos Antônio Managna para a Prefeitura Municipal de Marilândia, referente ao processo administrativo nº 499/2008.

Pela análise dos autos, constata-se que o caso em tela se
trata de desapropriação amigável, realizada pela via administrativa mediante acordo entre a Administração e o
particular. Sobre o tema entende José dos Santos Carvalho Filho que
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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A fase executória através da via administrativa encerra
a ultimação da transferência do bem por intermédio de
acordo entre o Poder Público e o proprietário.
[...]
Trata-se de negócio jurídico bilateral resultante de consenso entre as partes e retrata a vontade do proprietário, de alienar bem de sua propriedade a terceiro, e do
adquirente, que por sua vez intenta transferir o bem a
seu patrimônio.
[...]
Esse negócio jurídico bilateral deve ser formalizado
através de escritura pública ou por outro meio que a lei
venha especificamente indicar. Cumpre, porém, que seja
através de documento, e nunca de forma verbal, porque,
sendo uma das partes o Poder Público, há de vigorar o
princípio da publicidade e do formalismo.
De acordo com Jimmy Matias Nunes, pelo princípio da
publicidade, entende-se que, para que direitos reais sobre determinado imóvel sejam oponíveis erga omnes,
deve ser realizada a transcrição do título hábil no respectivo Registro de Imóveis. Só assim dar-se-á a devida publicidade a tais direitos, valendo contra terceiros.
Já conforme o princípio da continuidade do Registro
Imobiliário, o registro só poderá ser realizado se a pessoa
que figura como alienante for a mesma que já é registrada como proprietária do imóvel. Tal princípio estabelece a existência de uma cadeia ininterrupta e lógica de
assentamentos que oferece confiança ao público, pois é
possível fazer um histórico registral autêntico e completo sobre determinado imóvel.
Sendo assim, nos casos de desapropriação, o registro da
sentença ou do acordo amigável é imprescindível, prinDiário Oficial de Contas

cipalmente para a proteção de terceiros de boa-fé, para
a satisfação da segurança jurídica, bem como diante das
exigências para eventual movimentação futura do bem
desapropriado. A sentença e o acordo constituem o título hábil para a transcrição no Registro de Imóveis.
Nesse sentido entende o Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, cujo trecho do Acórdão AG76163/CE transcrevemos abaixo:
“1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
DNOCS em face de decisão do Juízo a quo que entendeu
ser dispensável a transcrição da sentença da ação de desapropriação em cartório de registro de imóveis diante
da natureza especial de aquisição do domínio de que se
reveste a desapropriação.
2. É certo que a desapropriação é modo originário de
aquisição da propriedade, não prescindindo de qualquer
registro em ofício imobiliário, posto que a transferência da propriedade concretiza-se pelo próprio ato jurídico de desapropriação. Todavia, a necessidade de transcrição da sentença no Cartório de Registro de Imóveis
se deve à importância da publicidade do referido procedimento, ou seja, da alteração subjetiva do domínio do
bem, em relação aos terceiros de boa-fé.
3. Destarte, reveste caráter essencial a referida transcrição, haja vista a insegurança jurídica que ensejaria a ausência de qualquer registro da situação atual da propriedade do imóvel, o que poderia acarretar prejuízos de diversas ordens aos terceiros de boa-fé.
4. Ademais, o art. 167 da Lei 6.015/73 exige a transcrição
da sentença que fixa o valor da indenização da desapropriação no competente Cartório de Registro de Imóveis”.
(Acórdão AG76163/CE. Min. Rel. Desembargador Fedewww.tce.es.gov.br

ral Manoel Erhardt, Data de Julgamento: 19/05/2008,
Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da
Justiça - Data: 17/06/2008 - Página: 381 - Nº: 114 - Ano:
2008).
É notório que a despesa pública, para ser considerada
conforme a lei, deve cumprir um itinerário de fases,
que começa pela autorização legal, que é a previsão na
lei orçamentária, seja específica ou global; em seguida o processo licitatório ou sua dispensa, o contrato, o
empenho, o fornecimento dos bens ou serviços, a liquidação e, por fim, o pagamento.
O art. 63 da Lei 4320/64 estabelece que a liquidação da
despesa deve ser feita com base em documentos comprobatórios do crédito e o objetivo da regra é verificar a
origem e o objeto do que se deve pagar, além da importância exata (§ 1º, inciso I).
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir
a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Tendo em vista que, no caso em tela, o registro da escriSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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tura pública em Cartório de Registro de Imóveis do terreno desapropriado consiste na documentação comprobatória da efetiva transmissão do imóvel ao patrimônio
do Município, o pagamento efetuado a despeito do mesmo constitui grave infração a norma legal de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial e causam injustificado dano ao erário, na forma
do Art. 84, inciso III, alíneas d e e da Lei Complementar
621/2012.
Com efeito, não há como atestar a boa e regular execução da despesa pública sem a apresentação dos documentos necessários 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
se limitar ao âmbito federal, merece citação:
Diário Oficial de Contas

“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”
No mesmo sentido, a Decisão 16/2001, do TCU, que
além de rejeitar as contas da Prefeitura de Aparecida de
Goiânia, GO, ainda determinou o ressarcimento da quantia correspondente a R$103.440,00, conforme transcrito
no Relatório do Ministro Relator, Dr. Guilherme Palmeira, transcrito abaixo:
“ônus da prova do bom gerenciamento de gestão de recursos do erário público pertence ao administrador, conforme determinam o Decreto-lei 200/67 e reiteradas decisões desta Corte de Contas.” (g.n.)
Depreende-se da leitura do voto do Ministro Revisor, Dr.
Lincoln M. da Rocha:
“É despiciendo lembrar que o dever de comprovar o emprego adequado do dinheiro público é do Administrador,
não podendo o ônus da prova da existência do objeto ser
transferido a esta Casa.
Restará ao gestor público, oportunidade recursal para
apresentar a competente prestação de contas que, sendo suficiente para comprovar a boa e regular aplicação
dos recursos transferidos, poderá reverter o juízo de
mérito ora formulado.”
Assim, sem a efetiva comprovação da incorporação do
imóvel ao patrimônio público para a regular 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, diante da atual carência de meios hábeis de controle dos gastos.
www.tce.es.gov.br

Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade, e pelo ressarcimento aos cofres públicos municipais da importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
correspondentes a 22.083,5864 VRTE, tendo em vista
que o pagamento pelo terreno a despeito da ausência de
registro em Cartório de Registro de Imóveis da escritura
pública de transferência do imóvel desapropriado caracteriza infringência ao art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64.
2.26 Serviços de transporte escolar – Ausência de formalização de procedimento licitatório (Item 26 da ITI
567/2009)
Base legal: Infringência ao artigo 37, inciso XXI, da CRFB/88.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo
transcrevemos
de apontada no item 26
Processo: 599/2008

a
da

ITI

irregularida567/2009:

Credor: Viação Marilândia Ltda e outros
Valor contratado: R$ 52.619,28
Valor pago: R$ 51.846,48
A equipe constatou que a administração municipal contratou, por dispensa de licitação, com fulcro no inciso II,
do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93, através do processo nº 599/2008, as empresas identificadas na tabela
a seguir, para realizar a prestação de serviços de transporte escolar para a rede de ensino fundamental do município. Ocorre que o valor total das contratações totalizou R$ 52.619,28 encontrando-se acima do valor permitido pela legislação vigente, para a modalidade de conSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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tratação realizada.
– Contratos de transporte escolar realizados por dispensa de licitação:
Nº PROC. CREDOR Nº CONTRATO VALOR – R$
CONTRATO PAGO
599/2008 Marilene Baptista Rigo 19/2008 9.016,00
8.243,20

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei,
o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Antônio Lima de Carvalho 22/2008 6.899,20 6.899,20

Neste contexto, há indício de inobservância ao artigo 37,
inciso XXI, da CRFB/88, devendo o gestor expor os motivos que o levaram a contratar diretamente os serviços
de transporte escolar.

Ademilson Lorencini 23/2008 3.404,80 3.404,80

Justificativas

Viação Marilândia Ltda 21/2008 12.448,80 23.563,68

Fonte: Processo de dispensa de licitação 599/2008

O Defendente alegou que a contratação do transporte escolar decorreu do Ofício OF/SEMED/055/2008 de
07/02/2008 (fls. 848/853), da Secretaria Municipal de
Educação, em que “se indicavam os itinerários a cumprir,
o preço praticado para o quilômetro rodado (publicado
no Diário Oficial do Estado) e a indicação de empresas
que poderiam prestar os serviços, por itinerário”.

Conforme demonstrado, a contratação de serviços para o transporte de alunos, a que se refere este tópico,
ocorreu sem a formalização do devido procedimento licitatório, desrespeitando, desta forma, o que determina
o artigo 37, XXI, da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, in verbis:

Argumentou que foram firmados 8 contratos, um para
cada itinerário, cujos valores variaram de R$ 12.448,80
(itinerário III) a R$1.908,48 (itinerário VI). Desta forma,
não houve uma contratação direta de valor R$52.619,28,
visto que esse montante representa 8 contratos de valores próximos do limite legal de dispensa de licitação.

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:

Afirmou que a referida contratação se destinava, especificamente, a suprir o transporte escolar no mês de Março de 2008, quando seria realizada licitação para prestação de serviço de transporte escolar para o restante do
exercício.

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados

Alegou que seria incabível suspender o transporte escolar enquanto se realizasse procedimento licitatório para

Aldo Alessandro Rodrigues Bonfim 20/2008 9.735,60
9.735,60

Viação Marilândia Ltda 24/2008 1.908,48
Viação Marilândia Ltda 25/2008 2.822,40
Viação Marilândia Ltda 26/2008 6.384,00
Totais 52.619,28 51.846,48

Diário Oficial de Contas
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atender aos alunos da Rede Municipal, que efetivamente ocorreu em 13/03/2008 por meio do Pregão Presencial 011/2008.
Por fim, argumentou que a indicação das empresas se
deveu ao fato de que as mesmas já vinham operando
nesses itinerários, permitindo a continuidade dos serviços com preços que obedeciam ao parâmetro oficial indicado pelo Estado.
Análise
O presente indício de irregularidade se refere à contratação, pela Prefeitura Municipal de Marilândia, de diversas
empresas para prestação de serviços de transporte escolar, por dispensa de licitação, com fulcro no artigo 24, II,
da Lei Federal nº 8.666/93, in verbis:
Art. 24. É dispensável a licitação:
[...]
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez
por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II
do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de
um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (grifo nosso)
Pela leitura do dispositivo acima transcrito, entende-se
que é dispensável a licitação para contratação de serviços no valor de até R$8.000,00 (oito mil reais), desde que não se tratem de parcelas de um mesmo serviço que possa ser realizada de uma só vez. Pela análise da
documentação acostada aos autos, verifica-se que as oito contratações realizadas pela Municipalidade por dispensa de licitação totalizaram R$ 52.619,28. Sendo assim, tais contratações não se enquadram na hipótese legal em questão. Cabe ressaltar que os contratos celebraSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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dos possuíam mesmo objeto (prestação de serviços de
transporte de alunos da rede estadual de ensino da zona rural e urbana do Município de Marilândia), com vigência de 11 de fevereiro a 20 de março de 2008, variando apenas o itinerário a ser cumprido por cada empresa.
O Defendente alegou que a contratação das empresas
para prestação dos serviços de transporte escolar decorreu do Ofício OF/SEMED/055/2008 de 07/02/2008 (fls.
848/853), da Secretaria Municipal de Educação, em que
“se indicavam os itinerários a cumprir, o preço praticado
para o quilômetro rodado (publicado no Diário Oficial do
Estado) e a indicação de empresas que poderiam prestar os serviços, por itinerário”. Argumentou ainda que os
8 contratos não representariam fracionamento de uma
contratação única totalizando R$52.619,28, visto que cada ajuste se referia a um itinerário específico.
Ainda que os preços contratados tenham seguido os fixados por órgão oficial e que cada itinerário representasse um objeto diferente, não resta dúvida quanto ao fato
de que os Contratos 19/2008, 20/2008 e 21/2008 não se
enquadram na hipótese de dispensa de licitação prevista
no inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, por
ultrapassarem o limite de R$8.000,00, como demonstrado na seguinte tabela constante na ITI 567/2009:
Observa-se ainda que os Contratos 21/2008, 24/2008,
25/2008 e 26/2008, apesar de se referirem a diferentes
itinerários, foram celebrados com a mesma empresa –
Viação Marilândia Ltda. Assim, resta claramente injustificada a celebração de quatro contratos distintos para a
prestação de serviços de transporte escolar, na mesma
municipalidade, pela mesma empresa e em mesma época - caracterizando evidente fracionamento de despesa.
Ademais, o responsável não trouxe aos autos documenDiário Oficial de Contas

tos que justificassem a divisão do objeto “prestação de
serviço de transporte escolar no Município de Marilândia” por itinerários. Sendo assim, resta-nos concluir que
todos os contratos em tela foram resultado de fracionamento de despesa por parte da Administração, configurando ilegalidade até mesmo das contratações de valor
inferior ao limite legal de R$8.000,00. Tal prática conforma infringência ao dispositivo legal supracitado, sendo
reiteradamente condenada perante as Cortes de Contas
do país. Neste sentido, endente o Tribunal de Contas da
União:

contratos visavam prestação de serviço facilmente programável à Municipalidade, sendo que o eventual atraso
na realização de procedimento licitatório configura falha
de planejamento do gestor público. É sabido que a falta
de planejamento da Administração não justifica contratações diretas por dispensa de licitação, conforme enfatizado nas deliberações do Tribunal de Contas da União
abaixo transcritas:

Abstenha de contratar serviços por dispensa de licitação
quando o total das despesas anuais não se enquadrar no
limite estabelecido pelo art. 24, II, da Lei n. 8.666/1993
(...).

Planeje as compras de modo a evitar a realização de
despesas que possam caracterizar fracionamento, tendo em vista o disposto no inciso II do art. 24 da Lei nº
8.666/1993.

Acórdão 1705/2003 Plenário

Acórdão 165/2001 Plenário

Evite a fragmentação de despesas, caracterizada por
aquisições frequentes dos mesmos produtos ou realização sistemática de serviços da mesma natureza em processos distintos, cujos valores globais excedam o limite
previsto para dispensa de licitação a que se referem os
inciso I e II do art. 24 da Lei 8.666/1993.

Devem ser adotadas as providências cabíveis para que
sejam promovidos os processos licitatórios com a antecedência necessária para a sua conclusão antes do término do contrato vigente, evitando-se a descontinuidade da prestação dos serviços e a realização de dispensa
de licitação, fundamentada no art. 24, inciso IV, quando
não estiverem absolutamente caracterizados os casos de
emergência e calamidade pública estabelecidos no citado dispositivo legal.

Acórdão 1386/2005 Segunda Câmara
O Defendente alegou também que as referidas contratações se destinavam, especificamente, a suprir o transporte escolar no mês de Março de 2008, quando seria
realizado procedimento licitatório para prestação de serviço de transporte escolar para o restante do exercício
– efetivamente realizado em 13/03/2008, conforme Ata
do Pregão Presencial nº 001/2008 (fls. 1601/1602).
Entretanto, tal alegação não exime sua responsabilidade pela irregularidade em tela, tendo em vista que os
www.tce.es.gov.br

Não proceda à contratação sem licitação, alegando situações emergenciais causadas pela falta de planejamento
ou de desídia. Acórdão 771/2005 Segunda Câmara

Acórdão 260/2002 Plenário
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
2.27 Desapropriação de imóvel rural para construção
de habitações populares – Ausência de declaração de
utilidade pública ou de interesse social para fins de desapropriação (Item 27 da ITI 567/2009)
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Base legal: Infringência ao artigo 2º do Decreto-lei nº
3.365/41.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos o indício de irregularidade apontado no item 27 da ITI 567/2009:
Processo: 2.014/2008
Credor: Marilio Bravin
Valor contratado: R$ 100.000,00
Valor pago: R$ 100.000,00
A Prefeitura Municipal de Marilândia, objetivando adquirir uma área de terras na zona rural para construção
de habitações populares, instruiu o processo administrativo nº 2.014, em 02/05/2008.
Da análise do processo em comento, constatamos a
existência de um Laudo de Avaliação realizado pela
Comissão Especial de Avaliação Imobiliária designada pelo Decreto Municipal nº 1.207/2006, avaliando o imóvel
de propriedade do Sr. Marilio Bravin, situado na localidade denominada São Marcos, Zona Rural do Município
de Marilândia, medindo 48.746,489 metros quadrados,
pelo valor global de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Constatamos ainda, no referido processo, cópia de planta topográfica da área desapropriada e cópia da escritura pública de desapropriação consensual transferindo a propriedade do imóvel do Sr. Marilio Bravin para
a Prefeitura Municipal de Marilândia. Nota-se, entretanto, que a cópia da escritura pública que consta nos autos, não se encontra registrada no Cartório de Registro
de Imóveis, não produzindo, portanto, os efeitos legais
Diário Oficial de Contas

da transferência patrimonial.
A desapropriação é o procedimento administrativo pelo
qual o Poder Público ou seus delegados, mediante prévia
declaração de necessidade pública, utilidade pública ou
interesse social, impõe ao proprietário a perda de um
bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização, desenvolvendo-se por meio de uma sucessão
de atos definidos em lei e que culminam com a incorporação do bem ao patrimônio público.
Conforme dissemos, na fase declaratória o Poder Público
deve declarar a utilidade pública ou o interesse social do
bem para fins de dasapropriação.
Esta obrigatoriedade se encontra regulamentada através
do artigo 2º do Decreto-Lei nº 3.365/41, in verbis:
Art. 2o Mediante declaração de utilidade pública, todos
os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos
Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.
Segundo Di Pietro, a declaração expropriatória pode ser
feita pelo Poder Executivo por meio de decreto, devendo, contudo, ser indicado o sujeito passivo da desapropriação, a descrição do bem, a declaração de utilidade
pública ou interesse social, a destinação específica a ser
dada ao bem, o fundamento legal e os recursos orçamentários destinados ao atendimento da despesa.
Da análise do processo administrativo nº 2.014/2008,
não identificamos a existência de lei, decreto ou qualquer
outro ato declarando a utilidade pública ou o interesse
social para a desapropriação em comento, desrespeitando assim, o disposto no artigo 2º do Decreto-Lei nº
3.365/41 e prejudicando todo o processo de desapropriação realizado.
Cabe ao gestor responsável apresentar suas justificawww.tce.es.gov.br

tivas quanto a falta de comprovação dos documentos
necessários ao processo de desapropriação relatados
neste tópico, ou comprovar a existência dos mesmos.
Justificativas
Alegou o Defendente que no caso da presente desapropriação para construção de seis casas populares, não
apenas a destinação do imóvel apontava para o interesse social, como esta também estava manifesta na Escritura Pública de Desapropriação Consensual, firmada pelo Município de Marilândia com o Sr. Marílio Bravin, de
onde se extrai:
(...) FINALIDADE DA DESAPROPRIAÇÃO: A área desapropriada será utilizada para execução do projeto “Loteamento Novo Horizonte”, para fins sociais. Fundamentação Legal: Decreto Municipal 1.442 de 10.06.2008.
Aduziu, portanto, que além da declaração formal da finalidade da desapropriação (fins sociais), é indicado o Decreto Municipal que dá suporte à destinação social do
imóvel.
Análise
O presente indício de irregularidade se refere à ausência
de declaração de utilidade pública ou de interesse social
para fins de desapropriação de terreno para construção
de casas populares no município de Marilândia.
Da análise do processo administrativo nº 2014/2008, a
equipe de auditoria não identificou a existência de lei,
decreto ou qualquer outro ato declarando a utilidade
pública ou o interesse social para a desapropriação em
comento, caracterizando infringência ao disposto no artigo 2º do Decreto-Lei nº 3.365/41.
Alegou o Defendente que, no caso da presente desapropriação, a destinação do imóvel apontava para o inSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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teresse social (construção de casas populares), destinação esta manifesta na Escritura Pública de Desapropriação Consensual (fls. 932/933), firmada pelo Município
de Marilândia com o Sr. Marílio Bravin, de onde se extrai
que a fundamentação legal da desapropriação é o Decreto Municipal 1.442 de 10/06/2008. Todavia, não é possível concluir que o mencionado decreto consistia na declaração expropriatória, visto que o mesmo não foi trazido a esta Corte de Contas pelo Justificante ou pela equipe de auditoria.
Passando-se à análise convém tecer algumas linhas sobre o instituto da desapropriação.
Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “a desapropriação
é o procedimento administrativo pelo qual o Poder Público ou seus delegados, mediante prévia declaração de
necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização”.
Descreve ainda que o procedimento administrativo de
desapropriação compreende a fase declaratória, onde o
Poder Público declara a utilidade pública ou o interesse
social do bem para fins de desapropriação e a fase executória, abrangendo, esta última, uma fase administrativa e uma judicial. Na fase executória estão compreendidos os atos pelos quais o Poder Público promove a desapropriação, ou seja, adota as medidas necessárias à
efetivação da desapropriação, pela integração do bem
ao patrimônio público.
A regra matriz da desapropriação encontra-se estabelecida no artigo 5º, inciso XXIV, da CF/88:
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por inDiário Oficial de Contas

teresse social, mediante justa e prévia indenização em
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;
Em sede infraconstitucional a matéria é regulada por
normas específicas em conformidade com a espécie de
desapropriação, a saber: Dec. Lei nº 3.365/1941 (que
cuida especificamente da desapropriação por utilidade
pública); Lei nº 4.132/1962 (que trata da desapropriação
por interesse social); Lei nº 8.629/1993 (desapropriação
rural); Lei Complementar nº 76/93 (desapropriação rural
para fins de reforma agrária).
Em primeiro lugar, cabe destacar que a construção de
casas populares se enquadra na hipótese de interesse
social constante no art. 2º, V, da Lei nº 4.132/1962. No
que tange à declaração de interesse social consignada
pelo art. 2º da lei geral de desapropriação (Dec. Lei nº
3.365/1941), também denominada Declaração Expropriatória e igualmente exigível nos casos de desapropriação por interesse social, entende-se como a manifestação administrativa afirmando seu interesse em intervir na propriedade do particular, tomando-lhe a titularidade, a fim de atender algum interesse público. Considerando que se trata de forma interventiva mais ofensiva ao patrimônio privado, a Declaração Expropriatória
deve especializar ao máximo a extensão que será desapropriada e o motivo fundante. Tal é o entendimento do
Prof. Carvalho Filho:
Em primeiro lugar, a declaração precisa individuar, com
precisão, o bem ou os bens nos quais o Poder Público
tem interesse para fins expropriatórios. Sendo assim,
não têm legitimidade declarações genéricas, em algumas ocasiões firmadas pelo expropriante, ou seja, aquelas declarações que se limitam a dizer genericamente
www.tce.es.gov.br

que as áreas situadas em determinado local têm utilidade pública. Urge que a declaração identifique com precisão todos os bens; não o fazendo, a declaração é inválida
e inapta a produzir qualquer efeito jurídico.
É ainda necessário que a declaração deixe expresso o fim
a que se destina a desapropriação, porque somente com
essa referência será possível ao proprietário apurar se
há, ou não, desvio de finalidade, e se a hipótese configura realmente um dos casos que a lei prevê como suscetíveis de ensejar a desapropriação.
Segundo Celso Antônio Bandeira de Melo, são Poderes
competentes para manifestar a declaração de utilidade
pública tanto o Poder Legislativo como o Poder Executivo. Em qualquer caso, contudo, o ato é de natureza administrativa. Sobre tal ato, Bandeira de Melo assevera
que
Quando expedida a declaração pelo Legislativo, competente para tanto é, evidentemente, o órgão legislativo;
quando expedida pelo Executivo, competentes para manifestá-la são os chefes deste Poder, isto é, Presidente,
Governadores e Prefeitos.
Deverão fazê-lo através de decreto, o qual é ato típico
de tais autoridades e lhes serve de veículo para manifestar diferentes atos relativos às mais elevadas atribuições.
Da declaração de utilidade pública devem constar: a)
manifestação pública da vontade de submeter o bem
à força expropriatória; b) fundamento legal em que se
embasa o poder expropriante; c) destinação específica
a ser dada ao bem; d) identificação do bem a ser expropriado.(grifo nosso)
Sendo assim, resta evidente que a Escritura Pública de
Desapropriação Consensual destacada pelo Defendente
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não supre a falta da declaração expropriatória, através
de decreto, devidamente formalizada e publicada. Pode-se concluir que o Decreto que abre a fase declaratória
deve ser específico e justificado para que se verifique a
motivação do ato, podendo ser considerado um direito
daquele que terá sua propriedade subtraída.
Ante ao exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade pela infringência ao disposto no artigo 2º do Decreto-Lei nº 3.365/41.
2.28 Ausência de escritura pública transcrita em cartório de registro de imóveis (Item 28 da ITI 567/2009)
Base legal: Infringência ao artigo 63 da Lei Federal nº.
4.320/64.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos o indício de irregularidade apontado no item 28 da ITI 567/2009:
A segunda fase do processo de desapropriação, a executória, conforme dito pode ser administrativa ou judicial. Havendo acordo entre as partes, procede-se a fase
administrativa, onde serão procedidas as formalidades
estabelecidas para a compra e a venda.
O que constatamos no presente caso é que houve acordo entre as partes, conforme declaração acostada às fls.
09 e 10 do processo nº 2.014/2008. Ocorre que após firmado o acordo, a área foi demarcada e a escritura pública foi elaborada e assinada pelas partes, entretanto, não
consta, na cópia anexa ao processo, a comprovação de
registro da escritura no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Marilândia – E.S.
Diário Oficial de Contas

Segundo dispõe o artigo 32 do Decreto Lei nº 3.365/41,
o pagamento do preço do bem desapropriado deve ser
prévio e em dinheiro. Entretanto, o pagamento prévio
ao expropriado não exime o Poder Público da obrigatoriedade de transferência do bem para seu patrimônio.
Conforme bem sintetiza Di Pietro, “A desapropriação
desenvolve-se por meio de uma sucessão de atos definidos em lei e que culminam com a incorporação do bem
ao patrimônio público.” (Grifo nosso)
Ademais, não existe comprovação de desmembramento da fração de área desapropriada, uma vez que
a área do imóvel de propriedade do Sr. Marilio Bravin
era de 880.000,00 m² (oitocentos e oitenta mil metros
quadrados) e a área desapropriada foi de 48.746,489m²
(quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e seis metros
e quarenta e oito centímetros) quadrados.
Conforme dissemos, há uma peculiaridade no processo
de desapropriação que é a indenização prévia que o Poder Público deve fazer ao expropriado, conforme prevê
o artigo 32 do Decreto-Lei nº 3.365/41. Contudo, este
pagamento prévio não exime o gestor da responsabilidade de transmissão do bem desapropriado para o patrimônio público, através de documento hábil, que neste
caso é a escritura pública devidamente registrada em
Cartório de Registro de Imóveis. Esta obrigatoriedade se
faz necessária para que se concretize a etapa da despesa
denominada liquidação, prevista no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64, in verbis:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir
a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Pelas razões expostas, cabem esclarecimentos por parte
do gestor responsável acerca da ausência de registro da
escritura pública e a conseqüente incorporação do bem
imóvel desapropriado ao patrimônio público municipal,
sob pena de restituição aos cofres públicos municipais
da importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) correspondentes a 55.208,9659 VRTEs.
Justificativas
Alegou o Defendente que em 08 de dezembro de 2008,
por meio do Ofício GP/0097/2008, foi solicitado ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marilândia
que procedesse ao registro da escritura do terreno desapropriado.
Aduziu que, em janeiro que 2009, assumiu o novo mandatário municipal, a quem cabia dar continuidade aos
atos da gestão anterior.

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.

Argumentou que não é cabível imputar ao ex-prefeito
ato não concluso por razões que estão fora de seu alcance, devendo ser questionado ao atual Prefeito Municipal
quanto ao registro solicitado.

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:

Quanto ao ressarcimento, questionou se o simples fato
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de não ter sido efetuado o registro da escritura no Cartório de Imóveis (solicitado pelo responsável) seria motivo
para imputação de débito. Nesta esteira, questionou inclusive se os auditores verificaram a existência do imóvel
e das seis casas populares nele construídas.
Argumentou que o registro da escritura é um ato formal
de transferência de propriedade e sua falta não significa
que o detentor do imóvel não possua diretos sobre ele,
particularmente quando se trata de desapropriação consensual de terreno onde se construíram moradias populares.
Alegou que, como atesta a documentação que compõe o
Processo 0734/2009, não houve nenhuma lesão ao erário. Citando Cavalieri, aduziu que a imputação de ressarcimento sem ocorrência de dano importaria em enriquecimento ilícito.
Análise
O presente indício de irregularidade se refere à ausência de registro em Cartório de Registro de Imóveis da escritura pública de transferência do imóvel desapropriado de propriedade do Sr. Marilio Bravin para o Município de Marilândia, referente ao processo administrativo
nº 2.014/2008.
Alegou o Defendente que em 08 de dezembro de 2008,
por meio do Ofício GP/0097/2008 (fls. 934), foi solicitado
ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marilândia que procedesse ao registro da escritura do terreno desapropriado. Sendo assim, caberia ao seu sucessor
na Prefeitura Municipal no mandato de 2009 a tarefa de
verificar se o registro foi efetivamente realizado.
Pela análise dos autos, constata-se que o caso em tela se
trata de desapropriação amigável, conforme declaração
Diário Oficial de Contas

acostada às fls. 920 e 921, realizada pela via administrativa mediante acordo entre a Administração e o particular. Sobre o tema entende José dos Santos Carvalho Filho que
A fase executória através da via administrativa encerra
a ultimação da transferência do bem por intermédio de
acordo entre o Poder Público e o proprietário.
[...]
Trata-se de negócio jurídico bilateral resultante de consenso entre as partes e retrata a vontade do proprietário, de alienar bem de sua propriedade a terceiro, e do
adquirente, que por sua vez intenta transferir o bem a
seu patrimônio.
[...]
Esse negócio jurídico bilateral deve ser formalizado
através de escritura pública ou por outro meio que a lei
venha especificamente indicar. Cumpre, porém, que seja
através de documento, e nunca de forma verbal, porque,
sendo uma das partes o Poder Público, há de vigorar o
princípio da publicidade e do formalismo.
De acordo com Jimmy Matias Nunes, pelo princípio da
publicidade, entende-se que, para que direitos reais sobre determinado imóvel sejam oponíveis erga omnes,
deve ser realizada a transcrição do título hábil no respectivo Registro de Imóveis. Só assim dar-se-á a devida publicidade a tais direitos, valendo contra terceiros.
Já conforme o princípio da continuidade do Registro
Imobiliário, o registro só poderá ser realizado se a pessoa
que figura como alienante for a mesma que já é registrada como proprietária do imóvel. Tal princípio estabelece a existência de uma cadeia ininterrupta e lógica de
assentamentos que oferece confiança ao público, pois é
www.tce.es.gov.br

possível fazer um histórico registral autêntico e completo sobre determinado imóvel.
Sendo assim, nos casos de desapropriação, o registro da
sentença ou do acordo amigável é imprescindível, principalmente para a proteção de terceiros de boa-fé, para
a satisfação da segurança jurídica, bem como diante das
exigências para eventual movimentação futura do bem
desapropriado. A sentença e o acordo constituem o título hábil para a transcrição no Registro de Imóveis.
Nesse sentido entende o Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, cujo trecho do Acórdão AG76163/CE transcrevemos abaixo:
“1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
DNOCS em face de decisão do Juízo a quo que entendeu
ser dispensável a transcrição da sentença da ação de desapropriação em cartório de registro de imóveis diante
da natureza especial de aquisição do domínio de que se
reveste a desapropriação.
2. É certo que a desapropriação é modo originário de
aquisição da propriedade, não prescindindo de qualquer
registro em ofício imobiliário, posto que a transferência da propriedade concretiza-se pelo próprio ato jurídico de desapropriação. Todavia, a necessidade de transcrição da sentença no Cartório de Registro de Imóveis
se deve à importância da publicidade do referido procedimento, ou seja, da alteração subjetiva do domínio do
bem, em relação aos terceiros de boa-fé.
3. Destarte, reveste caráter essencial a referida transcrição, haja vista a insegurança jurídica que ensejaria a ausência de qualquer registro da situação atual da propriedade do imóvel, o que poderia acarretar prejuízos de diversas ordens aos terceiros de boa-fé.
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4. Ademais, o art. 167 da Lei 6.015/73 exige a transcrição
da sentença que fixa o valor da indenização da desapropriação no competente Cartório de Registro de Imóveis”.
(Acórdão AG76163/CE. Min. Rel. Desembargador Federal Manoel Erhardt, Data de Julgamento: 19/05/2008,
Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da
Justiça - Data: 17/06/2008 - Página: 381 - Nº: 114 - Ano:
2008).
É notório que a despesa pública, para ser considerada
conforme a lei, deve cumprir um itinerário de fases,
que começa pela autorização legal, que é a previsão na
lei orçamentária, seja específica ou global; em seguida o processo licitatório ou sua dispensa, o contrato, o
empenho, o fornecimento dos bens ou serviços, a liquidação e, por fim, o pagamento.
O art. 63 da Lei 4320/64 estabelece que a liquidação da
despesa deve ser feita com base em documentos comprobatórios do crédito e o objetivo da regra é verificar a
origem e o objeto do que se deve pagar, além da importância exata (§ 1º, inciso I).
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir
a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
Diário Oficial de Contas

II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Sendo assim, as alegações do Defendente não merecem
prosperar, visto que o Ofício GP/0097/2008 (fls. 934), no
qual o Prefeito solicita o registro da escritura pública junto ao Cartório de Registro de Imóveis, data de 08 de dezembro de 2008 e as notas de liquidação e pagamento
(fls. 928/929) datam de 10 de julho de 2008.
Tendo em vista que, no caso em tela, o registro da escritura pública em Cartório de Registro de Imóveis do terreno desapropriado consiste na documentação comprobatória da efetiva transmissão do imóvel ao patrimônio
do Município, o pagamento efetuado a despeito do mesmo constitui grave infração a norma legal de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial e causam injustificado dano ao erário, na forma
do Art. 84, inciso III, alíneas d e e da Lei Complementar
621/2012.
Com efeito, não há como atestar a boa e regular execução da despesa pública sem a apresentação dos documentos necessários ao controle externo, sob pena de
que seja atribuído ao administrador público o ressarcimento integral dos valores pagos sem a comprovação
das despesas.

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
se limitar ao âmbito federal, merece citação:
“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”
No mesmo sentido, a Decisão 16/2001, do TCU, que
além de rejeitar as contas da Prefeitura de Aparecida de
Goiânia, GO, ainda determinou o ressarcimento da quantia correspondente a R$103.440,00, conforme transcrito
no Relatório do Ministro Relator, Dr. Guilherme Palmeira, transcrito abaixo:
“ônus da prova do bom gerenciamento de gestão de recursos do erário público pertence ao administrador, conforme determinam o Decreto-lei 200/67 e reiteradas decisões desta Corte de Contas.” (g.n.)

Também compartilha este entendimento o Tribunal de
Contas da União:

Depreende-se da leitura do voto do Ministro Revisor, Dr.
Lincoln M. da Rocha:

“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

“É despiciendo lembrar que o dever de comprovar o emprego adequado do dinheiro público é do Administrador,
não podendo o ônus da prova da existência do objeto ser
transferido a esta Casa.

www.tce.es.gov.br

Restará ao gestor público, oportunidade recursal para
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apresentar a competente prestação de contas que, sendo suficiente para comprovar a boa e regular aplicação
dos recursos transferidos, poderá reverter o juízo de
mérito ora formulado.”
Assim, sem a efetiva comprovação da incorporação do
imóvel ao patrimônio público para a regular liquidação
da despesa, 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, diante da atual carência de
meios hábeis de controle dos gastos.

tratos:

Justificativas

CONTRATO Nº 53, 25/04/2008

O Defendente alegou que a publicação foi realizada nos
Quadros de Avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal
de Marilândia.

CONTRATADO: LAN RENTAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE
SONORIZAÇÃO LTDA
OBJETO: SHOWS ARTÍSTICOS PARA A FEIRA PLURICULTURAL DE EVENTOS NOS DIAS 14 A 18/05/2008.
VALOR: R$59.700,00
VIGÊNCIA: 45 DIAS DA ASSINATURA
CONTRATO Nº 54, 25/04/2008
CONTRATADO: JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME

Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade, sob pena de ressarcimento aos cofres públicos
municipais da importância de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) correspondentes a 55.208,9659 VRTE, tendo em
vista que o pagamento pelo terreno a despeito da ausência de registro em Cartório de Registro de Imóveis da escritura pública de transferência do imóvel desapropriado caracteriza infringência ao art. 63 da Lei Federal nº
4.320/64.

OBJETO: SHOW COM OS ARTÍSTAS ATAIDE E ALEXANDRE
NO DIA 16/05/2008.

2.29 Processo nº. 1.565/2008 – Contratação de shows
artísticos para a Feira Pluricultural de Eventos – Ausência de publicação (Item 29 da ITI 567/2009)

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e
no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro
de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação
e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco)
dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação
dada pela Lei nº 11.107, de 2005)

Base legal: Infringência ao artigo 26, caput, da Lei Federal nº. 8.666/93
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Transcrevemos abaixo a irregularidade apontada no item
29 da ITI 567/2009:
A municipalidade, tendo por base o inciso III do artigo
25 da Lei Federal nº 8.666/93 realizou os seguintes conDiário Oficial de Contas

VALOR: R$33.6000,00
VIGÊNCIA: 45 DIAS DA ASSINATURA
Da análise efetuada no processo de inexigibilidade de licitação em tela não foi constatada a sua publicação na
imprensa oficial como requer o artigo 26 da lei das licitações.

Diante dos fatos, cabe ao ordenador de despesas apresentar justificativas pelo indício de irregularidade apresentada face a ausência de publicação na imprensa oficial do processo de inexigibilidade nº 1.565/2008.
www.tce.es.gov.br

Análise
O presente indício de irregularidade se refere à ausência de publicação do processo de inexigibilidade nº
1.565/2008 na imprensa oficial.
O referido processo trata da contratação, por inexigibilidade de licitação, de diversos artistas, por intermédio
das empresas Joelza Boldrini Cristo Ferrari ME e Lan Rental Locação e Serviços de Sonorização, para apresentação durante a Feira Pluricultural de Eventos do Município
de Marilândia. Conforme dispõe o artigo 26 da Lei Federal nº. 8.666/93,
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e
no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro
de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação
e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco)
dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação
dada pela Lei nº 11.107, de 2005. Grifo nosso)
Sendo assim, observa-se que o legislador considerou a
publicação na imprensa oficial como condição de eficácia dos atos em situações de inexigibilidade, como a do
caso em tela.
Segundo ensinamentos de JUSTEN FILHO, o ato que autoriza a contratação direta e estabelece as condições de
sua formalização deve ser levado à publicação. Com isso, atende-se o princípio da publicidade e dá-se conheSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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cimento ao público em geral quanto à conduta da Administração. Ensina ainda que, no caso específico das
contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa (excluídas as situações indicadas no próprio art. 26),
a contratação apenas poderá ser produzida após a publicação indicada.
Quanto a essa questão, transcrevemos o posicionamento do TCU no Acórdão 1618/2012 - Primeira Câmara:
9.11. alertar o Hospital Geral de Bonsucesso quanto às
seguintes irregularidades constatadas na Dispensa de Licitação nº 122/2005:
[...]
9.11.5. ausência, em processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, da comprovação de publicação na Imprensa Oficial e do termo de contrato, assinado pelas
partes, em desacordo, respectivamente, com os arts. 26
e 62, § 4º, da Lei nº 8.666/1993;
Considerando que o Defendente alegou que tal publicação foi realizada apenas nos Quadros de Avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal de Marilândia, reconhecendo a falta de publicação na imprensa oficial, resta caracterizada infringência ao artigo 26, caput, da Lei Federal
nº. 8.666/93. Pelo exposto, opina-se pela manutenção
da irregularidade.
2.30 Inexigibilidade inexistente – Ausência de licitação
na contratação de profissional do setor artístico (Item
30 da ITI 567/2009)

Auditoria

16/05/08

Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item
30 da ITI 567/2009:

Fonte: processo de inexigibilidade

Da análise do processo de inexigibilidade nº 1.565/2008,
constata-se que a Administração efetuou pesquisa de
preço com as empresas Joelza Boldrini Cristo Ferrari –
MEL, Lan Rental Locação e Serviços de Sonorização Ltda e Dallapicola Comercial Técnica Ltda. Em todas as
propostas orçadas constavam as apresentações artísticas dos mesmos artistas como segue:
– Demonstrativo das empresas que apresentaram orçamento
Show Artístico Empresas e Valores de Orçamento Data
do Show
Joelza Boldrini Cristo Ferrari Lan Rental Locação e
Serviços de Sonorização LtdaDallapicola Comercial
Técnica Ltda Show Gospel – Daniel e Samuel65.500,00
59.700,00 67.200,00 14/05/08
Banda Forrozão Cabaré 14/05/08
Banda Fator RG7 14/05/08
Banda Dimensões 14/05/08
Show Gospel – Frei zeca e Banda 15/05/05
Banda Carbono 12 15/05/08
Banda Apaluza 15/05/08
Banda Forró Cachamel 16/05/08
Banda Via Marte 16/05/08

Base legal: Infringência ao artigo 2º e inciso III do artigo
25 da Lei Federal nº. 8.666/93.

Banda Forró Arte 17/05/08

Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal

Banda Tremendões. 18/05/08

Diário Oficial de Contas

Trio Show da Terra e Banda 17/05/08
Ataíde e Alexandre 33.600,00 34.800,00 36.900,00
www.tce.es.gov.br

Diante das propostas apresentadas, foram contratas as
empresas Joelza Boldrini Cristo Ferrari para o show da
dupla Ataíde e Alexandre e Lan Rental Locação e Serviços
de Sonorização Ltda para apresentação de diversos artistas, constando do processo Cartas/Declarações/Atestados concedendo às contratadas exclusividade nos dias
das apresentações.
Como pode ser observado na tabela anterior, diferentes
empresas apresentaram propostas de apresentação de
shows de mesmos artistas e inclusive para as mesmas
datas, sendo apenas intermediadoras e não empresárias
exclusivas, o que descaracteriza o caráter de empresário exclusivo como determina o artigo 25, inciso III, da
Lei 8.666/93:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
III - para contratação de profissional de qualquer setor
artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou
pela opinião pública.
Ademais, uma vez que várias empresas apresentaram
proposta, também fica descaracterizada a condição de
inexigibilidade de licitação, havendo plenas condições de
certame licitatório como determina o artigo 2º da mesma lei das licitações:
Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Ante ao exposto cabe ao ordenador de despesas apresentar as justificativas que o levaram a contratar as empresas por inexigibilidade de licitação com possível infringência ao artigo 2º e ao inciso III do artigo 25 da Lei
das Licitações.
Justificativas
O Defendente Osmar Passamani alegou que, apesar de
três empresas terem enviado orçamentos para a contratação das diversas bandas, apenas as efetivamente contratadas apresentaram as cartas de exclusividade para as
apresentações dos artistas durante a Feira Pluricultural
de Marilândia (Joelza Boldrini Cristo Ferrari para o show
da dupla Ataíde e Alexandre e Lan Rental Locação e Serviços de Sonorização Ltda para os demais). Sendo assim,
argumentou que restou impossibilitada a contratação
por licitação, visto que somente as empresas supracitadas detinham condições para participar de eventual certame, cada qual representando diferentes artistas.
A respeito da figura do empresário exclusivo, constante do inciso III do artigo 25 da Lei Federal nº. 8.666/93, o
Justificante transcreveu o posicionamento do doutrinador Jorge Ulisses Jacoby Fernandes:
A contratação ou é feita diretamente com o artista ou
com o seu empresário exclusivo, como tal entendendo-se o profissional que intermedia, com caráter de exclusividade, o trabalho de determinado artista. Numa analogia, é o fornecedor da mão de obra.
(...) não há nenhuma exigência sobre o meio de demonstrar a exclusividade, sendo aceita normalmente a declaração feita pelo próprio artista de que determinada pessoa é seu agente exclusivo, ou a exibição do contrato
mantido entre o artista e o agente que contenha aqueDiário Oficial de Contas

la cláusula.
Aduziu, então, que a concessão de exclusividade de representação é da competência do artista ou, em sendo possível, de empresário que detenha a exclusividade e que seja autorizado a valer-se de terceiros, a quem
transferem, para dias determinados, tal representação.
Alegou que bandas procuram, em cidades do interior,
representantes que vendam suas apresentações, concedendo aos mesmos representação exclusiva nos dias
em que ocorrerão os shows. Detendo esses agentes as
Cartas de Exclusividade para determinada data, somente
por seu intermédio os artistas poderão ser contratados.

Lembramos que o termo empresário não pode ser confundido com intermediário, sendo o primeiro, aquele
que gerencia os negócios de artistas determinados numa relação contratual duradoura, e o último, intermedeia qualquer artista, sempre numa relação pontual e
efêmera. Resta evidenciado nos autos que trata-se de
relação de intermediação.
Nesse sentido apresentamos ainda Jurisprudência do
TCU:

Análise

9.5.1. quando da contratação de artistas consagrados,
enquadrados na hipótese de inexigibilidade prevista no
inciso III do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, por meio de intermediários ou representantes:

A presente irregularidade se refere à contratação de profissionais do setor artístico para apresentações durante a
Feira Pluricultural do Município de Marilândia, por intermédio das empresas Joelza Boldrini Cristo Ferrari e Lan
Rental Locação e Serviços de Sonorização Ltda, com inexigibilidade de licitação, fundamentada no art. 25, inciso
III, da Lei nº 8.666/93.

9.5.1.1. deve ser apresentada cópia do contrato de exclusividade dos artistas com o empresário contratado,
registrado em cartório. Deve ser ressaltado que o contrato de exclusividade difere da autorização que confere exclusividade apenas para os dias correspondentes à
apresentação dos artistas e que é restrita à localidade do
evento. (Acordão nº 96/2008 – Plenário)

A equipe técnica constatou que diferentes empresas
apresentaram propostas para apresentação dos mesmos
artistas, inclusive para as mesmas datas, conforme documentação acostada aos autos, sintetizada na tabela às
folhas 1473 da ITI 567/2009. Ademais, a comprovação
de exclusividade das empresas contratadas em relação
às bandas, requisito essencial da inexigibilidade em tela, foi efetuada com cartas de exclusividades precárias,
fornecidas de maneira restrita para o município de Marilândia e em datas específicas, evidenciando que não se
tratam de empresários exclusivos, conforme prevê a Lei,
mas sim de meros intermediários.

[Auditoria referente à Prefeitura Municipal de [omissis],
como o objetivo de verificar a regularidade da aplicação de
recursos federais oriundos de transferências voluntárias]
[PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO]

www.tce.es.gov.br

2. Na
guintes
[...]

auditoria, foram constatados os seindícios
de
irregularidade:

c) expedição de decreto para autorizar a contratação fundada em inexigibilidade de licitação da empresa [omissis] para intermediar a participação no evento
dos artistas Chrystian e Ralf, Os Parada Dura e Léo Magalhães, tendo em vista que a referida empresa não
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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era representante exclusiva dos referidos artistas, que
a contratação não foi efetuada diretamente e que não
foi montado o adequado processo de inexigibilidade;
[
.
.
.
]
24. O Prefeito de Piracanjuba/GO, Sr. [omissis], foi também ouvido por ter emitido o Decreto 322/09, tornando
inexigível a licitação para contratação da empresa [omissis], com vistas à realização de apresentações dos cantores Os Parada Dura, Léo Magalhães e Chrystian e Ralf,
no Festival Canto das Orquídeas, apesar de a empresa
não ser representante exclusiva dos referidos artistas.
[
.
.
.
]
26. No relatório de fiscalização, a ocorrência foi descrita nos seguintes termos (fls. 299-v.1):
“Não foi autuado processo de inexigibilidade, contrariando o art. 26, § único, da Lei 8.666/93.
Para a contratação, o executivo municipal editou o Decreto 322/09, declarando inexigível a licitação (...) sob o
argumento que a empresa [omissis] era a representante
exclusiva dos referidos artistas. Tal informação é inverídica, sendo que a citada empresa apenas conseguiu declarações de exclusividade com os verdadeiros empresários
ou diretamente com os cantores para contratar as apresentações, que somaram R$ 185.000,00.

confirmam essa constatação, pois foram firmadas pelos
empresários/artistas para conceder à empresa poderes
de representação especificamente para fins de realização de show durante o Festival Canto das Orquídeas.

[
.
.
.
]
Tal fato configura infração ao art. 25, inciso III, Lei 8666/93,
tendo em vista que a citada empresa não é empresário
ou representante exclusivo dos cantores contratados.”
27. Conforme se verifica, a empresa [omissis] foi contratada por inexigibilidade para atuar como mera intermediária entre a prefeitura e os empresários dos artistas participantes do festival. As pretensas declarações
de exclusividade apresentadas pela empresa apenas

Há de se distinguir duas situações: se a contratação do
artista é feita diretamente ou através de empresário exclusivo, será hipótese de inexigibilidade, sem olvidar
sempre da necessidade de consagração pela crítica especializada ou pela opinião pública. Sendo a arte singular, impossível a disputa. O adimplemento será assegurado pelo próprio artista ou seu empresário exclusivo. Se a
contratação é feita com empresa que faz intermediação
de shows artísticos, não fica configurada hipótese de ine-
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28. Por conseguinte, a contratação da empresa [omissis] não satisfez os requisitos de inexigibilidade previstos no art. 25, inciso III, da Lei 8666/93.
[
.
.
.
]
30. Em vista desses fatos, apresenta-se adequada a proposta de aplicação de multa ao gestor. (grifo nosso)
(AC-11197-41/11-2 Sessão: 22/11/11 Grupo: I Classe: III
Relator: Ministro AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI - Fiscalização - Auditoria de Conformidade)
Cabe lembrar que as contratações de artistas por inexigibilidade são realizadas de modo excepcional e devem
ser feitas diretamente com o artista, ou através de empresário exclusivo, como determina expressamente a lei.
O fato de se contratar diretamente o artista, sem disputa, não elimina o dever de o administrador atuar na busca da proposta mais vantajosa para a Administração, devendo diligenciar para obter o melhor preço e condições
adequadas com as agências que intermedeiam tais contratações, o que, no caso em questão, não foi devidamente comprovado nos autos.
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xigibilidade de licitação, ante a existência de várias empresas no mercado trabalhando neste ramo de atividade.
Os fatos e documentos acostados evidenciam que a Prefeitura de Marilândia, em vez de contratar os shows diretamente com os artistas ou por meio de seus empresários exclusivos, optou por contratar empresas que realizassem essa intermediação. Impossível crer, por exemplo, que a contratada Joelza Boldrini Cristo Ferrari firmasse carta de exclusividade para apresentação de show
artístico da dupla Ataíde e Alexandre no dia 16/05/08 em
Marilândia, sem que soubesse, antecipadamente, do interesse da Municipalidade em contratar os referidos artistas para tal data. Igual raciocínio aplica-se a todas as
demais contratações.
Portanto, inexiste motivação capaz de legitimar as contratações do caso em tela, uma vez que não se enquadram previstas dentro das hipóteses legais permissivas
do artigo 25, III, da lei 8.666/93. Opina-se pela manutenção da irregularidade.
2.31 Contratação de shows artísticos para a Feira Pluricultural de Eventos (Item 31 da ITI 567/2009)
Base legal: Infringência ao artigo 26, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item
31 da ITI 567/2009:
A municipalidade, tendo por base o inciso III do artigo 25
da Lei Federal nº 8.666/93 realizou o seguinte contrato:
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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PROCESSO Nº 1.298/2008
CONTRATO Nº 45, 16/04/2008
CONTRATADO: EMERSON AMORIM MOREIRA
OBJETO: SHOWS ARTÍSTICOS PARA A FEIRA PLURICULTURAL DE EVENTOS NOS DIAS 14 A 18/05/2008.
VALOR: R$ 144.000,00
VIGÊNCIA: 45 DIAS DA ASSINATURA
Da análise efetuada no processo de inexigibilidade de licitação em tela não foi constatada a sua publicação na
imprensa oficial como requer o artigo 26 da lei das licitações.
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e
no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro
de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação
e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco)
dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação
dada pela Lei nº 11.107, de 2005)
Diante dos fatos, a ITI sugeriu a apresentação justificativas pelo ordenador de despesas quanto ao indício de irregularidade apresentada face a ausência de publicação
na imprensa oficial do processo de inexigibilidade nº
1.298/2008.

sência de publicação do processo de inexigibilidade nº
1.298/2008 na imprensa oficial.
O referido processo trata da contratação, por inexigibilidade de licitação, das bandas Harmonia do Samba e Rick
e Renner, por intermédio da empresa Emerson Amorim
Moreira ME, para apresentação durante a Feira Pluricultural de Eventos do Município de Marilândia. Conforme
dispõe o artigo 26 da Lei Federal nº. 8.666/93,
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e
no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro
de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação
e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco)
dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação
dada pela Lei nº 11.107, de 2005. Grifo nosso)
Sendo assim, observa-se que o legislador considerou a
publicação na imprensa oficial como condição de eficácia dos atos em situações de inexigibilidade, como a do
caso em tela.

Análise

Segundo ensinamentos de JUSTEN FILHO, o ato que autoriza a contratação direta e estabelece as condições de
sua formalização deve ser levado à publicação. Com isso, atende-se o princípio da publicidade e dá-se conhecimento ao público em geral quanto à conduta da Administração. Ensina ainda que, no caso específico das
contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa (excluídas as situações indicadas no próprio art. 26),
a contratação apenas poderá ser produzida após a publicação indicada.

O presente indício de irregularidade se refere à au-

Quanto a essa questão, transcrevemos o posicionamen-

Justificativas
O Defendente alegou que a publicação foi realizada nos
Quadros de Avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal
de Marilândia.

Diário Oficial de Contas
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to do TCU no Acórdão 1618/2012 - Primeira Câmara:
9.11. alertar o Hospital Geral de Bonsucesso quanto às
seguintes irregularidades constatadas na Dispensa de Licitação nº 122/2005:
[...]
9.11.5. ausência, em processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, da comprovação de publicação na Imprensa Oficial e do termo de contrato, assinado pelas
partes, em desacordo, respectivamente, com os arts. 26
e 62, § 4º, da Lei nº 8.666/1993;
Considerando que o Defendente alegou que tal publicação foi realizada apenas nos Quadros de Avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal de Marilândia, reconhecendo a falta de publicação na imprensa oficial, resta caracterizada infringência ao artigo 26, caput, da Lei Federal
nº. 8.666/93. Pelo exposto, opina-se pela manutenção
da irregularidade.
2.32 Inexigibilidade inexistente – Ausência de licitação
na contratação de profissional do setor artístico (Item
32 da ITI 567/2009)
Base legal: Infringência ao artigo 2º e inciso III do artigo
25 da Lei Federal nº. 8.666/93.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada na ITI
567/2009:
Da análise do processo de inexigibilidade nº 1.298/2008,
constata-se que a Administração efetuou pesquisa de
preço com as empresas Emerson Amorim Moreira ME,
Ponto de Apoio, Metraton Equipamentos de Som, EvenSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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tos e Locações Ltda ME, Joelza Boldrini Cristo Ferrari –
MEL. Em todas as propostas orçadas constavam apresentações dos mesmos artistas como segue:

rio exclusivo como determina o inciso III da Lei 8.666/93:

– Demonstrativo das empresas que apresentaram orçamento

III - para contratação de profissional de qualquer setor
artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou
pela opinião pública.

Show ArtísticoEmpresas e Valores de Orçamento Data do
Show
Joelza Boldrini Cristo Ferrari Emerson Amorim Metraton Ponto de Apoio Harmonia do Samba 65.000,00
61.000,00 67.000,00 72.000,00 17/05/08
Rick e Renner 85.000,00 83.000,00 87.000,00 90.000,00
18/05/08
Total 150.000,00 144.000,00 154.000,00 162.000,00
Fonte: processo de inexigibilidade
Diante das propostas apresentadas, foi contrata a empresa Emerson Amorin Moreira ME para apresentação
dos grupos Harmonia do Samba e Rick e Renner.
Consta do processo Carta de Exclusividade da empresa
Quatro Por Quatro Promoções Artísticas Ltda, representante da dupla Rick e Renner, declarando que a empresa Emerson Amorim Moreira ME tinha exclusividade para negociar o show dos artistas para o dia 18/05/08 e
uma Declaração do Sr. Augusto Aparecido Cano, representante do grupo Harmonia do Samba, afirmando o direito de show do grupo para o dia 17 de maio seria da firma Emerson Amorim Moreira ME.
Como pode ser observado na tabela anterior, diferentes
empresas apresentaram propostas de apresentação de
shows de mesmos artistas e inclusive para as mesmas
datas, sendo apenas intermediadoras e não empresárias
exclusivas, o que descaracteriza o caráter de empresáDiário Oficial de Contas

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

Sobre o tema, o Tribunal de Contas do Estado do Mato
Grosso se pronunciou no Processo nº 15645-0/2007 em
que a Prefeitura Municipal de Cuiabá realizou contratação direta de empresa para apresentação de shows artísticos, nos seguintes termos:
A inexigibilidade de licitação realizada pela Prefeitura
Municipal para contratação da empresa Carlina Produções e Publicidades Ltda, não se enquadra na hipótese
do Inciso III do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, pois não se
trata de empresário ou profissional exclusivo do setor artístico, frustrando o caráter competitivo do processo licitatório.
Nesse mesmo sentido segue o pensamento de Jorge
Ulisses Jacoby Fernandes:
Agora, a contratação ou é feita diretamente com o artista ou com o seu empresário exclusivo, como tal entendendo-se o profissional ou agência que intermedia, com
caráter de exclusividade, o trabalho de determinado artista. Numa analogia, é o fornecedor exclusivo daquela
mão-de-obra.
“Ensina Marçal Justen Filho, com acerto, que a intervenção do empresário só se justificará se preexistir vínculo
contratual que subordine a contratação do artista à participação dele”.
Ademais, uma vez que várias empresas apresentaram
www.tce.es.gov.br

proposta, também fica descaracterizada a condição de
inexigibilidade de licitação, havendo plenas condições de
certame licitatório como determina o artigo 2º da mesma lei das licitações:
Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.
Ante ao exposto cabe ao ordenador de despesas apresentar as justificativas que o levaram a contratar as empresas por inexigibilidade de licitação com possível infringência aos artigo 2º e ao inciso III do artigo 25 da lei
das licitações.
Justificativas
O Defendente apresentou justificativas de mesmo mérito das apresentadas no item 30 desta Instrução Técnica Conclusiva. Ou seja, alegou que, não obstante quatro
empresas terem apresentado orçamentos, apenas a empresa Emerson Amorim Moreira ME detinha Cartas de
Exclusividade dos artistas contratados para os dias das
apresentações, inviabilizando a realização de procedimento licitatório.
Análise
A presente irregularidade se refere à contratação das
bandas Harmonia do Samba e Rick e Renner para apresentações durante a Feira Pluricultural do Município de
Marilândia, por intermédio da empresa Emerson Amorin
Moreira ME, com inexigibilidade de licitação, fundamentada no art. 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93.
A equipe técnica constatou que diferentes empresas
apresentaram propostas para apresentação dos mesmos
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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artistas, para as mesmas datas, conforme documentação
acostada aos autos, sintetizada na tabela às folhas 1476
da ITI 567/2009. Ademais, a comprovação de exclusividade das empresas contratadas em relação às bandas,
requisito essencial da inexigibilidade em tela, foi efetuada com cartas de exclusividades precárias, fornecidas de
maneira restrita para o município de Marilândia e em datas específicas, evidenciando que não se tratam de empresários exclusivos, conforme prevê a Lei, mas sim de
meros intermediários.
Lembramos que o termo empresário não pode ser confundido com intermediário, sendo o primeiro, aquele
que gerencia os negócios de artistas determinados numa relação contratual duradoura, e o último, intermedeia qualquer artista, sempre numa relação pontual e
efêmera. Resta evidenciado nos autos que trata-se de
relação de intermediação.
Nesse sentido apresentamos ainda Jurisprudência do
TCU:
9.5.1. quando da contratação de artistas consagrados,
enquadrados na hipótese de inexigibilidade prevista no
inciso III do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, por meio de intermediários ou representantes:
9.5.1.1. deve ser apresentada cópia do contrato de exclusividade dos artistas com o empresário contratado,
registrado em cartório. Deve ser ressaltado que o contrato de exclusividade difere da autorização que confere exclusividade apenas para os dias correspondentes à
apresentação dos artistas e que é restrita à localidade do
evento. (Acordão nº 96/2008 – Plenário)
[Auditoria referente à Prefeitura Municipal de [omissis],
como o objetivo de verificar a regularidade da aplicação de
Diário Oficial de Contas

recursos federais oriundos de transferências voluntárias]
[PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO]
2. Na auditoria, foram constatados os seguintes
indícios
de
irregularidade:
[
.
.
.
]
c) expedição de decreto para autorizar a contratação fundada em inexigibilidade de licitação da empresa [omissis] para intermediar a participação no evento
dos artistas Chrystian e Ralf, Os Parada Dura e Léo Magalhães, tendo em vista que a referida empresa não
era representante exclusiva dos referidos artistas, que
a contratação não foi efetuada diretamente e que não
foi montado o adequado processo de inexigibilidade;
[
.
.
.
]
24. O Prefeito de Piracanjuba/GO, Sr. [omissis], foi também ouvido por ter emitido o Decreto 322/09, tornando
inexigível a licitação para contratação da empresa [omissis], com vistas à realização de apresentações dos cantores Os Parada Dura, Léo Magalhães e Chrystian e Ralf,
no Festival Canto das Orquídeas, apesar de a empresa
não ser representante exclusiva dos referidos artistas.
[
.
.
.
]
26. No relatório de fiscalização, a ocorrência foi descrita nos seguintes termos (fls. 299-v.1):
“Não foi autuado processo de inexigibilidade, contrariando o art. 26, § único, da Lei 8.666/93.
Para a contratação, o executivo municipal editou o Decreto 322/09, declarando inexigível a licitação (...) sob o
argumento que a empresa [omissis] era a representante
exclusiva dos referidos artistas. Tal informação é inverídica, sendo que a citada empresa apenas conseguiu declarações de exclusividade com os verdadeiros empresários
ou diretamente com os cantores para contratar as aprewww.tce.es.gov.br

sentações, que somaram R$ 185.000,00.
[
.
.
.
]
Tal fato configura infração ao art. 25, inciso III, Lei 8666/93,
tendo em vista que a citada empresa não é empresário
ou representante exclusivo dos cantores contratados.”
27. Conforme se verifica, a empresa [omissis] foi contratada por inexigibilidade para atuar como mera intermediária entre a prefeitura e os empresários dos artistas participantes do festival. As pretensas declarações
de exclusividade apresentadas pela empresa apenas
confirmam essa constatação, pois foram firmadas pelos
empresários/artistas para conceder à empresa poderes
de representação especificamente para fins de realização de show durante o Festival Canto das Orquídeas.
28. Por conseguinte, a contratação da empresa [omissis] não satisfez os requisitos de inexigibilidade previstos no art. 25, inciso III, da Lei 8666/93.
[
.
.
.
]
30. Em vista desses fatos, apresenta-se adequada a proposta de aplicação de multa ao gestor. (grifo nosso)
(AC-11197-41/11-2 Sessão: 22/11/11 Grupo: I Classe: III
Relator: Ministro AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI - Fiscalização - Auditoria de Conformidade)
Cabe lembrar que as contratações de artistas por inexigibilidade são realizadas de modo excepcional e devem
ser feitas diretamente com o artista, ou através de empresário exclusivo, como determina expressamente a lei.
O fato de se contratar diretamente o artista, sem disputa, não elimina o dever de o administrador atuar na busca da proposta mais vantajosa para a Administração, devendo diligenciar para obter o melhor preço e condições
adequadas com as agências que intermedeiam tais contratações, o que, no caso em questão, não foi devidaSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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mente comprovado nos autos.

567/2009)

Há de se distinguir duas situações: se a contratação do
artista é feita diretamente ou através de empresário exclusivo, será hipótese de inexigibilidade, sem olvidar
sempre da necessidade de consagração pela crítica especializada ou pela opinião pública. Sendo a arte singular, impossível a disputa. O adimplemento será assegurado pelo próprio artista ou seu empresário exclusivo. Se a
contratação é feita com empresa que faz intermediação
de shows artísticos, não fica configurada hipótese de inexigibilidade de licitação, ante a existência de várias empresas no mercado trabalhando neste ramo de atividade.

Base legal: Infringência ao artigo 26, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.

Os fatos e documentos acostados evidenciam que a Prefeitura de Marilândia, em vez de contratar os shows diretamente com os artistas ou por meio de seus empresários exclusivos, optou por contratar uma empresa que
realizasse essa intermediação. Impossível crer, por exemplo, que a contratada Emerson Amorim Moreira ME firmasse carta de exclusividade para apresentação de show
artístico do grupo Harmonia do Samba no dia 17/05/08
em Marilândia, sem que soubesse, antecipadamente, do
interesse da Municipalidade em contratar a referida banda para tal data. Igual raciocínio aplica-se a todas as demais contratações.

CONTRATADO: CLEMENTE GOTARDO - ME

Portanto, inexiste motivação capaz de legitimar as contratações do caso em tela, uma vez que não se enquadram previstas dentro das hipóteses legais permissivas
do artigo 25, III, da lei 8.666/93, caracterizando também
infringência ao artigo 2º desse diploma. Assim, opina-se
pela manutenção da irregularidade.
2.33 Contratação de empresa para fornecimento de
refeições – Ausência de Publicação (Item 33 da ITI
Diário Oficial de Contas

Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Transcrevemos abaixo a irregularidade apontada no item
33 da ITI 567/09:
A municipalidade, tendo por base o artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 realizou o seguinte contrato:
CONTRATO Nº 30, 13/05/2008
Processo nº 170/2008
OBJETO: FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
VALOR: R$ 8,00/Unidade (sendo estimado em R$
22.000,00 o gasto total)
VIGÊNCIA: ASSINATURA ATÉ 31/12/08
Da análise efetuada no processo de inexigibilidade de licitação em tela não foi constatada a sua publicação na
imprensa oficial como requer o artigo 26 da lei das licitações.
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e
no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro
de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação
e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco)
dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação
dada pela Lei nº 11.107, de 2005)
www.tce.es.gov.br

Diante dos fatos, cabe ao ordenador de despesas apresentar justificativas pelo indício de irregularidade apresentada face a ausência de publicação na imprensa oficial do processo de inexigibilidade nº 1.565/2008.
Justificativas
O Defendente alegou que buscaria acesso ao Processo
170/2008 junto à Prefeitura Municipal, bem como vista aos demais documentos e setores envolvidos na ITI
567/2009, para que, tão logo dispusesse de informações
precisas, pudesse trazer esclarecimentos a essa Corte de
Contas.
Análise
O presente indício de irregularidade se refere à ausência de publicação do processo de inexigibilidade nº
170/2008 na imprensa oficial.
O referido processo trata da contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa Clemente Gotardo ME para fornecimento de refeições aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme dispõe o artigo 26 da
Lei Federal nº. 8.666/93,
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e
no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro
de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação
e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco)
dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação
dada pela Lei nº 11.107, de 2005. Grifo nosso)
Sendo assim, observa-se que o legislador considerou a
publicação na imprensa oficial como condição de eficácia dos atos em situações de inexigibilidade, como a do
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caso em tela.
Segundo ensinamentos de JUSTEN FILHO, o ato que autoriza a contratação direta e estabelece as condições de
sua formalização deve ser levado à publicação. Com isso, atende-se o princípio da publicidade e dá-se conhecimento ao público em geral quanto à conduta da Administração. Ensina ainda que, no caso específico das contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa (excluídas as situações indicadas no próprio art. 26), a contratação apenas poderá ser produzida após a publicação
indicada.
Quanto a essa questão, transcrevemos o posicionamento do TCU no Acórdão 1618/2012 - Primeira Câmara:
9.11. alertar o Hospital Geral de Bonsucesso quanto às
seguintes irregularidades constatadas na Dispensa de Licitação nº 122/2005:
[...]
9.11.5. ausência, em processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, da comprovação de publicação na Imprensa Oficial e do termo de contrato, assinado pelas
partes, em desacordo, respectivamente, com os arts. 26
e 62, § 4º, da Lei nº 8.666/1993;
O Defendente, em suas razões de justificativas protocolizadas no dia 08/03/2010 neste Egrégio Tribunal, alegou
que buscaria acesso ao Processo 170/2008 junto à Prefeitura Municipal, bem como vista aos demais documentos e setores envolvidos na ITI 567/2009, para que pudesse trazer esclarecimentos a essa Corte de Contas. No
entanto, verifica-se que, passados mais de 3 anos, não
consta nos autos petição referente a tais documentos.
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
Diário Oficial de Contas

2.34 Ausência de parecer jurídico (Item 34 da ITI
567/2009)
Base legal: Infringência ao inciso VI e parágrafo único do
artigo 38 da Lei Federal nº. 8.666/93
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item
34 da ITI 567/2009:
Em continuidade à analise do processo nº 170/2008, que
culminou na contratação da empresa Clemente Gotardo
Me para fornecimento de refeições aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde a equipe de auditoria não
identificou nos autos os pareceres técnicos ou jurídicos
emitidos sobre o procedimento licitatório, dispensa ou
inexigibilidade como requer o inciso VI do artigo 38 da
Lei Federal nº 8.666/93, in verbis:
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:
[...]
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;

como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes
devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
Destarte, cabe ao ordenador de despesas apresentar justificativas face ao indício de irregularidade pela ausência de parecer jurídico que deveria ser emitido no processo em tela, bem como sobre a minuta do contrato
em análise.
Justificativas
O Defendente alegou que buscaria acesso ao Processo
170/2008 junto à Prefeitura Municipal, bem como vista aos demais documentos e setores envolvidos na ITI
567/2009, para que, tão logo dispusesse de informações
precisas, pudesse trazer esclarecimentos a essa Corte de
Contas.
Análise
O presente indício de irregularidade se refere à ausência
de pareceres técnicos ou jurídicos sobre o procedimento licitatório, dispensa ou inexigibilidade no Processo nº
170/2008, que culminou na contratação da empresa Clemente Gotardo ME para fornecimento de refeições aos
servidores da Secretaria Municipal de Saúde, como requer o inciso VI do artigo 38 da Lei Federal nº 8.666/93,
in verbis:

Também não foi identificado nos autos o parecer jurídico emitido sobre a minuta do contrato nº 30/2008 como
requer o parágrafo único do artigo 38, da Lei Federal nº
8.666/93, in verbis:

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:

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem

[...]

www.tce.es.gov.br
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VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;
Quanto ao referido dispositivo, alguns doutrinadores entendem gestor não é obrigado a obter tal pronunciamento jurídico favorável, como se sustenta nos casos da simples análise das minutas, com base na exigência do parágrafo único do mesmo artigo. Neste caso, a consulta ao
órgão jurídico seria mera faculdade. Neste sentido, comentando o citado inciso, claras são as lições de Marçal
Justen Filho:
“Os pareceres técnicos e jurídicos são manifestações de
terceiros, não integrantes da comissão de licitação, pertencentes ou não à Administração Pública. Esses pareceres serão fornecidos facultativamente, tendo em vista as
circunstâncias de cada caso.”
Mesmo entendimento possui Jorge Ulysses Jacoby Fernandes, no sentido de mera faculdade de oitiva do órgão jurídico em casos de contratação direta. No entanto,
tal doutrinador adverte sobre a extrema importância da
consulta e manifesta seu posicionamento pela recomendação de tal ato, assim lecionando:
“É recomendável, porém, que esse documento, pela extrema importância de que se reveste, conte com a participação do corpo técnico, que pretende induzir a contratação direta, além de merecer a oitiva da unidade jurídica respectiva.”
No mesmo sentido da faculdade legal, salientando que
a consulta jurídica representaria prudência e zelo no trato da coisa pública, o Tribunal de Contas da União decidiu que:
Outro aspecto a salientar, este não anotado no Relatório de Auditoria, é a ausência, nos autos, de pareceres
Diário Oficial de Contas

jurídicos endossando essas contratações. Constam apenas pareceres técnicos. Apesar de não se tratar de uma
exigência legal - o art. 38, inciso VI, da Lei nº 8.666/93,
exige “pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a
licitação, dispensa ou inexigibilidade”, sabe-se que, em
nome da prudência administrativa, os gestores públicos
buscam apoio, quase como regra, em manifestações da
respectiva área jurídica, previamente a contratações por
dispensa de licitação, máxime quando envolvidos valores de grande monta, como é o caso. Trata-se de um zelo
administrativo, em princípio, não verificado nas contratações em comento, o que reforça a necessidade de audiência dos responsáveis.
(TCU. Acórdão 1454/2003, Plenário. Rel. Adylson Motta.
DOU 13/10/2003)
Pela análise dos autos, observa-se que a contratação em
tela ocorreu por inexigibilidade de licitação. Nestes casos
de contratação direta, é notório que os pareceres técnicos e jurídicos, facultativos e de cunho opinativo, são
ainda mais recomendáveis, visto que se tratam não só de
uma mera análise de minuta, mas também de situações
fáticas que embasariam o referido processo, como a justificativa de escolha do fornecedor e do preço, bem como de outros elementos que conferem o caráter de exceção aos casos de contratação direta.
O presente indício de irregularidade engloba também a
ausência, nos autos, de parecer jurídico emitido sobre a
minuta do contrato nº 30/2008, como requer o parágrafo único do artigo 38, da Lei Federal nº 8.666/93, in verbis:
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem
como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes
devem ser previamente examinadas e aprovadas por aswww.tce.es.gov.br

sessoria jurídica da Administração. (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
Quanto ao dispositivo supracitado, não resta dúvida sobre a obrigação legal do gestor em submeter as minutas
de contratos à chancela de uma apreciação jurídica, sob
pena de infringir a legalidade estrita. Cabe ressaltar que
a Lei faz alusão ao exame e aprovação das minutas, ou
seja, a aprovação pelo órgão jurídico é condição de prosseguimento do certame.
Por fim, transcrevemos deliberações do Tribunal de Contas da União em relação à irregularidade em tela:
Faça constar dos processos licitatórios, inclusive, quando for o caso, os de dispensa e inexigibilidade, os elementos previstos no art. 7o e no art. 38, ambos da Lei
nº 8.666/1993, dentre eles: projeto básico; indicação
dos recursos orçamentários destinados a licitação; pesquisa de preços, pareceres técnicos e extrato de publicação dos avisos contendo os resumos dos editais e do
contrato.
Acórdão 4104/2009 Segunda Câmara (Relação)
Faça constar do processo licitatório parecer conclusivo
da consultoria jurídica acerca das minutas dos editais,
bem como de contratos, etc. a luz do art. 38, paragrafo
único, da Lei nº 8.666/1993.
Acórdão 265/2010 Plenário
Observe a exigência legal que determina a juntada ao
processo administrativo dos pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, em atendimento ao art.
38, inciso VI da Lei nº 8666/1993.
Acórdão 2574/2009 Plenário
Junte, aos autos dos procedimentos licitatórios, os paSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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receres técnicos ou jurídicos que tenham sido emitidos,
conforme art. 38, VI, da Lei no 8.666/1993.
Acórdão 2387/2007 Plenário
Lembramos que o Defendente, em suas razões de justificativas protocolizadas no dia 08/03/2010 neste Egrégio Tribunal, alegou que buscaria acesso ao Processo
170/2008 junto à Prefeitura Municipal, bem como vista aos demais documentos e setores envolvidos na ITI
567/2009, para que pudesse trazer esclarecimentos a essa Corte de Contas. No entanto, verifica-se que, passados mais de 3 anos, não consta nos autos petição referente a tais documentos. Ante ao exposto, opina-se pela
manutenção da irregularidade.
2.35 Necessidade temporária descaracterizada para
contratação por prazo determinado – Ausência de Concurso Público (Item 35 da ITI 567/2009)

A tabela a seguir discrimina os cargos que foram
preenchidos em 2008, com os respectivos quantitativos
distribuídos por secretaria, e ainda um comparativo com
os dois exercícios anteriores.
– Quantitativo de contratações temporárias realizadas
QUANTITATIVO
CARGO SECRETARIA 2006 2007 2008
Agente Comunitário I SEMSA 01 05 06
Agente em Saúde Pública I SEMSA 01 01 01
Agente Fiscal I SEMUF 00 00 01
Assistente Social I SEMASC 00 00 03
Aux. Sec. Escolar I SEMED 00 06 05
Auxiliar de Odontólogo SEMSA 00 04 01
Auxiliar Escriturário I SEMSA 00 00 01

Base legal: Infringência ao inciso II do artigo 37 da CR/88.

Braçal I

Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal

SEMUR 02 09 07

Auditoria

Enfermeiro I – 40 h SEMSA 00 00 01

Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item
35 da ITI 567/2009:

Escriturário I SEMED 00 01 02

SEMED 00 01 01

SEMSA 00 01 02

A Administração Municipal realizou a contratação de 183
(cento e oitenta e três) profissionais, durante o exercício
de 2008, por meio de designação temporária, tendo como base as Leis Municipais:

Médico da Família I – 40 h SEMSA 02 02 03

- 749, de 21 de dezembro de 2007;

Médico Plantonista I – 24 h SEMSA 02 01 05

- 753, de 12 de fevereiro de 2008;

Motorista I SEMUR 00 00 01

- 754, de 19 de fevereiro de 2008;

SEMASC 01 00 01

- 764, de 08 de abril de 2008 e

SEMED 01 02 03

- 765, de 08 de abril de 2008.

Nutricionista SEMSA 00 00 01

Diário Oficial de Contas

SEMASC 00 01 01
Médico I – 20 h SEMSA 01 01 01

www.tce.es.gov.br

SEMED 00 01 01
Odontólogo da Família I SEMSA 00 02 01
Odontólogo I - 20 h SEMSA 00 00 01
Operador de Retro-Escavadeira SEMADI 00 01 02
Professor MaMPA I1 – I SEMED 19 19 13
Professor MaMPA II1 – I SEMED 15 13 04
Professor MaMPA III1 – I SEMED 26 29 47
Professor MaMPB I1 – I SEMED 01 01 02
Professor MaMPB II1 – I SEMED 04 04 03
Professor MaMPB III1 – I SEMED 05 07 10
Recpcionista I SEMAD 00 01 01
Servente Escolar SEMED 00 19 17
Servente I SEMSA 02 04 05
SEMASC 00 00 01
SECTEL 00 00 01
SEMED 02 18 25
Técnico de Enfermagem I SEMSA 00 01 01
Vigia I SEMED 00 01 01
TOTAL 85 156 183
Fonte: Relação de profissionais contratados por designação temporária fornecida pela administração
Conforme as contratações temporárias citadas anteriormente, verificamos que as mesmas não estão em conformidade à previsão legal, no âmbito do que estabelece a
Constituição da República Federativa do Brasil, bem como a Lei Orgânica do Município auditado.
O art. 37, inciso II, da Constituição da República, determina que: “a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e
a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista
em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.
Ocorre que, na mesma Constituição encontramos exceções à regra estatuída pelo regramento retromencionado, quando prevê contratações temporárias sem necessidade do concurso público em seu inciso IX, in verbis:
Art. 37 - omissis
[...]
IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público
Desta forma, temos que a contratação temporária de
agente público, para desempenho de função pública, no
âmbito do Direito Administrativo, deve obedecer a quatro requisitos: a) ser por tempo determinado; b) atender a necessidade temporária; c) ser de interesse público e; d) o interesse público deve ser de caráter excepcional (CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição
de 1988. Editora Forense, 1992).
A lei mencionada no inciso IX do art. 37 da CR é a lei
editada pela entidade contratadora, ou seja, lei federal,
estadual, distrital ou municipal, conforme a respectiva
competência legislativa constitucional (Direito Constitucional, Alexandre de Moraes, 14ª edição, S. Paulo, Atlas,
2003).
A consequência do desrespeito ao ditame constitucional
está prevista no § 2º do mesmo artigo: “A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade
do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”
Diário Oficial de Contas

Assim se pronuncia a nossa Constituição da República,
estabelecendo regras claras para as contratações no Poder Público.

ercício de 2008, preterindo o necessário concurso público preconizado na Constituição Federal e Lei Orgânica do
município de Marilândia.

No âmbito municipal, a Lei Orgânica simplesmente copia
o que foi determinado pela Constituição, precisamente
no inciso IX do art. 37, quando preconiza em seu art. 10,
inciso VII, o que segue:

Justificativas

Art. 10 – omissis
...
VII - A Lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público;
Nesta esteira, seguimos a matéria afeta aos contratos
temporários levados a termo no município sub examine.
No caso das contratações realizadas pela Prefeitura, pode-se observar que cargos como motorista, vigia, auxiliar
de secretaria escolar, servente, professor, braçal, escriturário, nutricionista, recepcionista e assistente social dentre outros, têm funções de caráter permanente e não
temporários, tendo ocorrido ao longo dos exercícios.
Assim, há indícios de infringência à regra geral do concurso público, insculpida no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
Informamos que no exercício de 2008 a administração
realizou processo seletivo simplificado de professores
em regime de designação temporária, tendo editado o
Decreto nº 1353, de 08 de janeiro, que estabeleceu normas para o para preenchimento dos cargos.
Ante ao exposto, cabe ao ordenador de despesas apresentar as justificativas que o levaram a realizar as contratações temporárias expostas na tabela anterior, no exwww.tce.es.gov.br

O Defendente alegou que a Administração promoveu
Concurso Público, conforme Edital 001/2006, para provimento de cargos tidos como permanentes e que, na
ocasião do chamamento dos aprovados para investidura, o Ministério Público apresentou Ação Civil Pública em
relação ao referido Concurso, dando origem ao Processo 066.06.000831-6, na Comarca de Marilândia. O Justificante afirmou que foi concedida liminar, inaudita altera pars, decidindo pela não convocação dos candidatos
aprovados, não deixando alternativa ao município senão a contratação temporária para provimento dos cargos, realizada por meio da Lei 549 de 21 de dezembro de
2007 e do Edital 01/2008 para processo seletivo simplificado para contratação de professores.
Argumentou ainda que:
Os demais professores, cuja recontratação se processou por meio de Termos Aditivos, também encontraram
respaldo do Processo acima citado, tal como consta na
Cláusula Segunda dos referidos Termos, deixando patente que os mesmos poderão ser rescindidos caso a decisão Judicial venha a ser favorável ao Município, validando o Concurso Público realizado.
Não houve, dessa forma, nenhuma burla ou ofensa ao
texto constitucional, estando as contratações temporárias realizadas pela Administração situadas dentro de um
contexto em que, por força de ação da Justiça, tornou-se
impeditiva a investidura daqueles que foram aprovados
em Concurso Público.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Não podendo deixar de prestar os serviços essenciais,
exercidos por esses profissionais, restou à Administração
recorrer à contratação temporária, enquanto transita o
Processo 066.06.000831-6 na esfera Judicial.
Análise
O presente indício de irregularidade se refere à contratação de 183 profissionais, durante o exercício de 2008,
sem realização de concurso público. Conforme demonstrado na tabela da ITI 567/2009 abaixo transcrita, os referidos 183 profissionais foram contratados por designação temporária para desempenhar funções de caráter
permanente, fato reforçado pela constatação de que algumas dessas funções já existiam em exercícios anteriores.

SEMASC 00 01 01

ção temporária fornecida pela administração

Médico da Família I – 40 h SEMSA 02 02 03

O Defendente alegou que não restava alternativa ao município senão a contratação temporária para provimento
dos cargos para prestação de “serviços essenciais”, realizada por meio da Lei 549 de 21 de dezembro de 2007 e
do Edital 01/2008 para processo seletivo simplificado para contratação de professores, tendo em vista a liminar
inaudita altera pars decidindo pela não convocação dos
aprovados no Concurso Público realizado em 2006 (Edital 001/2006) concedida em razão de Ação Civil Pública
proposta pelo Ministério Público na Comarca de Marilândia, originando o Processo nº. 066.06.000831-6. Argumentou ainda que os demais professores, cuja recontratação se processou por meio de Termos Aditivos, também encontraram respaldo no Processo acima mencionado.

Médico I – 20 h SEMSA 01 01 01
Médico Plantonista I – 24 h SEMSA 02 01 05
Motorista I SEMUR 00 00 01
SEMASC 01 00 01
SEMED 01 02 03
Nutricionista SEMSA 00 00 01
SEMED 00 01 01
Odontólogo da Família I SEMSA 00 02 01
Odontólogo I - 20 h SEMSA 00 00 01
Operador de Retro-Escavadeira SEMADI 00 01 02

– Quantitativo de contratações temporárias realizadas

Professor MaMPA I1 – I SEMED 19 19 13

QUANTITATIVO

Professor MaMPA II1 – I SEMED 15 13 04

CARGO SECRETARIA 2006 2007 2008

Professor MaMPA III1 – I SEMED 26 29 47

Agente Comunitário I SEMSA 01 05 06

Professor MaMPB I1 – I SEMED 01 01 02

Agente em Saúde Pública I SEMSA 01 01 01

Professor MaMPB II1 – I SEMED 04 04 03

Agente Fiscal I SEMUF 00 00 01

Professor MaMPB III1 – I SEMED 05 07 10

Assistente Social I SEMASC 00 00 03

Recpcionista I SEMAD 00 01 01

Aux. Sec. Escolar I SEMED 00 06 05

Servente Escolar SEMED 00 19 17

Auxiliar de Odontólogo SEMSA 00 04 01

Servente I SEMSA 02 04 05

Auxiliar Escriturário I SEMSA 00 00 01

SEMASC 00 00 01

Braçal I

SECTEL 00 00 01

SEMUR 02 09 07

SEMED 02 18 25

SEMED 00 01 01

Técnico de Enfermagem I SEMSA 00 01 01

Enfermeiro I – 40 h SEMSA 00 00 01

Vigia I SEMED 00 01 01

Escriturário I SEMED 00 01 02

TOTAL 85 156 183

SEMSA 00 01 02

Fonte: Relação de profissionais contratados por designa-

Diário Oficial de Contas
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No entanto, as alegações do responsável não podem
prosperar, uma vez que a Ação Civil Pública citada pelo
Defendente não justifica a contratação temporária dos
profissionais em tela, como será explicitado abaixo.
Nossa análise deve partir da norma original, que é a
constituição, em cujo art. 37, inciso IX, se encontra a previsão de contratação temporária a fim de atender à necessidade temporária, de excepcional interesse público.
Como já mencionado na ITI 567/2009, a Lei Orgânica municipal de Marilândia contém norma simétrica e todas as
regras infraconstitucionais devem guardar a necessária
compatibilidade vertical com a regra constitucional.
Todo conceito jurídico é, antes de tudo, um conjunto de
regras que caracterizam o instituto conceituado e delimitam o regime jurídico que lhe é aplicável. Também assim,
o enunciado linguístico de um dispositivo normativo traSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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duz seu regramento. Assim sendo, do enunciado do inciso IX do artigo 37 da constituição se infere o regramento
básico, essencial, das contratações temporárias:
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público;
Explicitando, a contratação temporária, subordinada a
todos os princípios contidos no caput do artigo 37, exige previsão legal dos casos em que será admitida, e
somente será admita para atender a uma necessidade
temporária do interesse público e esse interesse deverá
ser excepcional.
Assim, para que a contratação temporária seja legítima,
é necessário que uma lei do ente público estabeleça de
modo geral e abstrato quais serão as hipóteses (casos) a
configurar uma necessidade pública excepcional e temporária. Ocorrendo em concreto uma das hipóteses previstas na lei, sempre anterior, ficará o poder público autorizado, por meio de lei específica, a realizar as contratações.
Ocorre que, no caso em tela, a Lei Municipal nº. 749,
de 21 de dezembro de 2007 (fls. 1030/1031), autoriza a
contratação temporária, em caráter emergencial e provisório, para preenchimento dos cargos constantes em
seu Anexo I. Ou seja, não houve lei anterior estabelecendo as hipóteses gerais e abstratas de necessidade pública excepcional e temporária, mas sim a criação de cargos e autorização para seu provimento por meio de designação temporária em um mesmo diploma legal. Cumpre destacar que as leis municipais nº. 753/2008, nº.
754/2008, nº. 764/2008 e nº. 765/2008 (fls. 1032/1037)
apenas alteraram a redação do Anexo I da Lei, criando
novos cargos e/ou alterando vencimentos.
Diário Oficial de Contas

Ademais, resta claro, pela análise da documentação
acostada aos autos, que os cargos providos por designação temporária com fulcro nas supracitadas leis municipais, tais como motorista, vigia, auxiliar de secretaria escolar, servente, professor, braçal, escriturário, nutricionista, recepcionista e assistente social, muitos deles já existentes em exercícios anteriores, se referem a
funções de caráter permanente, e não de necessidade
temporária de excepcional interesse público, não se
tratando, portanto, de exceções à regra do concurso público constante no inciso IX do artigo 37 da CR/88.
Sendo assim, resta claro que a liminar decidindo pela
não convocação dos aprovados no Concurso Público realizado em 2006 não justifica a irregularidade em tela.
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
2.36 Insuficiência de disponibilidade financeira (Item 36
da ITI 567/2009)
Base legal: Infringência ao artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.
Agente responsável: Osmar Passamani – Prefeito Municipal
Auditoria
Abaixo transcrevemos o indício de irregularidade apontado no item 36 da ITI 567/2009:
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, em seu
artigo 42, vedações ao titular do Poder de contrair
obrigações sem suficiente capacidade de pagamento nos
dois últimos quadrimestres do seu mandato. Vejamos a
íntegra do texto legal:
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
www.tce.es.gov.br

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.
O programa de auditoria aprovado contempla a apuração do disposto no artigo 42 da Lei Complementar nº
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, para o exercício sub examine, considerando ser este exercício o último ano de mandato dos gestores públicos municipais.
Com objetivo de realizar os cálculos pertinentes à apuração das obrigações contraídas nos dois últimos quadrimestres do exercício de 2008, face às disponibilidades
de caixa daquele período, a equipe de auditoria solicitou
à Prefeitura Municipal os documentos necessários para
apuração do artigo 42 da LRF.
Ressalta-se que o prazo regimental para apresentação
das prestações de contas do exercício de 2008 a esta
Corte de Contas, é o dia 31/03/2009, motivo pelo qual,
segundo informações do jurisdicionado, os balanços de
encerramento do exercício de 2008 ainda não se encontravam encerrados. Por este motivo, a análise realizada
pela equipe teve por base os balancetes contábeis e boletins diários de caixa.
Diante da documentação apresentada, apuramos e demonstramos na tabela a seguir, as disponibilidades de
caixa e as obrigações compromissadas em 30/04/2008
e em 31/12/2008.
Justificativas
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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O Defendente alegou apenas que a matéria estaria sendo analisada pela Contadoria buscando identificar as razões da “inconsistência” verificada pela equipe de auditoria, e que tão logo os esclarecimentos estivessem disponíveis, seriam trazidos a essa Corte de Contas.

autos que afastassem a irregularidade em tela.

ca em Cartório de Registro de Imóveis.

Verifica-se, portanto, que o Município contraiu obrigação de despesa que não poderia ser cumprida integralmente dentro do exercício, infringindo assim o artigo 42
da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tal pedido foi feito pela Procuradora Municipal à área
patrimonial, ainda em 2008, não tendo sido esse Registro efetivado.

Análise

Diante do exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.

O presente indício de irregularidade se refere à contração de obrigações de despesa nos últimos dois quadrimestres de mandato do Prefeito Municipal no exercício
de 2008 sem que houvesse suficiente disponibilidade de
caixa.
O relatório de auditoria apontou a insuficiência de caixa
para o segundo e terceiro quadrimestres do exercício
de 2008, restando dívida líquida de curto prazo de R$
82.628,95, conforme compilado no documento acostado às fls. 1118, o que demonstra infração ao artigo 42 da
Lei de responsabilidade Fiscal, in verbis:
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.
Alegou o Defendente que a matéria estaria sendo analisada pela Contadoria para identificar as razões da “inconsistência” verificada pela equipe de auditoria, e que
tão logo os esclarecimentos estivessem disponíveis, seriam trazidos a essa Corte de Contas. Todavia, até a presente data não foram acostados novos documentos aos
Diário Oficial de Contas

Transcorridos mais de três anos da expedição da Instrução Técnica Conclusiva, Manifestação Técnica 1019/2016
identifica a perda da capacidade sancionatória deste tribunal diante do advento da prescrição, prevista no art.
71, caput, § 1º e 4º da Lei Complementar nº 621/2012,
sem prejuízo da pretensão reparatória e corretiva prevista no § 5º, do art. 71 da referida lei.
Entretanto, inova a Manifestação Técnica 1019/2016 ao
reconhecer a ausência da individualização da conduta do
responsável pelos danos, a despeito deste ter apresentado justificativas em termos nos quais reconhece a prática dos atos, entretanto, entende serem estes plenamente justificados.
Destaco alguns trechos de suas justificativas:
NO ITEM 2.3:
Nesse sentido realizamos cotações junto a diversos fornecedores para os produtos licitados, ficando claro ter
havido uma distorção no processo: foram cotados produtos em embalagens sem especificação de quantidade,
o que levou a preços para embalagens com produtos em
quantitativo inferior àqueles que foram oferecidos pelos
licitantes, em embalagens diferentes.
NO ITEM 2.25:
Em verdade não foi feita a transcrição de Escritura Públiwww.tce.es.gov.br

As providências para sanar essa irregularidade estão em
curso e serão trazidas à Corte de Contas.
Pelo exposto, considerando a natureza do imóvel desapropriado, sua destinação em prol dos anseios da Comunidade de Patrão Mor de Baixo, o reconhecimento da
Câmara Municipal do Interesse Público da desapropriação, a existência de três Laudos de Avaliação referentes
ao imóvel, é nosso entendimento de que os mecanismos
adotados pela Prefeitura Municipal de Marilândia nesse
Processo, não obstante não seguirem, formalmente, as
exigência legais, atenderam inteiramente ao espírito da
Lei, dado que comprovado o Interesse Público e o valor
pago pelo imóvel desapropriado.
A questão relativa ao Registro da Escritura está sendo
objeto de providências para regularização.
Nesse ponto, abre-se a divergência com a Área Técnica
e ao Parecer 2804/2016 do 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.
Note-se que torna irrelevante a adequação do instrumento de fiscalização aos conceitos jurídicos sobre o enSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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quadramento 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
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.
A quantidade dos achados de auditoria e a confirmação
das irregularidades ao final, conforme extraído da ITC
3530/2013, revela um quadro aterrador na gestão municipal naquele exercício, especialmente 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 prefeito, 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 cuidaDiário Oficial de Contas

do 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, estas adequadamente estruturada numa
cadeia de comando, hierarquizada e com segregação de
funções, nos moldes do modelo 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.
Desse modo, resta cabalmente comprovado nos autos,
que a ação e omissão do agente permitiu a violação de
preceitos legais, individualizados na forma de sua atuação.
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
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
www.tce.es.gov.br

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 é certo a impossibilidade de cominar sanção ao responsável diante do advento da prescrição, este não fica
livre de resconstituir ao erário pelos seus atos de gestão
ilegítimo e antieconômico e que gerou dano injustificado ao erário.
Comprovada a lesão ao patrimônio público e o seu nexo
na conduta comissiva e omissiva de Osmar Passamani,
Prefeito Municipal de Marilândia, no exercício de 2008,
impõe-se a sua obrigação de ressarcimento ao erário do
valor do dano.
Conveniente destacar a identificação da contração de
obrigações de despesa nos últimos dois quadrimestres
de mandato do Prefeito Municipal no exercício de 2008
sem que houvesse suficiente disponibilidade de caixa ou
seja, a despesa não poderia ser cumprida integralmente
dentro do exercício, infringindo assim o artigo 42 da Lei
de Responsabilidade Fiscal, sujeitando seu infrator aos
ditames da Lei nº 10.028/2000.
Ante o exposto VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas neste voto, no sentido de:
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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1. CONVERTER A FISCALIZAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL diante das seguintes irregularidades:

distribuição de material de construção e comprovação
da respectiva distribuição (Item 2.18 desta ITC)

Contratação com valor superior ao mercado local (Item
2.1 desta ITC)

Base legal: Infringência ao artigo 37, caput, da CR/88 e
artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64.

Base legal: Infringência ao disposto no artigo 3° da Lei
Federal n° 8.666/93

Ressarcimento: R$ 63.975,00 (sessenta e três mil, novecentos, setenta e cinco reais) equivalentes a 35.319,93
VRTE.

Ressarcimento: R$ 36.712,34 (trinta e seis mil, setecentos e doze reais e trinta e quatro centavos), equivalentes
a 20.268,50 VRTE.
Aquisição de produtos com valores superiores aos previamente orçados (Item 2.3 desta ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 24, VII, da Lei Federal
nº 8.666/93.
Ressarcimento: R$ 17.609,80 (dezessete mil, seiscentos
e nove reais, oitenta centavos), equivalentes a 9.722,18
VRTE.
Ausência de laudos de medições dos serviços prestados
(Item 2.4 desta ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 67 da Lei Federal nº
8.666/93.
Ressarcimento: R$ 157.764,00 (cento e cinquenta e sete
reais, setecentos, sessenta e quatro centavos( equivalentes a 87.099,87 VRTE.
Ausência de demonstração dos critérios utilizados para
distribuição dos materiais e comprovação da respectiva
distribuição (Item 2.5 desta ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 37 da CR/88.
Ressarcimento: R$ 47.465,00 (quarenta e sete mil,
quatrocentos, sessenta e cinco reais) equivalentes a
26.204,93 VRTE.
Ausência de demonstração dos critérios utilizados para
Diário Oficial de Contas

Ausência de demonstração dos critérios utilizados para distribuição dos óculos e comprovação da respectiva
distribuição (Item 2.19 desta ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 37, caput, da CR/88.
Ressarcimento: R$ 68.250,00 (sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) equivalentes a 37.680,11 VRTE.
Ausência de comprovação para liquidação de despesa
(Item 2.21 desta ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 63, §2º, III, da Lei Federal nº 4.320/64.
Ressarcimento: R$ 34.056,00 (trinta e quatro, cinquenta
e seis reais), equivalentes a 18.801,96 VRTE.
Ausência de escritura pública transcrita em cartório de
registro de imóveis (Item 2.25 desta ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 63 da Lei Federal nº
4.320/64.
Ressarcimento: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) equivalentes a 22.083,58 VRTE.
Ausência de escritura pública transcrita em cartório de
registro de imóveis (Item 2.28 desta ITC)

lentes a 55.208,96 VRTE.
1. DECRETAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
com fulcro no art. 71, § 2º, II da Lei Complementar nº
621/2012.
1. REJEITAR AS ALEGAÇÕES DE DEFESA E JULGAR IRREGULARES AS CONTAS DE OSMAR PASSAMANI com fulcro no art. 84, III, “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
nº 621/2012, CONDENANDO-O à obrigação de ressarcimento do valor R$565.832,14 (quinhentos e sessenta e
cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e catorze centavos) equivalentes a 312.390,0734 VRTE, 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 Substituto
1. ACÓRDÃO TC-205/2018 – SEGUNDA CÂMARA
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 prescrição da pretensão punitiva por
parte desta Corte, nos termos do artigo 71 do RITCEES,
extinguindo o processo com resolução de mérito;
1.2. Acolher as razões de justificativas do Sr Osmar Passamani – Prefeito de Marilândia;

Base legal: Infringência ao artigo 63 da Lei Federal nº.
4.320/64.

1.3. Em razão da ausência de matriz de responsabilização, extinguir o processo sem resolução de mérito, em
relação às irregularidades abaixo:

Ressarcimento: R$ 100.000,00 (cem mil reais) equiva-

1.3.1 – 3.1.1 Contratação com valor superior ao merca-

www.tce.es.gov.br
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do local – Ressarcimento: R$ 36.712,34 (trinta e seis mil,
setecentos e doze reais e trinta e quatro centavos), equivalentes a 20.268,50 VRTE.
1.3.2 – 3.1.3 Aquisição de produtos com valores superiores aos previamente orçados – Ressarcimento: R$
17.609,80 (dezessete mil, seiscentos e nove reais, oitenta centavos), equivalentes a 9.722,18 VRTE.
1.3.3 – 3.1.4 Ausência de laudos de medições dos serviços prestados – Ressarcimento: R$ 157.764,00 (cento
e cinquenta e sete reais, setecentos, sessenta e quatro
centavos ( equivalentes a 87.099,87 VRTE.
1.3.4 – 3.1.5 Ausência de demonstração dos critérios utilizados para distribuição dos materiais e comprovação da
respectiva distribuição – Ressarcimento: R$ 47.465,00
(quarenta e sete mil, quatrocentos, sessenta e cinco reais) equivalentes a 26.204,93 VRTE.
1.3.5 – 3.1.18 Ausência de demonstração dos critérios
utilizados para distribuição de material de construção e
comprovação da respectiva distribuição – Ressarcimento: R$ 63.975,00 (sessenta e três mil, novecentos, setenta e cinco reais) equivalentes a 35.319,93 VRTE.
1.3.6 – 3.1.19 Ausência de demonstração dos critérios
utilizados para distribuição dos óculos e comprovação da
respectiva distribuição – Ressarcimento: R$ 68.250,00
(sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) equivalentes a 37.680,11 VRTE.
1.3.7 – 3.1.21 Ausência de comprovação para liquidação
de despesa – Ressarcimento: R$ 34.056,00 (trinta e quatro, cinquenta e seis reais), equivalentes a 18.801,96 VRTE.
1.3.8 – 3.1.25 Ausência de escritura pública transcrita
em cartório de registro de imóveis – Ressarcimento: R$
Diário Oficial de Contas

40.000,00 (quarenta mil reais) equivalentes a 22.083,58
VRTE.

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.3.9 – 3.1.28 Ausência de escritura pública transcrita
em cartório de registro de imóveis – Ressarcimento: R$
100.000,00 (cem mil reais) equivalentes a 55.208,96 VRTE.

ACÓRDÃO TC-211/2018 – SEGUNDA CÂMARA

1.4. Dar ciência ao interessado;
1.5. Após os trâmites regimentais, arquivar os presentes autos.

Processo: 00774/2010-7
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
UG: PMF - Prefeitura Municipal de Fundão

2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner. Vencido o conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti que votou por converter em Tomada de Contas Especial e julgar irregulares as contas.

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

3. Data da Sessão: 07/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

Procuradores: Edmar Lorencini dos Anjos (OAB: 12122ES), Adilson Jose Cruzeiro (OAB: 12149-ES), Jose Carlos Rizk Filho (OAB: 10995-ES), Juliana Martins Fernandes Amaral (OAB: 18.552-ES), Eneias do Nascimento Batista (OAB: 16.533-ES), Dos Anjos e Cruzeiro Advogados
(CNPJ: 22.021.112/0001-61), Luiz da Silva Muzi, Graciela
Rojas Amaral (OAB: 14.868-ES)

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 (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 30/05/2018
www.tce.es.gov.br

Partes: Fabio Vello Correa, Marcos Fernando Moraes,
Gleidson Demuner Patuzzo, Kelli Medici Nunes, Jose Carlos Rizk Filho, Alessandra Nubia Costa Rodrigues, Silas
Amaral Maza, J Neves Construtora LTDA - ME

FISCALIZAÇÃO – ACOLHER PRELIMINAR DE ILIEGITIMADE DE PARECERISTA - AFASTAR RESPONSABILIZAÇÃO DE
CHEFE DE EXECUTIVO – NÃO IMPUTAÇÃO DE RESSARCIMENTO EM RAZÃO DE DANO PRESUMIDO - MANTER
IRREGULARIDADE DEIXAR DE APLICAR MULTA – RECOMENDAÇÕES - ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I. RELATÓRIO
Trata-se de Auditoria Especial realizada no Município de
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Fundão, originada em representação do Ministério Público Estadual acerca de supostas irregularidades em licitações e contratos para reformas em escolas municipais
no exercício de 2009.
O então prefeito de Fundão, Marcos Fernando Moraes,
expediu o Decreto Municipal nº 017/2009, publicado no
DIOES em 09/01/2009, onde declara a existência de situação anormal provocada por desastre, caracterizada como situação de emergência em áreas do município (Bairros Beira Rio, Orly Ramos, Agrim Correa, Santo Antônio,
Santa Marta, Sisquini, Oséas, Beira Linha, Campestre I e
II, Praia Grande, Rua do Matadouro e zona rural) e o utilizou como fundamento para os atos administrativos objeto desta fiscalização.
Consubstanciada no Relatório de Auditoria Nº RA-D
3/2013, foram achadas irregularidades nos contratos
188/2009, 189/2009, 190/2009, 204/2009, 232/2009
e 498/2009 firmados com J. Neves Construtora Ltda. e,
em razão disso, foram citados Marcos Fernando Moraes - Prefeito Municipal; Silas Amaral Mazza – Secretário
Municipal de Planejamento Econômico e Infraestrutura
Urbana; Gleidson Demuner Patuzzo – Presidente da CPL;
Alessandra Núbia Costa Rodrigues – Procuradora Geral
do Município; José Carlos Risk Filho – Procurador Municipal; Kelli Médici Nunes – Assessora Jurídica e J. Neves
Construtora Ltda. para apresentarem justificativas e alegações de defesa.
Após análises, expediu-se a Instrução Técnica Conclusiva
547/2017 com a seguinte conclusão e proposta de encaminhamento:
4.1. Considerando as irregularidades apontadas no RELATÓRIO DE AUDITORIA RA-D n.º 03/2013; o disposto na INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL – ITI n.º 380/2013
Diário Oficial de Contas

(fls.1366/1407); as razões de justificativa e alegações
de defesa apresentadas pelos responsáveis; e o exposto na INSTRUÇÃO DE ENGENHARIA CONCLUSIVA – IEC
n.º 81/2015; opinamos pela MANUTENÇÃO DAS IRREGULARIDADES a seguir elencadas:
4.1.1. CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0188/2009:
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL “ANODINA SCARTON NUNES”
4.1.1.1. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (ITEM 2.1.1
DA ITI)
Base Legal: Artigos 24, IV e 26, parágrafo único, I, da lei
8.666/93
Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)
Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL)
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
José Carlos Risk Filho (Procurador Municipal)
Alessandra Núbia C. Rodrigues (Procuradora Geral Municipal)
4.1.1.2. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO
CONTRATADO (ITEM 2.1.2 DA ITI)
Base Legal: art. 26, parágrafo único, II, Lei nº 8.666/93
Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)
Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL)
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
4.1.1.3. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ENGENHEIRO POR LEIGO (ITEM 2.1.3 DA ITI)
www.tce.es.gov.br

Base Legal: artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41 e artigos
2º, 6º “a”, 7º, 13, 14 e 76 da Lei 5.194/66 e artigos 1º e 7º
da Resolução 218/73 do CONFEA (Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia) e o manual específico do CONFEA que disciplina a matéria: Manual de Procedimentos
para a Verificação do Exercício Profissional. art. 26, parágrafo único, II, Lei nº 8.666/93
Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
4.1.1.4. AUSÊNCIA CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (ITEM 2.1.6 DA ITI)
Base Legal: artigo 67, § 1º da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
4.1.1.5. FALTA DE TERMO ADITIVO (ITEM 2.1.7 DA ITI)
Base Legal: artigo 65, inciso I da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
4.1.1.6. PAGAMENTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE
CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (ITEM 2.1.8 DA
ITI)
Base Legal: artigos 62 c/c 63 caput e § 2º, inciso III da Lei
4.320/64, 92 da Lei 8.666/93 e 10, caput, incisos V e XII
da Lei 8.429/92 (improbidade administrativa).
Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito MuniSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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cipal)
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
J. Neves Construtora Ltda. (Empresa contratada)
Ressarcimento: R$ 34.104,65 (trinta e quatro mil, cento
e quatro reais e sessenta e cinco centavos), ou 17.698,31
VRTE.
4.1.2. CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0189/2009:
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL “PRAIA GRANDE”
4.1.2.1. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (ITEM 2.2.1
DA ITI)
Base Legal: Artigos 24, IV e 26, parágrafo único, I, da lei
8666/93.
Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)
Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL de Fundão)
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
José Carlos Risk Filho (Procurador)
Alessandra Núbia C. Rodrigues (Procurador Geral)
4.1.2.2. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO
CONTRATADO (ITEM 2.2.2 DA ITI)

Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
4.1.2.3. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ENGENHEIRO POR LEIGO (ITEM 2.2.3 DA ITI)
Base Legal: artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41 e artigos
2º, 6º “a”, 7º, 13, 14 e 76 da Lei 5.194/66 e artigos 1º e 7º
da Resolução 218/73 do CONFEA (Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia) e o manual específico do CONFEA que disciplina a matéria: Manual de Procedimentos
para a Verificação do Exercício Profissional.
Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
4.1.2.4. AUSÊNCIA CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (ITEM 2.2.6 DA ITI)
Base legal: artigo 67, § 1º da Lei 8.666/93
Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
4.1.2.5. PAGAMENTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE
CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (ITEM 2.2.7 DA
ITI)

Base Legal: art. 26, parágrafo único, inciso II e III da Lei
n.º 8.666/93.

Base legal: artigos 62 c/c 63 caput e § 2º, inciso III da Lei
4.320/64, 92 da Lei 8.666/93 e 10, caput, incisos V e XII
da Lei 8.429/92 (improbidade administrativa).

Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)

Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)

Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL de Fundão)

Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

J. Neves Construtora Ltda. (Empresa contratada)
Ressarcimento: R$ 90.622,51 (noventa mil, seiscentos e
vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), correspondente ao valor de 47.027,77 VRTE.
4.1.3. CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0190/2009:
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL “PRAIA GRANDE”
4.1.3.1. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (ITEM 2.3.1
DA ITI)
Base legal: Artigos 24, IV e 26, parágrafo único, I, da lei
8666/93.
Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)
Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL)
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
José Carlos Risk Filho (Procurador Municipal)
Alessandra Núbia C. Rodrigues (Procuradora Geral)
4.1.3.2. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO
CONTRATADO (ITEM 2.3.2 DA ITI)
Base Legal: art. 26, parágrafo único, inciso II e III da Lei
n.º 8.666/93
Responsáveis:Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)
Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL)
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
4.1.3.3. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ENGENHEIRO POR LEIGO (ITEM 2.3.3 DA ITI)
Base legal: artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41 e artigos
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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2.º, 6.º “a”, 7.º, 13,14 e 76 da Lei 5.194/66 e artigos 1º
e 7º da Resolução 218/73 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) e o manual específico
do CONFEA que disciplina a matéria: Manual de Procedimentos para a Verificação do Exercício Profissional.

4.1.4. CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0204/2009:
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL “SANTA TEREZINHA”

Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)

Base legal: Artigos 24, IV e 26, parágrafo único, I, da lei
8666/93.

Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)

Responsáveis:Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)

4.1.3.4. AUSÊNCIA CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (ITEM 2.3.6 DA ITI)

Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL) Silas
Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
José Carlos Risk Filho (Procurador Municipal) Alessandra
Núbia C. Rodrigues (Procuradora Geral)

Base legal: artigo 67, § 1º da Lei 8.666/93
Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)

4.1.4.1. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (ITEM 2.4.1
DA ITI)

4.1.4.2. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO
CONTRATADO (ITEM 2.4.2 DA ITI)
Base legal: art. 26, parágrafo único, II, Lei n.º 8.666/93

4.1.3.5. PAGAMENTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE
CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (ITEM 2.3.7 DA
ITI)

Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)

Fundamentação Legal: artigos 62 c/c 63 caput e § 2º, inciso III da Lei 4.320/64, 92 da Lei 8.666/93 e 10, caput,
incisos V e XII da Lei 8.429/92 (improbidade administrativa).

Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)

Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
J. Neves Construtora Ltda. (empresa contratada)
Ressarcimento: R$ 38.718,56 (trinta e oito mil, setecentos e dezoito reais e cinqueta e seis centavos), correspondente ao valor de 20.092,66 VRTE.
Diário Oficial de Contas

Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL)

4.1.4.3. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ENGENHEIRO POR LEIGO (ITEM 2.4.3 DA ITI)
Base legal: artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41 e artigos
2º, 6º “a”, 7º, 13, 14 e 76 da Lei 5.194/66 e artigos 1º e 7º
da Resolução 218/73 do CONFEA (Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia) e o manual específico do CONFEA que disciplina a matéria: Manual de Procedimentos
para a Verificação do Exercício Profissional.
Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)
www.tce.es.gov.br

Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
4.1.4.4. AUSÊNCIA CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (ITEM 2.4.5 DA ITI)
Base legal: artigo 67, § 1.º da Lei 8.666/93
Responsáveis:Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
4.1.4.5. PAGAMENTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE
CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (ITEM 2.4.6 DA
ITI)
Base legal: artigos 62 c/c 63 caput e § 2º, inciso III da Lei
4.320/64, art. 92 da Lei 8.666/93 e art. 10, caput, incisos V e XII da Lei 8.429/92 (improbidade administrativa).
Responsáveis:Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
J. Neves Construtora Ltda. (Empresa contratada)
Ressarcimento: R$ 31.465,51 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao valor de 16.328,75 VRTE.
4.1.5. CONTRATO – PROCESSO PMF Nº 0476/2009: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL “SANTA TEREZINHA”
4.1.5.1. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (ITEM 2.5.1
DA ITI)
Fundamentação Legal: Artigos 24, IV e 26, parágrafo único, I, da lei 8666/93
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Responsáveis:Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)

Responsáveis:Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)

Base legal: Art. 26, parágrafo único, inciso II da Lei nº
8.666/93.

Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)

Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)

Responsáveis:Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)

Kelli Medici Nunes (Assessora Jurídica)

4.1.5.5. AUSÊNCIA CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (ITEM 2.5.6 DA ITI)

Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)

Base legal: artigo 67, § 1º da Lei 8.666/93.

4.1.6.2. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ENGENHEIRO POR LEIGO (ITEM 2.6.2 DA ITI)

Alessandra Núbia C. Rodrigues (Procuradora Geral)
4.1.5.2. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO
CONTRATADO (ITEM 2.5.2 DA ITI)
Base legal: Art. 26, parágrafo único, inciso II e III da lei nº
8.666/93.
Responsáveis:Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
4.1.5.3. SOBREPREÇO NO VALOR GLOBAL CONTRATADO
(ITEM 2.5.3 DA ITI)
Base legal: art. 26, parágrafo único, inciso III c/c art. 43,
inciso IV da Lei nº 8.666/93.
Responsáveis:Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
4.1.5.4. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ENGENHEIRO POR LEIGO (ITEM 2.5.4 DA ITI)
Base legal: artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41 e artigos
2º, 6º “a”, 7º, 13, 14 e 76 da Lei 5.194/66 e artigos 1º e 7º
da Resolução 218/73 do CONFEA (Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia) e o manual específico do CONFEA que disciplina a matéria: Manual de Procedimentos
para a Verificação do Exercício Profissional.
Diário Oficial de Contas

Responsáveis:Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
4.1.5.6. PAGAMENTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE
CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (ITEM 2.5.7 DA
ITI)
Base legal: artigos 62 c/c 63 caput e § 2º, inciso III da Lei
4.320/64, art. 92 da Lei 8.666/93 e art. 10, caput, incisos V e XII da Lei 8.429/92 (improbidade administrativa).
Responsáveis:Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)

Base legal: artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41 e artigos
2º, 6º “a”, 7º, 13, 14 e 76 da Lei 5.194/66 e artigos 1º e 7º
da Resolução 218/73 do CONFEA (Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia) e o manual específico do CONFEA que disciplina a matéria: Manual de Procedimentos
para a Verificação do Exercício Profissional.
Responsáveis:Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
4.1.6.3. AUSÊNCIA CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (ITEM 2.6.4 DA ITI)
Base legal: artigo 67, § 1º da Lei 8.666/93

J. Neves Construtora Ltda. (Empresa contratada)

Responsáveis:Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)

Ressarcimento: R$ 2.065,78 (dois mil, sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), correspondente a
1.072,02 VRTE.

Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)

4.1.6. CONTRATO – PROCESSO PMF Nº 0498/2009: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL “ENÉAS FERREIRA”
4.1.6.1. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO
CONTRATADO (ITEM 2.6.1 DA ITI)
www.tce.es.gov.br

4.1.6.4. PAGAMENTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE
CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (ITEM 2.6.5 DA
ITI)
Base legal: artigos 62 c/c 63 caput e § 2.º, inciso III da Lei
4.320/64, Art. 92 da Lei 8.666/93 e art. 10, caput, incisos V e XII da Lei 8.429/92 (improbidade administrativa).
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Responsáveis:Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal)
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
J. Neves Construtora Ltda. (Empresa contratada)
Ressarcimento: R$ 1.432,27 (Hum mil, quatrocentos e
trinta e dois reais e vinte e sete centavos), correspondente ao valor de 743,26 VRTE.
4.2. Tendo em vista a existência de DANO presentificado
nos itens 4.1.1.6, 4.1.2.5, 4.1.4.5, 4.1.5.6 e 4.1.6.4, sugere-se, preliminarmente, a conversão dos autos em tomada de contas especial na forma do artigo 57, inciso IV e
329, §8º, ambos da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram devidamente citados
quanto à possibilidade de ressarcimento.
4.3. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º,
inciso IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
4.3.1. AFASTAR AS PRELIMINARES apontadas, REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS e JULGAR IRREGULARES AS CONTAS do Sr. MARCOS FERNANDO MORAES (Prefeito Municipal) no exercício de 2009, em razão do cometimento das infrações constantes nos itens
3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.1.5, 3.1.1.6, 3.1.2.1,
3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4, 3.1.2.5, 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3,
3.1.3.4, 3.1.3.5, 3.1.4.1, 3.1.4.2, 3.1.4.3, 3.1.4.4, 3.1.4.5,
3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.1.5.3, 3.1.5.4, 3.1.5.5, 3.1.5.6, 3.1.6.1,
3.1.6.2, 3.1.6.3 e 3.1.6.4 desta Instrução Técnica Conclusiva, bem como pelo cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens
3.1.1.6, 3.1.2.5, 3.1.3.5, 3.1.4.5, 3.1.5.6 e 3.1.6.4 desta mesma Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o
ao ressarcimento solidário com o Sr. Silas Amaral MaDiário Oficial de Contas

za (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) e J. Neves Construtora Ltda. (Empresa Contratada) no valor de
R$ 34.104,65 (trinta e quatro mil, cento e quatro reais
e sessenta e cinco centavos), ou 17.698,31 VRTE (item
3.1.1.6); no valor de R$ 90.622,51 (noventa mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), correspondente ao valor de 47.027,77 VRTE (item 3.1.2.5);
no valor de R$ 38.718,56 (trinta e oito mil, setecentos
e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), correspondente ao valor de 20.092,66 VRTE (item 3.1.3.5); no valor de R$ 31.465,51 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao valor de 16.328,75 VRTE (item 3.1.4.5); no
valor de R$ 2.065,78 (dois mil, sessenta e cinco reais e
setenta e oito centavos), correspondente a 1.072,02 VRTE (item 3.1.5.6) e R$ 1.432,27 (Hum mil, quatrocentos e
trinta e dois reais e vinte e sete centavos), correspondente ao valor de 743,26 VRTE (item 3.1.6.4), com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.3.2. REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS e JULGAR IRREGULARES AS CONTAS do Sr. SILAS AMARAL
MAZA (Secretário Municipal de Planejamento Econômico e Infraestrutura Urbana) no exercício de 2009, em razão do cometimento das infrações constantes nos itens
3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.1.5, 3.1.1.6, 3.1.2.1,
3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4, 3.1.2.5, 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3,
3.1.3.4, 3.1.3.5, 3.1.4.1, 3.1.4.2, 3.1.4.3, 3.1.4.4, 3.1.4.5,
3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.1.5.3, 3.1.5.4, 3.1.5.5, 3.1.5.6, 3.1.6.1,
3.1.6.2, 3.1.6.3 e 3.1.6.4 desta Instrução Técnica Conclusiva, bem como pelo cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens
3.1.1.6, 3.1.2.5, 3.1.3.5, 3.1.4.5, 3.1.5.6 e 3.1.6.4 desta
www.tce.es.gov.br

mesma Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao
ressarcimento solidário com Sr. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e J. Neves Construtora Ltda.
(Empresa Contratada) no valor de R$ 34.104,65 (trinta e
quatro mil, cento e quatro reais e sessenta e cinco centavos), ou 17.698,31 VRTE (item 3.1.1.6); no valor de R$
90.622,51 (noventa mil, seiscentos e vinte e dois reais e
sessenta e cinco centavos), correspondente ao valor de
47.027,77 VRTE (item 3.1.2.5); no valor de R$ 38.718,56
(trinta e oito mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta
e seis centavos), correspondente ao valor de 20.092,66
VRTE (item 3.1.3.5); no valor de R$ 31.465,51 (trinta e
um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao valor de 16.328,75
VRTE (item 3.1.4.5); no valor de R$ 2.065,78 (dois mil,
sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), correspondente a 1.072,02 VRTE (item 3.1.5.6) e R$ 1.432,27
(Hum mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), correspondente ao valor de 743,26 VRTE
(item 3.1.6.4), com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.3.3. REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS do Sr.
GLEIDSON DEMUNER PATUZZO (Presidente da CPL),
em razão do cometimento das infrações constantes nos
itens 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.3.1, 3.1.3.2,
3.1.4.1 e 3.1.4.2 desta Instrução Técnica Conclusiva;
4.3.4. AFASTAR AS PRELIMINARES apontadas, REJEITAR
AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS da Sr.ª ALESSANDRA NÚBIA COSTA RODRIGUES (Procuradora Geral do Município), em razão do cometimento das infrações constantes
nos itens 3.1.1.1, 3.1.2.1, 3.1.3.1, 3.1.4.1 e 3.1.5.1 desta
Instrução Técnica Conclusiva;
4.3.5. AFASTAR AS PRELIMINARES apontadas, REJEITAR
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as razões de justificativas do Sr. JOSÉ CARLOS RISK FILHO
(Procurador Municipal), em razão do cometimento das
infrações constantes nos itens 3.1.1.1, 3.1.2.1, 3.1.3.1 e
3.1.4.1 desta Instrução Técnica Conclusiva;

(Hum mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), correspondente ao valor de 743,26 VRTE
(item 3.1.6.4), com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;

4.3.6. REJEITAR as razões de justificativas da Sr.ª KELLI
MÉDICI NUNES (Assessora Jurídica), em razão do cometimento da infração constante no item 3.1.5.1 desta Instrução Técnica Conclusiva;

4.4. Aplicar MULTA INDIVIDUAL aos responsáveis, conforme art. 62 e 96, II, da Lei Complementar Estadual n.º
32/93, por ser tratar de pretensão punitiva e ser esta a
legislação aplicável à época dos fatos apurados;

4.3.7. REJEITAR as razões de justificativas da J. NEVES
CONSTRUTORA LTDA. (empresa contratada), em razão do cometimento das infrações constantes nos itens
3.1.1.6, 3.1.2.5, 3.1.3.5, 3.1.4.5, 3.1.5.6 e 3.1.6.4 desta Instrução Técnica Conclusiva bem como pelo cometimento de infrações que causaram dano injustificado
ao erário dispostas nos itens 3.1.1.6, 3.1.2.5, 3.1.3.5,
3.1.4.5, 3.1.5.6 e 3.1.6.4 desta mesma Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento solidário com o Sr. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra
Estrut. Urbana), no valor de R$ 34.104,65 (trinta e quatro mil, cento e quatro reais e sessenta e cinco centavos), ou 17.698,31 VRTE (item 3.1.1.6); no valor de R$
90.622,51 (noventa mil, seiscentos e vinte e dois reais e
sessenta e cinco centavos), correspondente ao valor de
47.027,77 VRTE (item 3.1.2.5); no valor de R$ 38.718,56
(trinta e oito mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta
e seis centavos), correspondente ao valor de 20.092,66
VRTE (item 3.1.3.5); no valor de R$ 31.465,51 (trinta e
um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao valor de 16.328,75
VRTE (item 3.1.4.5); no valor de R$ 2.065,78 (dois mil,
sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), correspondente a 1.072,02 VRTE (item 3.1.5.6) e R$ 1.432,27

I. FUNDAMENTAÇÃO

Diário Oficial de Contas

1. DAS PRELIMINARES:
Após análise dos documentos acostados nos autos, pugnou a unidade técnica e o corpo ministerial pela imputação de responsabilidades aos responsáveis, com aplicação de multa e ressarcimento.
Ocorre que no art. 75 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, dispõe-se que
“as questões preliminares ou prejudiciais serão decididas antes da apreciação do mérito”.
1. DA ILEGITIMIDADE DOS PROCURADORES MUNICIPAIS:
Assim, em primeira análise se apresenta questão relacionada à legitimidade do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo para fiscalizar e deliberar sobre atos e
manifestações jurídicas praticadas por servidores públicos, detentores de cargo que tenham como requisito para preenchimento a inscrição na Ordem dos Advogados
do Brasil.
No caso específico destes autos, foram imputadas responsabilidades ao senhor José Carlos Rizk Filho e à senhora Alessandra Núbia Costa Rodrigues em razão de
exercerem, na ocasião, o cargo de Procurador Municipal
e Procurador Geral do Município, por emitir e ratificar
parecer jurídico pela contratação emergencial visando a
www.tce.es.gov.br

execução de obras de reparos em Escolas Municipais de
Ensino Fundamental sem a devida documentação e caracterização, com Infringência aos Artigos 24, IV, e 26,
parágrafo único, I, da lei 8666/93, ferindo o princípio da
legalidade.
Arguem preliminar de ilegitimidade de parte, em razão
de que: (i) A Lei Orgânica desta Corte de Contas, em seu
artigo 5º, inciso XVII, parágrafo único, excetua as manifestações dos advogados públicos submetidos ao estatuto da OAB; (ii) Não foram membros da Comissão Permanente de Licitação e suas participações deram-se, tão
somente, através de posicionamento jurídico; (iii) os pareceres foram com base em ofícios administrativos emitidos por subsecretários retratando o quadro fático do
momento, configurando, naquela oportunidade, possível prejudicialidade do início do ano escolar; (iv) Decreto
Municipal informando acerca da Situação de Emergência em razão de enxurradas, fazendo-se necessário reparos nas escolas; (v) independência funcional; (vi) Competência de fiscalização pela OAB; (vii) Direito à tratamento condigno com base no código de ética e disciplina da
OAB; (viii) imunidade do advogado; (ix) Direito de reclamação verbal ou escrita da imunidade do advogado; (x)
Advogado Público – emissão de parecer – Limites de Responsabilidades.
Conforme consubstanciado na análise técnica, não assiste razão aos procuradores municipais, Sr. José Carlos Rizk Filho e Srª Alessandra Núbia Costa Rodrigues enquanto servidores da Prefeitura de Fundão, sujeitos a deveres
e direitos inerentes ao exercício de cargo público e responsáveis pelos atos administrativos do qual participem.
Assim, a conduta omissa daqueles que tinham atribuições legais e institucionais de controle de legalidade, e
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mesmo assim deixaram de praticar atos [de controle]
quando havia um dever jurídico de fazê-lo, não podem
ser escanteadas sob o signo do odioso instituto da imunidade.

claratória de constitucionalidade (art. 103,VII), e a participação de representante da OAB na composição do
Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do
Ministério Público (art. 103 B, XII e § 6º, 130A, V, e § 4º).

..........................................................................................

Controle, não na visão do controle interno institucionalizado, mas daquele decorrente do encadeamento lógico do processo de decisão, onde cada etapa redunda na
parcela de responsabilidade sobre o resultado, como se
verá adiante, quando da análise dos tópicos tidos como
irregulares.

Para completar, as regras e o funcionamento da corporação dos advogados são objeto de estatuto próprio, concretizada na Lei nº 8.906/94, com normas específicas
que regulam a atividade jurídica desempenhada pelos
associados e do qual destaco os seguintes dispositivos:

I - defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado
democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura
e das instituições jurídicas;

Art. 2º O advogado é indispensável à administração da
justiça.

Toda essa exposição permite reconhecer o exercício da
advocacia como um dos pilares de sustentação do Estado de Direito. No entanto, o protagonismo conferido
ao advogado no sistema institucional do Estado Brasileiro não lhe confere imunidade absoluta por atos praticados no exercício profissional. Antes ao contrário, a prática dolosa ou culposa acarreta sua responsabilização perante o sistema judicial e/ou administrativo sujeitando-o
a medidas punitivas e corretivas, conforme destaca o referido Estatuto da Advocacia:

A promulgação da CRFB/1988 encerrou o longo período do ciclo autoritário iniciado em 1964 e representa a
restauração integral de mecanismos de garantia de direitos individuais e coletivos que foram paulatinamente
afrontados durante aquele período. Indo além, o constituinte originário estendeu-os a limiares nunca alcançados na história política, administrativa e social do Estado Brasileiro.
Nesse modelo, a figura do advogado surge como elemento essencial à garantia do estado de direito, seja no
aspecto da pessoa individualizada, seja no aspecto difuso ou mesmo na garantia institucional do modelo estrutural do Estado desenhado pela Constituição.
Na Constituição são encontrados mecanismos que asseguram ao preso assistência de advogado (art. 5º, LXIII), a
participação de representante da Ordem dos Advogados
do Brasil - OAB em todas as fases de concurso para ingresso nas carreiras da magistratura, do Ministério Público e das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal
(art. 93,I, 129, §3º, art. 132), a reserva de vagas em tribunais judiciais àqueles profissionais (art. 94, 104, 107,
111A, 115, 119,II, 120,III, 123,I,), a capacidade da OAB de
propor ação direta de inconstitucionalidade e ação deDiário Oficial de Contas

§ 1º No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social.
§ 2º No processo judicial, o advogado contribui, na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem múnus
público.
§ 3º No exercício da profissão, o advogado é inviolável
por seus atos e manifestações, nos limites desta lei.
..........................................................................................
Art. 3º O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
§ 1º Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao
regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da
Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública
e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional.
www.tce.es.gov.br

Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço
público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade:

Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no
exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.
Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado
será solidariamente responsável com seu cliente, desde
que coligado com este para lesar a parte contrária, o que
será apurado em ação própria.
..........................................................................................
Art. 34. Constitui infração disciplinar:
VI - advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior;
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Da mesma forma, a disposição de inibir más práticas no
exercício da advocacia é encontrada no Título VI, do novo Código de Processo Civil, quando este, ao tratar da
Advocacia Pública atribui-lhe, no art. 182, “... a incumbência de defender e promover os interesses públicos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
por meio da representação judicial, em todos os âmbitos federativos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta”, mas
também determina, no art. 184, que o “... membro da
Advocacia Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções”.
Se neste contexto é inegável a possibilidade de responsabilização do advogado, esta não se dá por mera presunção, expressamente inadmitida no parágrafo único
do art. 5º da Lei Complementar nº 621/2012, mas decorre da existência de elementos que cumulativamente
lhe possam caracterizar, como: ação comissiva ou omissiva; existência de dano ou infração à norma legal; relação de causa efeito ou entre conduta e resultado e existência de dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia) do agente.
Esse pensamento se coaduna com as abalizadas palavras
escritas por Maria Sylvia Zanella Di Pietro, advogada e
professora titular aposentada de Direito Administrativo
da Universidade de São Paulo, em artigo publicado na
Revista Consultor Jurídico (2015) em texto citado pelo
justificante às fls. 178, do qual destaco:
É importante ressaltar que os pareceres jurídicos exigem
trabalho de interpretação de leis, muitas delas passíveis
de divergências quanto ao seu sentido, exigindo a aplicação de variados métodos de exegese. Por isso mesDiário Oficial de Contas

mo, é perfeitamente possível que a interpretação adotada pelo advogado público (que, na função consultiva,
participa do controle interno de legalidade da Administração Pública) não seja coincidente com a interpretação
adotada pelos órgãos de controle externo. Seria inteiramente irrazoável pretender punir o advogado só pelo fato de sua opinião não coincidir com a do órgão controlador, até mesmo levando em consideração que nem sempre os técnicos e membros dos tribunais de contas têm
formação jurídica que os habilite a exercer atividade de
consultoria, assessoria e direção jurídicas, que é privativa da advocacia, nos termos do artigo 1º, inciso II, do Estatuto da OAB. Mesmo em se tratando de controle exercido por membros do Ministério Público, nada existe em
suas atribuições institucionais que lhes permita censurar ou corrigir opinião emitida licitamente por qualquer
advogado, seja público ou privado. Por isso mesmo, sua
responsabilização depende da demonstração de que o
advogado, ao proferir sua opinião, agiu de má-fé, com
culpa grave ou erro grosseiro. De outro modo, faltará aos
advogados o mínimo de segurança jurídica para o exercício de suas funções, consideradas essenciais à justiça pelos artigo 131 e 133 da Constituição Federal, com a garantia da inviolabilidade por seus atos e manifestações
no exercício da profissão.
O fato é que, se o parecer está devidamente fundamentado, se defende tese aceitável, se está alicerçado em lição de doutrina ou de jurisprudência (que constituem
fontes do direito), não há como responsabilizar o advogado pela opinião manifestada em parecer jurídico nem
a autoridade que, com base nele, proferiu a decisão.
Não me parece que o caráter vinculante ou facultativo
do parecer, na classificação do ministro Joaquim Barbowww.tce.es.gov.br

sa, seja relevante para fins de responsabilização do advogado público. O que é relevante é a verificação do elemento subjetivo com que atuou. Se agiu de má-fé, se
praticou erro grosseiro, se atuou com dolo, cabe a sua
responsabilização.
A autora destaca a relevância da culpa, do erro grosseiro e do nexo causal como elementos suficientes para responsabilizar o advogado, julgando irrelevante a adequação à classificação quanto à natureza do parecer em opinativa, obrigatória e vinculativa, na classificação esposada no decantado voto proferido pelo Ministro Joaquim
Barbosa no MS 24.631.
No entanto, a leitura daquele voto permite compreender que, à parte a classificação adotada e da particularidade do caso concreto, o Ministro ressalva também a
possibilidade de responsabilização do advogado público
em pareceres de natureza apenas opinativa quando haja
culpa ou erro grosseiro, em simetria com a tese defendida pela Profª Maria Sylvia como se infere da parte final
da ementa a seguir transcrita:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO. AUDITORIA PELO TCU. RESPONSABILIDADE DE PROCURADOR DE AUTARQUIA POR EMISSÃO
DE PARECER TÉCNICO-JURÍDICO DE NATUREZA OPINATIVA. SEGURANÇA DEFERIDA. I. Repercussões da natureza
jurídico-administrativa do parecer jurídico: (i) quando a
consulta é facultativa, a autoridade não se vincula ao parecer proferido, sendo que seu poder de decisão não se
altera pela manifestação do órgão consultivo; (ii) quando
a consulta é obrigatória, a autoridade administrativa se
vincula a emitir o ato tal como submetido à consultoria,
com parecer favorável ou contrário, e se pretender praticar ato de forma diversa da apresentada à consultoria,
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deverá submetê-lo a novo parecer; (iii) quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de parecer vinculante, essa manifestação de teor jurídica deixa de ser meramente opinativa e o administrador não poderá decidir senão nos termos da conclusão do parecer ou, então,
não decidir. II. No caso de que cuidam os autos, o parecer emitido pelo impetrante não tinha caráter vinculante. Sua aprovação pelo superior hierárquico não desvirtua sua natureza opinativa, nem o torna parte de ato administrativo posterior do qual possa eventualmente decorrer dano ao erário, mas apenas incorpora sua fundamentação ao ato. III. Controle externo: É lícito concluir
que é abusiva a responsabilização do parecerista à luz de
uma alargada relação de causalidade entre seu parecer
e o ato administrativo do qual tenha resultado dano ao
erário. Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro,
submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou
jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do
advogado público pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa. Mandado de segurança deferido. (MS 24631, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA,
Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2007, DJe-018 DIVULG
31-01-2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT VOL-02305-02
PP-00276 RTJ VOL-00204-01 PP-00250)
Admitida essa maneira de pensar, é possível assentir que
a despeito da formulação da classificação empregada ao
parecer, seja opinativa, facultativa, vinculativa ou obrigatória, em se achando indícios de irregularidade com
provas da materialidade, da culpa ou dolo ou erro grosseiro e da causalidade, naturalmente o responsável será citado para oferecer suas justificativas ou alegações
de defesa na forma prevista em Lei, porque a atividade
do controle externo contempla a verificação da legalidaDiário Oficial de Contas

de, legitimidade e economicidade dos atos relacionados
com a gestão de recursos públicos da administração direta e indireta.
Se insuficientes os argumentos acima expendidos, decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos
do MS 24584/DF, fere de forma inapelável a pretensão
suscitada pelo justificante quanto à falta de legitimidade
dos Tribunais de Contas para fiscalizar manifestações jurídicas praticadas por advogado público em processos de
licitação, exigência prevista no art. 38 da Lei nº 8.666/93:
ADVOGADO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE - ARTIGO 38 DA LEI Nº 8.666/93 - TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO - ESCLARECIMENTOS. Prevendo o artigo 38 da Lei
nº 8.666/93 que a manifestação da assessoria jurídica
quanto a editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes não se limita a simples opinião, alcançando a aprovação, ou não, descabe a recusa à convocação
do Tribunal de Contas da União para serem prestados esclarecimentos. (MS 24584, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2007, DJe-112
DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20-06-2008 EMENT VOL02324-02 PP-00362)
E retornando à doutrina, Marçal Justen Filho, ao tratar
do art. 38 da Lei nº 8666/93, na obra Comentários à Lei
de Licitações e Contratos Administrativos, 16ª ed., p. 695
reflete sobre o tema nestas abalizadas palavras:
“... Primeiramente, cabe destacar que o sujeito assume
responsabilidade pela emissão de um parecer (de cunho
jurídico ou não jurídico). Justamente por isso, poderão
ser exigidos esclarecimentos do sujeito e poderá vir ele
a ser responsabilizado pelas manifestações expostas na
peça. Por isso, não caberá ao emitente de um parecer
opor-se à convocação para participar de processo admiwww.tce.es.gov.br

nistrativo, inclusive perante o Tribunal de Contas”.
Noutra senda, a Lei Complementar nº 621/2012, dispõe
sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, conferindo-lhe competência para fiscalizar procedimentos licitatórios, contratos, incluindo os
de gestão, parcerias público-privadas, termos de parceria ou instrumentos congêneres, desestatizações, convênios, ajustes ou termos, envolvendo concessões, cessões, doações, autorizações e permissões de qualquer
natureza, a título oneroso ou gratuito, de responsabilidade do Estado ou dos Municípios, por qualquer de seus
órgãos ou entidades da administração direta ou indireta (art. 1º, IX).
Nela, ainda, estão estabelecidas normas procedimentais
para quando houver identificação de indícios de irregularidade sem ou com dano, com a determinação de citação ao responsável para apresentar razões de justificativa, no primeiro caso e apresentar alegações de defesa e/
ou recolher a importância devida, no segundo caso (art.
56, II e III, respectivamente).
Por seu turno, o Regimento Interno deste Tribunal prevê
em seu art. 144, XI e XV que serão listados como responsáveis, quando cabíveis, os gestores e assessores jurídicos e outras pessoas solidariamente responsáveis.
Na estreita via na qual se decidem as questões preliminares e sem formação de juízo de valor definitivo sobre o mérito, se verifica que a Instrução Técnica Inicial – ITI Nº 380/2013-6 (fls. 1366/1407) apontou indícios de irregularidades na condução dos Processos PMF
nº 0188/2009; 0189/2009; 0190/2009; 0204/2009;
0476/2009 e 0498/2009, todos promovidos pela Prefeitura Municipal de Fundão.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Nela estão identificados os responsáveis, a conduta, o
nexo causal e a culpabilidade sendo ela, instrumento de
busca de esclarecimento dos responsáveis mediante citação, consoante a competência atribuída ao Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo pela Lei Complementar nº 621/2012:
2 INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
2.1. CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0188/2009: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL
“ANODINA SCARTON NUNES”
2.1.1. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO
Base Legal: Artigos 24, IV e 26, parágrafo único, I, da lei
8.666/93
Responsáveis: (...)
Identificação: Sr. José Carlos Risk Filho - Procurador do
Município de Fundão.
Conduta: Elaboração de parecer jurídico opinando pela
dispensa de licitação sem a devida caracterização da situação emergencial.
Nexo: A contratação em caráter emergencial sem a devida documentação e caracterização, fere o princípio da
legalidade.
Identificação: Sra. Alessandra Núbia C. Rodrigues - Procuradora Geral do Município de Fundão.
Conduta: Ratificar parecer jurídico opinando pela dispensa de licitação sem a devida caracterização da situação emergencial.
Nexo: A contratação em caráter emergencial sem a devida documentação e caracterização, fere o princípio da
legalidade.
4.1.2. CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0189/2009: EXEDiário Oficial de Contas

CUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL “PRAIA GRANDE”
2.2.1. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO
Base Legal: Artigos 24, IV e 26, parágrafo único, I, da lei
8666/93.
Responsáveis: (...)
Identificação: Sr. José Carlos Risk Filho - Procurador do
Município de Fundão.
Conduta: Elaboração de parecer jurídico opinando pela
dispensa de licitação sem a devida caracterização da situação emergencial.
Nexo: A contratação em caráter emergencial sem a devida documentação e caracterização, fere o princípio da
legalidade.
Identificação: Sra. Alessandra Núbia C. Rodrigues - Procuradora Geral do Município de Fundão.
Conduta: Ratificar parecer jurídico opinando pela dispensa de licitação sem a devida caracterização da situação emergencial.
Nexo: A contratação em caráter emergencial sem a devida documentação e caracterização, fere o princípio da
4.1.3. CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0190/2009: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL “PRAIA GRANDE”
2.3.1. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO
Base legal: Artigos 24, IV e 26, parágrafo único, I, da lei
8666/93.

Conduta: Elaboração de parecer jurídico opinando pela
dispensa de licitação sem a devida caracterização da situação emergencial.
Nexo: A contratação em caráter emergencial sem a devida documentação e caracterização, fere o princípio da
legalidade.
Identificação: Sra. Alessandra Núbia C. Rodrigues - Procuradora Geral do Município de Fundão.
Conduta: Ratificar parecer jurídico opinando pela dispensa de licitação sem a devida caracterização da situação emergencial.
Nexo: A contratação em caráter emergencial sem a devida documentação e caracterização, fere o princípio da
legalidade.
4.1.4. CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0204/2009: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL “SANTA TEREZINHA”
2.4.1. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO
Base legal: Artigos 24, IV e 26, parágrafo único, I, da lei
8666/93.
Responsáveis: (...)
Identificação: Sr. José Carlos Risk Filho - Procurador do
Município de Fundão.
Conduta: Elaboração de parecer jurídico opinando pela
dispensa de licitação sem a devida caracterização da situação emergencial.

Responsáveis: (...)

Nexo: A contratação em caráter emergencial sem a devida documentação e caracterização, fere o princípio da
legalidade.

Identificação: Sr. José Carlos Risk Filho - Procurador do
Município de Fundão.

Identificação: Sra. Alessandra Núbia C. Rodrigues - Procuradora Geral do Município de Fundão.
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Conduta: Ratificar parecer jurídico opinando pela dispensa de licitação sem a devida caracterização da situação emergencial.
Nexo: A contratação em caráter emergencial sem a devida documentação e caracterização, fere o princípio da
legalidade.
4.1.5. CONTRATO – PROCESSO PMF Nº 0476/2009: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL “SANTA TEREZINHA”
2.5.1. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO
Fundamentação Legal: Artigos 24, IV e 26, parágrafo único, I, da lei 8666/93
Responsáveis: (...)
Identificação: Sra. Alessandra Núbia C. Rodrigues - Procuradora Geral do Município de Fundão.
Conduta: Ratificar parecer jurídico opinando pela dispensa de licitação sem a devida caracterização da situação emergencial.
Nexo: A contratação em caráter emergencial sem a devida documentação e caracterização, fere o princípio da
legalidade.
Nessa espécie de ação administrativa do controle externo, o nexo causal adquire extrema relevância porque é
o meio pelo qual se identifica quando determinado resultado é imputável ao agente, analisando-se a relação
existente entre dano e fato, a fim de considerar a relação causa-efeito.
Percebe-se que a instrução processual não adotou na
sistemática inquisitória a ampliação da cadeia causal
conforme previsto na Teoria da Equivalência dos Antecedentes Causais porque nem todo fator que desemboca
Diário Oficial de Contas

no evento danoso será necessariamente causa do dano.
Acertadamente, cuidou a instrução inicial de identificar
claramente a relação direta entre as ações das pessoas
envolvidas e os efeitos considerados deletérios, numa
sistemática que se aproxima do conceito extraído da Teoria dos Danos Diretos e Imediatos ou Teoria da Interrupção do Nexo Causal.
Desse modo, pelas razões acima expostas, proponho decisão no sentido da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva requerida pelo Sr. José Carlos Rizk Filho e pela
Sra. Alessandra Núbia Costa Rodrigues em razão de exercerem, na ocasião, o cargo de Procurador Municipal e
Procurador Geral do Município, respectivamente.
1. DA ILEGITIMIDADE DO CHEFE DO EXECUTIVO:
Relata a instrução processual que por diversas vezes, em
sede de preliminar, o Sr. Marcos Fernando Moraes, Prefeito Municipal de Fundão no exercício de 2009, alega
que não possui responsabilidade, imputando esta ao setor jurídico daquela municipalidade, por intermédio dos
seus Procuradores, Assessoria Jurídica e Secretariado
(secretários municipais, servidores municipais, procuradores e assessores Jurídicos).
As irregularidades apontadas referem-se a processos de
dispensa de licitação irregular; ausência de justificativa
para escolha do contratado; exercício ilegal da profissão
de engenheiro por leigo e análise do valor global contratado.
Sobre a matéria, observo que a área técnica desta Corte analisou detidamente o conteúdo das irregularidades
apontadas no Relatório de Auditoria RA-D nº 003/2013,
na ITI nº 380/2013 e na Instrução de Engenharia Conclusiva – IEC nº 81/2015 (fls.1713/1857) juntamente com as
www.tce.es.gov.br

justificativas e alegações de defesa apresentadas pelos
responsáveis (ITC nº 547/2017-6, fls.1858/1951).
Assim, conforme dito anteriormente, importante ressaltar que a estreita via na qual se decidem as questões preliminares e sem formação de juízo de valor definitivo sobre o mérito, se verifica que a Instrução Técnica Inicial – ITI Nº 380/2013-6 (fls. 1366/1407) apontou
indícios de irregularidades na condução dos Processos
PMF nº 0188/2009; 0189/2009; 0190/2009; 0204/2009;
0476/2009 e 0498/2009, todos promovidos pela Prefeitura Municipal de Fundão.
Nela estão identificados os responsáveis, a conduta, o
nexo causal e a culpabilidade sendo ela, instrumento de
busca de esclarecimento dos responsáveis mediante citação, consoante a competência atribuída ao Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo pela Lei Complementar nº 621/2012:
Ora, não há como negar que o Sr. Marcos Fernando Moraes, Prefeito Municipal no exercício de 2009 era a autoridade responsável pela nomeação e designação dos
servidores nos cargos e funções daquela administração.
Além disso, era o responsável direto como Chefe do Poder Executivo pelos processos administrativos licitatórios e demais atos decorrentes da sua gestão, ou seja, o
ordenador de despesas máximo da municipalidade.
Assim, ao nomear o Secretário de Planejamento e aprovar procedimento administrativo com indicativo de irregularidade, o prefeito contribuiu direta e indiretamente
para que a Administração firmasse contrato com indicativo de irregularidade.
E mais: incorre em grave omissão ao não designar um
representante da administração capacitado a fiscalizar e
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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acompanhar a execução do contrato. Isso porque a ausência da designação de fiscal por parte do ordenador de
despesa torna frágil a determinação da responsabilidade do representante da administração responsável pela liberação dos pagamentos pela prestação do serviço
contratado.
Isto porque, tais irregularidades praticamente repetem-se em todos os itens abordados na ITC nº 547/20176, fls.1858/1951 (itens 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.4,
3.1.1.5, 3.1.1.6, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4, 3.1.2.5,
3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3, 3.1.3.4, 3.1.3.5, 3.1.4.1, 3.1.4.2,
3.1.4.3, 3.1.4.4, 3.1.4.5, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.1.5.3, 3.1.5.4,
3.1.5.5, 3.1.5.6, 3.1.6.1, 3.1.6.2, 3.1.6.3 e 3.1.6.4 da ITC,
bem como pelo cometimento de infrações que causaram
dano injustificado ao erário dispostas nos itens 3.1.1.6,
3.1.2.5, 3.1.3.5, 3.1.4.5, 3.1.5.6 e 3.1.6.4 da mesma ITC).
Logo, o Sr. Marcos Fernando Moraes poderá ser declarado em alcance por meio de uma decisão definitiva desta
Corte nestes autos, em razão do cometimento das infrações constantes nos referidos itens, bem como pelo cometimento de irregularidades que causaram dano injustificado ao erário municipal.
Em outras palavras, os fatos imputados ao responsável
na condição de Chefe do Executivo decorreram de processos administrativos licitatórios sob a sua gestão, como ordenador de despesas máximo da municipalidade,
o que não implica em dizer que o mesmo está isento de
responsabilidade. Nesse caso, responde pelo ato praticado, cuja responsabilidade deverá ser individualizada.
E não é por outra razão que a área técnica disse que “a
análise dessa preliminar se confunde inexoravelmente
com a análise de mérito acerca da própria irregularidade. Tal responsabilidade advém do fato deste responsáDiário Oficial de Contas

vel figurar como ordenador de despesa e outorgante de
competências aos Secretários Municipais para, dentre
outras ações, autorizar despesas.”
Segundo a área técnica deste Tribunal, na condição de
ordenador de despesas e autoridade máxima do poder
executivo municipal, cabia ao então prefeito, senhor
Marcos Fernando Moraes a fiscalização, e vigilância da
atuação daquela administração no que diz respeito ao
cumprimento das disposições vigentes, em especial, a lei
federal nº 8.666/1993. Vejamos:
Cabe observar que, na qualidade de ordenador de despesas e autoridade superior, deveria o responsável ter
fiscalizado a atuação daquela no tocante ao cumprimento dos preceitos contidos na Lei nº 8.666/93. Assim, evidencia-se a responsabilidade do sobredito gestor em decorrência da culpa in vigilando, valendo trazer a lição
sempre oportuna do Professor Carlos Roberto Gonçalves
acerca da mencionada espécie de culpa, vejamos:
A culpa in eligendo é a que decorre da má escolha do representante ou preposto. In vigilando é a que resulta da
ausência de fiscalização sobre pessoa que se encontra
sob responsabilidade ou guarda do agente (Direito Civil
Brasileiro, v. IV, 4 ed, 2009, p. 302, grifou-se).
Conclui, assim, a área técnica para que seja mantida a
inclusão do senhor Sr. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal), no rol de responsáveis do presente processo, para a competente e oportuna análise do mérito, opinando-se pelo afastamento da preliminar aventada em sua defesa.
Nesse contexto e na mesma linha consubstanciada na
análise técnica, entendo que não assiste razão ao senhor
Sr. Marcos Fernando Moraes, motivo pelo qual propowww.tce.es.gov.br

nho decisão no sentido da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva requerida pelo mesmo, em razão de
exercer na ocasião o cargo de Prefeito do Município de
Fundão.
1. DO MÉRITO:
A partir da formalização de situação emergencial no município de Fundão, por meio de Decreto 017/2009, foram
abertos processos administrativos com fito de contratar
serviços e materiais a serem aplicados na recuperação
de escolas sinistratas em decorrência dos efeitos de chuvas e enchentes sofridas em algumas áreas daquele município.
A aquisição de bens e serviços sem licitação fundamentada em situação emergencial encontra amparo nos arts.
24, IV e 26 da Lei de Licitações. Na forma ali prescrita,
para dispensar a licitação é imprescindível comprovar a
ocorrência de situação de emergência, fruto de acontecimentos imprevisíveis e repentinos, circunstância em que
o procedimento licitatório, com seus prazos e formalidades, limitaria a atuação da Administração naquela situação, além de, presentes os pressupostos para a dispensa,
haver necessidade de formalizar o procedimento, como
preceitua o art. 26 da referida Lei de Licitações.
Os produtos adquiridos e os serviços contratados segundo esses preceitos estão sujeitos à condição de aplicação
exclusiva na solução dos problemas causados pela situação emergencial ou calamitosa.
Em razão disso, o disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93,
mais especificamente no seu parágrafo único, estabelece que o processo de dispensa de licitação será instruído com elementos que permitam identificar: a caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justiSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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fique a dispensa, quando for o caso, a razão da escolha
do fornecedor ou executante e a justificativa de preço.
Assim, ao se expedir o Decreto 017/2009, cuidou-se de
inserir no Parágrafo Único do Art. 1º dispositivo que do
Decreto Municipal nº 17/2009 prevê que a situação de
anormalidade é válida somente para as áreas comprovadamente afetadas pelo desastre, mediante apresentação de relatório de avaliação de danos (AVADAN) e croquis das áreas afetadas.
Essenciais na aferição da juridicidade das contratações,
tais requisitos foram solenemente ignorados pelos responsáveis pelos pareceres jurídicos, apesar da prescrição contida no decreto que instalou a situação emergencial, e da incontroversa doutrina e jurisprudência, adotando um vago discorrer sobre o direito social à educação como forma de mascarar a efetiva questão posta. Estavam presentes os requisitos objetivos para a dispensa
da licitação?
O quadro abaixo apresenta resumidamente os despachos que fizeram parte do processo de dispensa no processo PMF nº 0188/2009: execução das obras de reparo na Escola Municipal “Anodina Scarton Nunes”, situada
em Praia Grande:
Nele é possível identificar erro grosseiro na elaboração
do parecer da procuradoria diante da ausência de manifestação expressa sobre o objeto da dispensa, condição imprescindível para comprovação do dano ao imóvel, exigindo-se a apresentação do formulário de avaliação de danos - AVADAN e croqui da área atingida, consoante a previsão inscrita no parágrafo único do art. 1º
do Decreto nº 17/2009, vinculando, por sua natureza, os
demais atos praticados.
Diário Oficial de Contas

Isso feito, perceber-se-ia que os serviços a serem contratados não eram de natureza emergencial e que até escolas fora da área geográfica especificada no referido Decreto foi contemplada com parecer favorável da procuradoria (Escola Santa Teresinha, localizada no Centro de
Fundão).
A análise da Planilha de Orçamento demonstra que serviços e produtos que não possuem características de aplicação emergencial foram adquiridos segundo essa fundamentação, em evidente burla ao sistema licitatório.
Na Escola Santa Terezinha, a partir de pedido de da Subsecretaria de Educação de reparos em razão de queda de
muro e danos à rede de esgoto, foram contratados: 02
ventiladores de teto, 8,0 m2 de vidro, 891,0 m2 de pintura geral à base de PVA, 198 m2 de pintura geral à base de
esmalte sintético, 306 m2 de emassamento de paredes e,
ainda, a pedido da Diretora da Escola, toldo de lona com
estrutura de metalon.
Tal forma de proceder se mantém em todos os contratos auditados.
A crer nas justificativas apresentadas pelos responsáveis,
temos que o Prefeito confiou na informação da juridicidade dos procedimentos de dispensa de licitação porque
realizados por pessoal técnico capacitado (e por ele nomeado) e não deve ser responsabilizado pelos seus atos.
Os Procuradores Municipais alegam que são técnicos capacitados mas que seus pareceres são opinativos e a responsabilidade pelos atos são do prefeito. O Secretário
de Planejamento aduz que somente cumpriu ordem do
Prefeito, esta juridicamente conformada às normas legais, escudadas em parecer da Procuradoria Municipal
e, consequentemente não é responsável pelos atos inquinados.
www.tce.es.gov.br

O presidente da Comissão Permanente de Licitação,
por sua vez, alega que muito embora os processos tenham tramitado na Comissão Permanente de Licitação,
todos os atos praticados referentes à dispensa de licitação na modalidade prevista no artigo 24, inciso IV da Lei
8.666/93, foram realizados pelo Procurador do Município Sr. José Carlos Risk Filho, ratificado pela Procuradora
Geral do Município Sra. Alessandra Núbia C. Rodrigues e
também não é responsável pelos atos inquinados.
A ilegalidade fica evidente, também na escolha do fornecedor: Conforme se verifica no verso da fl. 04 do Processo PMF 0188/2009, o Presidente da CPL de Fundão,
Sr. Gleudson Demuner Patuzzo, encaminha o processo a
SEMPLA com o seguinte texto “A SEMPLA – Encaminho
o presente processo, para informar a empresa a ser contratada para execução do pedido previsto na inicial em
caráter emergencial ...”, no que o Secretário daquela pasta Sr. Silas Amaral Mazza, devolve o processo à CPL nestes termos:
“À CPL – Atendendo solicitação de V.Sª e devido a “emergência” conforme relatado e deferido no processo pela PROGER, indicamos a empresa J. Neves Construtora
Ltda. [...] Esta empresa é do município e seu representante Sr. Jorge tem procurado a Secretaria e apresentado seus serviços. Estamos indicando, mas a contratação
deverá ser feita respeitando a legalidade e a planilha de
custos anexa.”
Assim, segundo a Instrução de Engenharia Conclusiva
81/2015:
Desse modo, compreende dever da Administração, mesmo nos processos de contratação direta por dispensa emergencial, consultar o maior número possível de
fornecedores para justificar adequadamente a escolha
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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do fornecedor/prestador do serviço e preço. Enquanto
gestor da Coisa Pública, deve o administrador priorizar
o atendimento da demanda pelo menor dispêndio de
recursos, ainda mais no caso presente, que por serem
serviços de baixa complexidade, poderiam ser realizados
por uma gama de executantes do próprio município.
Porém, mesmo sem o atendimento a este quesito, foi
dada continuidade ao procedimento de contratação pelo
Presidente da CPL, Gleidson Demuner Patuzzo. De acordo com a Lei de Licitações cabe a comissão de licitação:
Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro
cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação. (g.n.)
Nota-se que todos os contratos tratados na ITI (nº
188/09, 189/09, 190/09, 204/09, 476/09 e 498/09) foram efetuados por meio de dispensa e assinados com
um mesmo fornecedor.

in loco, pudemos constatar que não existe controle na
execução do contrato em tela, conforme preceitua o Artigo 67, § 1º da Lei 8.666/93.

na forma prescrita na Lei de Licitações é elemento essencial e não discricionário, conforme prescrito na Súmula
001 deste tribunal:

Sequer existia fiscal de contrato, conforme item 6.1.1.2.2.
Ausência de designação de representante da Administração para acompanhamento e fiscalização do contrato, tal figura era exercida pelo próprio secretário da pasta, o que já foi abordado no item 6.1.1.2.3. Falta de segregação de funções.

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.

Não socorre os responsáveis as alegações de ilegitimidade passiva do prefeito e de formação técnica do secretário e de fiscalização descentralizada e informal exercida
conjuntamente pelo: Prefeito municipal, Secretario de
Planejamento, Secretario de educação, Subsecretario de
educação, Diretoras escolares, Arquiteto Renato Gustavo da Vitória, Engenheiro Reynaldo Caplun, Encarregado
de Obras Fundão Sede José Cassiliano, Encarregado de
Obras Timbui João Batista Neves e Encarregado de Obras
Praia Grande Antonio Broeto, vez que, a fiscalização efetivamente não era exercida conforme trecho extraído do
RA-D 3/201(fls.945):

A ausência de controle de execução dos serviços pode
ser comprovada conforme destaque a seguir transcrito
do RA-D 3/2013 (fls. 944):

Devido à natureza dos serviços, e do tempo decorrido
entre a execução dos serviços e as visitas realizadas por
esta auditoria, a equipe de auditoria ficou impossibilitada de constatar a devida realização dos serviços. Durante
visita in loco constatou-se que alguns serviços estariam
em desacordo com os especificados, não sendo possível determinar se os serviços foram feitos em desacordo com os pagos ou os serviços não teriam sido efetuados. Por esse motivo é de extrema importância à apresentação de documentos para a comprovação de prestação dos serviços.

Diante da análise dos processos de medição e inspeção

Cabe destacar que a designação de agente responsável

Portanto, de acordo com o exposto, o encaminhamento,
a formulação de manifestação e a decisão quanto à escolha do Fornecedor não foi tecnicamente embasada a fim
de garantir o atendimento a todos os preceitos legais.
O solo fértil à ilegalidades, preparado nas medidas preliminares de dispensa na licitação, naturalmente permitiu
o vicejar de irregularidades na execução dos contratos.
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Sua execução tempestiva “...pode evitar o superfaturamento e a execução de obras em desacordo com as especificações, além de permitir que sejam feitas correções” (ACÓRDÃO TCU 1.232/2012, Plenário, rel. Min.
Aroldo Cedraz) e permitir segurança nos procedimentos
de liquidação e pagamento.
Na sequência das irregularidades, como era de se esperar, comprovaram-se PAGAMENTOS INDEVIDOS POR
AUSÊNCIA DE CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
conforme destaque do RA-D 3/201(fls.962):
Os itens do contrato foram pagos sem a regular liquidação (falta de fiscal do serviço habilitado, falta de memorial de medição, etc.), conforme estipulado na Lei
4.320/64, e sem a comprovação da prestação do serviço.
Tanto a empresa contratada para executar o serviço
quanto a Administração, incorreram em culpa:
A Contratada por descumprimento do contrato devido à
execução de serviços em desacordo com o contratado e/
ou inexecução de itens da planilha, tendo recebido pelos
mesmos, caracterizando a aceitação de vantagem econômica indevida.
A Administração por atestar medição de serviços sem a
devida documentação, ocorrendo em serviços não executados. E por acatar a medição e autorizar o pagamento
de itens não realizados, e pelo não cumprimento do seu
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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poder dever de fiscalizar o contrato devidamente, não
retendo o pagamento dos serviços executados em desacordo com o contratado e os não executados, admitindo
vantagem econômica indevida ao contratado.

lha 1712 foi decretada a revelia da sociedade empresária J. Neves Construtora Ltda. (devidamente citada, através de seu representante legal, conforme se verifica às
fls. 1434 e 1080).

Adoto, de forma complementar, os trechos da Instrução
de Técnica Conclusiva e da Instrução de Engenharia Conclusiva a fim de evitar a repetição argumentativa com
destaque para os seguintes trechos:

O microcosmo delineado na fiscalização realizada na
Prefeitura Municipal de Fundão apresenta um modus
operandi envolto na nefasta prática patrimonialista da
gestão pública e, no roteiro montado pelos responsáveis
por aqueles atos administrativos, este tribunal de contas não deve assumir a candidez de um discípulo do Dr.
Pangloss, mas combater os malfeitos com todas as ferramentas disponíveis no Direito, sem contemporizações,
benevolências ou concessões, sob pena assunção pelos
contribuintes dos danos por eles cometidos e qualitativamente por permitir que tais práticas se perenize na
Administração Pùblica.

As questões principais extraídas da instrução processual
foram analisadas pela área técnica desta Corte em torno
da legalidade dos seguintes processos firmados pela Prefeitura Municipal de Fundão/ES:
CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0188/2009: Execução
das obras de reparo na escola municipal “Anodina Scarton Nunes”;
· CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0189/2009: Execução
das obras de reparo na escola municipal de ensino fundamental “Praia Grande”;
· CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0190/2009: Execução
das obras de reparo na escola municipal de ensino fundamental “Praia Grande”;
· CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0204/2009: Execução
das obras de reparo na escola municipal de ensino fundamental “Santa Terezinha”;
· CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0476/2009: Execução
das obras de reparo na escola municipal de ensino fundamental “Santa Terezinha”; e
· CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0498/2009: Execução
das obras de reparo na escola municipal de ensino fundamental “Enéas Ferreira”.
Sobreleva destacar que nos termos do despacho de foDiário Oficial de Contas

Passo, assim, a analisar o presente feito, segundo o detalhamento numérico e descritivo constante da ITC nº
547/2017-6 (analisou o conteúdo das irregularidades
apontadas no RA-D nº 003/2013, na ITI nº 380/2013 e na
IEC nº 81/2015, juntamente com as justificativas e defesa apresentadas pelos responsáveis).
1. CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0188/2009: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL
“ANODINA SCARTON NUNES” (Item 3.1 da ITC)
a. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (Base Legal: Artigos 24, IV e 26, parágrafo único, I, da lei 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL); Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana); José Carlos Risk Filho (Procurador Municipal) e Alessandra Núbia Costa Rodrigues (Procuradora Geral Municipal) – (Item 3.1.1 da ITC)
www.tce.es.gov.br

Os apontamentos específicos referentes a este item encontram-se às fls. 1370/1371 deste Processo (item 2.1.1
da ITI).
Ao analisar os contratos firmados com a empresa J. Neves Construtora Ltda., que objetivava a execução das
obras de reparos em escolas do Município de Fundão,
os técnicos desta Corte constataram diversas irregularidades nos respectivos processos, como no caso em análise (onde a dispensa de licitação não estaria amparada
por situação emergencial), eis que estava ausentes todas
as prerrogativas necessárias para caracterizar a situação
emergencial.
Sobre o tema, encontramos nos artigos 24, inciso IV e
26 da Lei de lei Federal nº 8.666/1993 os requisitos mínimos necessários para a devida caracterização da situação emergencial.
Nesse sentido, seguindo a diretriz traçada pelo legislador
tem-se como pressuposto para a dispensa, que a emergência esteja devidamente caracterizada e justificada,
inclusive demonstrando os possíveis prejuízos às pessoas; somente sendo possível a contratação direta daqueles serviços estritamente necessários ao atendimento
daquela situação emergencial.
Trata-se, como se observa, de uma regra vital, porque está a revelar que a imposição de comportamentos unilaterais pelo Poder Público só será possível se tiver respaldo na estrita hipótese legal (in casu, o art. 24, inciso IV e
26 da Lei Federal nº 8.666/1993), impedindo, dessa maneira, a concretização de atitudes arbitrárias por parte
daqueles que detêm e exercem esse poder.
Conforme a análise técnica, deu início ao processo de
contratação em tela o envio de um ofício da subsecretáSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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ria Municipal solicitando reparos urgentes na Escola Municipal em epígrafe. Entretanto, o escopo dessa contratação não se restringiu apenas aos serviços mencionados,
conforme a planilha assinada.
Isso porque, a instrução processual mostra que no processo de contratação em epígrafe foi anexada apenas
uma planilha com os possíveis serviços de reparo (fl.
454), assinada e encaminhada pelo Sr. Silas Amaral Maza.
Informa ainda a área técnica que o parecer emitido pelos procuradores municipais deu respaldo para a contratação direta dos serviços, sem, contudo, a apresentação
de todas as prerrogativas necessárias para caracterizar a
situação emergencial.

gência 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
(...)”. (g.n.)
Além disso, conforme argumentação constante da ITC nº
547/2017-6, fls.1858/1951, ressalta a área técnica que
para a devida caracterização emergencial, a apresentação de alguns elementos não implica de antemão na
obrigatoriedade da contratação emergencial. Confira-se:

Em outras palavras, o estado de calamidade pública não
pode servir de justificativa para dispensa de toda e qualquer licitação. Assim, a demonstração de que os serviços
listados seriam tão urgentes a ponto de inviabilizar o início das aulas naquela escola seria necessária para o devido cumprimento da Lei, conforme explicitado no julgado abaixo:

Desta forma, apenas o Decreto sem os anexos, a solicitação da subsecretária de educação e a apresentação de
uma planilha resumida de serviços tidos como necessários não gera por si a obrigatoriedade da contratação
emergencial. E neste sentido, a presente análise corrobora com o afirmado em auditoria quanto ao que se deveria constar para a devida caracterização emergencial:
“relatório técnico, embasado em laudo de vistoria dos
locais atingidos, atestando: data(s) da(s) ocorrência(s),
real situação encontrada, caracterização do evento adverso, delimitação da área afetada, croqui de localização
dos pontos que necessitavam de intervenção, referência
aos danos e prejuízos provocados inerentes ao evento,
fotos demonstrando o nível de deterioração das vias, relação dos serviços a serem executados em cada local de
intervenção, etc.”

Acórdão 161/2005 – TCU-Plenário. O estado de calamidade pública, que o ex-prefeito alega ter sido decretado,
não pode servir de justificativa para dispensa de toda e
qualquer licitação. O art. 24, inc. IV, da Lei n.º 8.666/93
é claro: a licitação está dispensada “nos casos de emer-

Outrossim, por meio de um simples olhar sobre a planilha, seria possível notar que a contratação emergencial de alguns serviços penderiam de maiores justificativas, à exemplo de: “ventilador de teto”. Isto significa dizer que caberia a inserção de todos os elementos neces-

Segundo o Decreto Municipal n.º 17/09, teria ocorrido
fortes chuvas na região, inclusive no bairro onde se localiza aa escola; contudo, conforme parágrafo único do
art. 1º desse decreto, seria imprescindível a comprovação específica da área atingida por meio do formulário
de avaliação de danos - AVADAN e croqui.
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sários para o encaminhamento, a adequada formulação
de manifestação e de decisão a fim de garantir o atendimento a todos os preceitos legais.
Diante dessa constatação, conclui a equipe de auditores
desta Corte sua análise, apontando as responsabilidades
de cada agente público:
Como agasalhado em sede de Instrução Técnica Inicial,
em que pese as justificativas acostadas, o Sr. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) nomeou o Presidente da CPL e Secretário de Planejamento e aprovou procedimento administrativo com indicativo de irregularidade, contribuindo direta e indiretamente para que a Administração firmasse esse contrato.
O Sr. Gleudson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL), encaminhou processo para contratação em caráter emergencial sem a devida caracterização da mesma, frustrando a possibilidade de escolha de proposta mais vantajosa; o Sr. Silas Amaral Mazza (Secretário de Planejamento Econômico e Infra Estrutura Urbana), também encaminhou o processo para contratação, sem verificar os
documentos necessários para a configuração do caráter
emergencial, logo, ferindo o princípio da legalidade.
O Sr. José Carlos Risk Filho (Procurador), elaborou parecer jurídico opinando pela dispensa de licitação sem a
devida caracterização da situação emergencial, também
golpeando o princípio da legalidade; e a Sr.ª Alessandra
Núbia C. Rodrigues (Procuradora Geral), ratificou parecer jurídico opinando pela dispensa de licitação sem a
devida caracterização da situação emergencial, novamente lanceando de morte, o mesmo princípio.
Dentro desse contexto, acolho o entendimento técnico no sentido de manter a irregularidade em relação
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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aos Srs. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal);
Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL); Silas
Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana);
José Carlos Risk Filho (Procurador Municipal) e Sra. Alessandra Núbia C. Rodrigues (Procuradora Geral Municipal).
a. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO
CONTRATADO (Base Legal: art. 26, parágrafo único, II,
Lei nº 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e
Infra Estrut. Urbana) (Item 3.1.2 da ITC)
Os apontamentos específicos referentes a este item encontram-se à fl. 1371 dos autos deste Processo (item
2.1.2 da ITI).
Em síntese, a unidade técnica, analisando o critério de
escolha da empresa contratada diretamente para promover os serviços de reformas das escolas municipais,
observou que o Secretário de Planejamento, Sr. Silas
Amaral Maza, ateve-se apenas ao fato da empresa J.Neves Construtora ser do município e seu representante ter
procurado a Secretaria apresentando seus serviços, sendo o valor contratado fixado por planilha de custos elaborada pelo órgão, ou seja, sem a realização de pesquisa
de preços com mais de uma empresa do ramo (fl. 25v).
Observou-se ainda que nas alegações apresentadas pela defesa, bem como nos documentos anexados, não foram encontradas justificativas adicionais para esta escolha, em descumprimento claro aos princípios da publicidade, impessoalidade e economicidade, onde deveria
ter sido elaborada uma cotação de preços para o objeto
pretendido com base na planilha orçamentária inicial, o
que poderia ter levado a uma redução do valor contraDiário Oficial de Contas

tado.
Inicialmente cabe lembrar, como já exposto no tópico anterior, que o comportamento por parte do gestor
público deve sempre se respaldar nos exatos limites da
lei (in casu, os arts. 24, inciso IV e 26 da Lei Federal nº
8.666/1993).
Ora, todos nós sabemos que o traço comum nas hipóteses de dispensa de licitação, todas elas relacionadas no
artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, prende-se ao fato de que a competição, em tese, torna-se possível, sendo, como consequência, também possível a abertura do
procedimento licitatório.
Em outras palavras quando falamos em dispensa de licitação, fica a critério do gestor público a discricionariedade pela abertura ou não da licitação, eis que a viabilidade de contratação direta também torna-se uma alternativa, desde que o caso concreto esteja inserido em um
dos casos abstrativamente previstos no artigo 24 da referida lei.
Contudo, seja qual for a intenção do administrador público em relação ao contrato que pretende pactuar, este
não pode se esquecer de que a própria lei de licitações
estabeleceu limites à sua atuação, senão vejamos:
Art. 26.(...)
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

namento adotado pelo Tribunal de Contas da União no
Acórdão n.º 955/2011 – Plenário:
“ 9.1. conhecer da presente Representação por preencher os requisitos previstos nos arts. 235, caput, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 113, §
1º, da Lei 8.666/93, para, no mérito, considerá-la procedente; [...] 9.3. alertar a Eletrobras – Distribuição Piauí
de que, quando da realização de dispensa de licitação
nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei nº 8666/1993,
é indispensável a consulta ao maior número possível
de fornecedores ou executantes para o integral atendimento dos incisos II e III do parágrafo único do art. 26
da Lei 8.666/93, a fim de que efetivamente possa ser
selecionada a proposta mais vantajosa para a Administração;(g.n.)
[VOTO]
29. Entre as informações trazidas pelo dirigente da Eletrobras – Distribuição Piauí, está a listagem dos contratos firmados por dispensa de licitação para suprir os serviços objeto da Concorrência 031/2008, no início relativamente aos dois lotes e mais tarde somente ao Lote 2.
Nesse período de mais de dois anos, compreendido entre 24/9/2008 e 23/3/2011, foram celebrados oito contratos emergenciais, sendo três com o escritório [omissis
1] e cinco com o escritório [omissis 2].

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

30. No tocante às duas primeiras dispensas, segundo o
representante da antiga Cepisa, que foram mantidos os
valores obtidos na Concorrência 162/2002, com aplicação do índice de reajuste, e contratados os escritórios
vencedores daquela licitação. As demais obedeceram a
regra descrita no item 26 deste Voto.

Sobre assunto, a área técnica trouxe à colação posicio-

31. Verifico que o processo de dispensa de licitação não

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa
que justifique a dispensa, quando for o caso;

www.tce.es.gov.br
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está totalmente aderente à Lei das Licitações, visto que
os demais participantes da Concorrência 031/2008 não
foram consultados. É verdade que o alerta exarado no
Acórdão 2.019/2010 – Plenário somente alcança o último contrato emergencial em comento, mas a desobediência aos ditames da Lei de Licitações sugere, in casu,
o favorecimento das duas empresas contratadas emergencialmente para execução do objeto da Concorrência 031/2008.”
Dessa forma, sem dúvida alguma, deve o Poder Público,
mesmo nos processos de contratação direta por dispensa emergencial, promover consulta junto ao maior número possível de fornecedores para justificar adequadamente a escolha do potencial contratante do serviço e
preço; conforme avaliou área técnica, “ainda mais no caso presente, que por serem serviços de baixa complexidade, poderiam ser realizados por uma gama de executantes do próprio município.”
Inobstante a isso, vê-se que no caso em tela, o Presidente da CPL, Gleidson Demuner Patuzzo, deu continuidade
ao respectivo procedimento de contratação sem a devida observância aos preceitos normativos, em especial
ao art. 51 da lei 8.666/1993, onde está previsto que “a
habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral,
a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão
processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes
aos quadros permanentes dos órgãos da Administração
responsáveis pela licitação.” (g.n.)
Em outras palavras, podemos concluir, com meridiana clareza, que não existe interesse público ou situação emergencial que se legitimem sem que apresentem
Diário Oficial de Contas

apoio em lei.

ceitos legais.

Essa ação administrativa, aliás, repetiu-se nas outras contratações analisadas na ITI (contratos nº 188/09, 189/09,
190/09, 204/09, 476/09 e 498/09), qual seja, foram efetuadas por meio de dispensa e assinados com um mesmo fornecedor.

Desse modo, acolho o opinamento da área técnica pela
manutenção da irregularidade em face de cada um dos
responsáveis apontados na presente instrução processual.

Diante disso, como analisado pela área técnica ainda em
sede de ITI, em que pese as justificativas apresentadas,
verifico que estão perfeitamente identificadas e caracterizadas as condutas praticadas por cada responsável.
Vejamos:
- O Sr. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal), nomeou o Presidente da CPL, nomeou o Secretário de Planejamento e aprovou procedimento administrativo com
indicativo de irregularidade, contribuindo direta e indiretamente para que a Administração firmasse esse acordo.
- O Sr. Gleudson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL),
não providenciou junto a possíveis empresas interessadas, a cotação de preços para execução dos serviços,
frustrando a possibilidade de escolha de proposta mais
vantajosa.
- E, por fim, o Sr. Silas Amaral Mazza (Secretário de Planejamento Econômico e Infra Estrutura Urbana), indicou
a empresa J. Neves Construtora Ltda. sem qualquer justificativa plausível, ferindo o princípio da impessoalidade.
Nessa linha de raciocínio, verifico que não merece reparo a manifestação da área Técnica acerca da questão
apresentada neste item, eis que o encaminhamento dado pela administração à contratação em tela, assim como a formulação de manifestação e a decisão quanto à
escolha do Fornecedor não foi tecnicamente embasada
a fim de garantir o atendimento a todas às normas e prewww.tce.es.gov.br

a. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ENGENHEIRO
POR LEIGO (Base Legal: artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41
e artigos 2º, 6º “a”, 7º, 13, 14 e 76 da Lei 5.194/66 e artigos 1º e 7º da Resolução 218/73 do CONFEA - Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia; o manual específico do CONFEA que disciplina a matéria: Manual de Procedimentos para a Verificação do Exercício Profissional.
art. 26, parágrafo único, II, Lei nº 8.666/93) Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana). (Item 3.1.3 da ITC).
Informa a área técnica que os apontamentos específicos
referentes a este item encontram-se à fl. 1372 dos autos
(item 2.1.3 da ITI).
Segundo a instrução processual, a administração municipal de Fundão não comprovou a participação de Técnicos responsáveis na área com a respectiva apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, para a elaboração dos documentos técnicos constantes no
processo, visando à reforma/conserto das escolas municipais.
Em justificativa, foi anexada tabela dos serviços originalmente contratados à fl. 1683 destes autos onde é possível constatar a assinatura do Engenheiro Civil Reynaldo
Caplum e do Arquiteto Renato Gustavo da Vitória; porém, sem a necessária ART. No que se refere aos serviços
aditados, nenhuma informação adicional foi anexada.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Em outras palavras, as justificativas apresentadas pelos
responsáveis foram incapazes de afastar totalmente as
falhas identificadas na contratação em apreço.
Nessa situação, por óbvio, tendo o Sr. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) nomeado o Secretário de
Planejamento e aprovado o procedimento administrativo irregular, contribuiu direta e indiretamente para que
a Prefeitura de Fundão firmasse esse contrato. Por sua
vez, o Secretário de Planejamento Econômico e Infra Estrutura Urbana, Sr. Silas Amaral Mazza, elaborou especificação, planilha de quantidade e planilha orçamentária,
sem a participação de profissional habilitado, ferindo o
princípio da legalidade.
Diante da análise dos fatos e da argumentação apresentados pelos auditores desta Corte, acolho a e conclusão
ofertada pela área técnica, corroborada pelo MPC, no
sentido de manter a irregularidade indicada neste item.
a. AUSÊNCIA CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
(Base Legal: artigo 67, § 1º da Lei 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) (item 3.1.4 da ITC).

des desenvolvidas pelos particulares.
Com efeito, a matéria relativa à execução dos contratos administrativos está disciplinada na Lei Federal nº
8.666/1993, a partir do seu artigo 66, onde está definido que “o contrato deverá ser executado fielmente pelas
partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.”
Essa determinação estabelecida pelo legislador acaba
assumindo extrema importância devido aos interesses
que representa, vale dizer, os da coletividade.
E não é por outra razão que a referida lei federal assinala a necessidade da execução dos contratos administrativos vir acompanhada e fiscalizada por um representante
do Poder Público, o qual 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 (art. 67, § 1º).
Em outro dizer, o gestor público possui o dever de acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do contrato, em
estrita observância ao princípio da legalidade para preservar os interesses da coletividade.

Os apontamentos específicos referentes à este item encontram-se às fls. 1373/1374 dos autos (item 2.1.6 da
ITI).

Nesse sentido, nos reportamos à Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 547/2017-6, fls.1858/1951, donde extraímos os seguintes excertos:

O assunto aqui tratado, uma vez mais, refere-se a um importante limite para a atuação da administração pública; qual seja o princípio da legalidade, que possui índole constitucional (artigo 37, caput, da CRFB/1988). Neste
sentido, não podemos perder de vista que os interesses
envolvendo a atuação da administração pública são diametralmente opostos àqueles que norteiam as ativida-

Apesar das alegações em defesa de que existiu uma fiscalização conjunta dos serviços executados, na documentação apresentada em defesa pelo Sr. Silas Amaral
Maza, às fls. 1635/1707, e do Sr. Marcos Fernando Moraes, às fls. 1585/1590, não foram inseridos novos elementos que indiquem a realização de controle dos serviços por parte da Administração.
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É possível constatar, às fls. 1102/1107, quando da análise do processo de pagamento da medição contratual,
no valor de R$ 25.696,10; a partir da numeração do próprio órgão, que, inicialmente a empresa requereu a medição com a apresentação da planilha de orçamento originalmente contratada (fls. 1104/1105 ou 02/03 do processo de pagamento), sendo esta atestada diretamente
pelo Secretário Municipal de Planejamento Econômico e
Infraestrutura urbana (fl. 1103 ou 04 do processo de pagamento), sem a utilização de nenhum documento de
verificação das quantidades efetivamente executadas,
tais como planilha de medição com memória de cálculo,
fotos, dentre outros. Também, não foram encontradas
nesta fase de liquidação o atesto de outros agentes técnicos para desempenhar esta função.
Pesa ainda contra os gestores responsáveis questão suscitada nestes autos em relação ao pagamento do valor
aditado, de R$ 8.408,55 (fls. 1109/1141). Sobre essa despesa, a área técnica verificou que não consta sequer o
atesto da realização dos serviços por parte do Secretário
Municipal de Planejamento Econômico e Infraestrutura urbana (fl. 1138) ou por qualquer outro servidor com
qualificações técnicas para desempenhar tal tarefa.
Essa constatação da equipe técnica está arrimada nos seguintes Acórdãos do TCU:
“A fiscalização tempestiva pode evitar também o superfaturamento e obras em desacordo com as especificações, além de permitir que sejam feitas correções”
(Acórdão 1.232/2012, Plenário, rel. Min. Aroldo Cedraz)
“O registro da fiscalização, na forma prescrita em lei, não
é ato discricionário. É elemento essencial que autoriza
as ações subseqüentes e informa os procedimentos de
liquidação e pagamento dos serviços. É controle fundaSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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mental que a administração exerce sobre o contratado.
Propiciará aos gestores informações sobre o cumprimento do cronograma das obras e a conformidade da quantidade e qualidade contratadas e executadas. Não há nenhuma inovação na exigência do acompanhamento da
execução contratual. Inicialmente previsto no art. 57 do
Decreto-lei 2.300/1986, revogado pela Lei 8.666/1993,
que manteve a exigência em seu art. 67, esse registro
é condição essencial à liquidação da despesa, para verificação do direito do credor, conforme dispõe o art.
63, § 2°, inciso III, da Lei 4.320/1964. A falta desse registro, desse acompanhamento pari passu, propicia efetivamemnte possibilidade de lesão ao erário.” (Acórdão
226/2009, Plenário, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues).
Vale ressaltar que a matéria aqui analisada já se encontra sumulada por este Tribunal, eis que o Plenário, à unanimidade, decidiu pela aprovação de súmula com o seguinte enunciado (Informativo de Jurisprudência nº 64):
• “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”. (Súmula nº
001, aprovada nos termos do ACÓRDÃO TC-807/2017Plenário, TC 5300/2016, relator Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, publicações em 31/08/2017 e
21/08/2017, respectivamente).

ram realizados de fato, visto que os serviços contratados de duração permanente, isto é, os materiais/equipamentos instalados ou as construções com vida útil superior ao tempo decorrido entre a realização da obra e da
auditoria pelo TCE-ES não foram detectados pela equipe
técnica deste Tribunal em inspeção “in loco”, a exemplo
da bancada e tanque em granito, já que o único tanque
existente no local era de material sintético, bem inferior
ao contratado.”
Em suma, verificou a equipe de auditores desta Corte
que a ausência de uma fiscalização ativa pela municipalidade contribuiu diretamente para os problemas verificados na liquidação da despesa, visto que faltaram registros e documentos juridicamente obrigatórios para o
controle da execução.
Para concluir no sentido de que o Sr. Marcos Fernando
Moraes, não designou um representante da administração capacitado a fiscalizar e acompanhar a execução
do contrato, tornando frágil a determinação da responsabilidade pela liberação dos pagamentos referentes à
prestação do serviço contratado. E, igualmente, o Sr. Silas Amaral Mazza não procedeu com essa mesma obrigação; razão pela qual opina pela manutenção da irregularidade.

Como se verifica da análise técnica, o gestor público municipal não agiu com zelo em relação ao preceituado na
norma legal e por este Tribunal.

Dentro desse contexto, acolho o entendimento técnico
no sentido de manter a irregularidade em relação aos
Srs. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana).

Por fim, com lastro na análise técnica exarada pela equipe de engenharia desta Corte, a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 547/2017-6 aponta que “... não é possível
afirmar, a partir da análise aos autos, se os serviços fo-

a. FALTA DE TERMO ADITIVO (Base Legal: artigo 65, inciso I da Lei 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando
Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec.
Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) (Item 3.1.5 da ITC).
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Os apontamentos específicos referentes à este item, encontram-se à fl. 1374 deste Processo (Item 2.1.7 da ITI).
Sobre as justificativas apresentadas, a Instrução Técnica
Conclusiva ITC nº 547/2017-6, fls.1858/1951, seguindo a
diretriz traçada pela IEC nº 81/2015, observou que dentre os documentos anexados aos autos pelos Senhores
Marcos Fernando Moraes (fls. 1585/1590), e Silas Amaral Maza (fls. 1635/1707), não consta o Termo Aditivo firmado para este contrato.
Nesse passo, constatou-se ainda que o contrato original,
cuja cópia consta às fls. 63/67, contou com a assinatura
do Prefeito Municipal e da Empresa Contratada, porém,
o mesmo não se deu para o aditivo contratual, já que este não se encontra anexado aos autos.
Ora, nos termos dos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964, somente podem ser efetuados pagamentos de serviços
após a comprovação de sua efetiva entrega ou prestação
por parte da contratada, tendo por base o contrato, ajuste ou acordo respectivo. Nesse sentido, elimina-se alguma dúvida que ainda pudesse persistir em relação a essa conclusão pela diretriz estabelecida no art. 60 da Lei
8.666/93, in verbis:
Art. 60 Os contratos e seus aditamentos serão lavrados
nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre
imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em
cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.
Parágrafo único - É nulo e de nenhum efeito o contrato
verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea a desta Lei, feitas em
regime de adiantamento.
Em assim sendo, acolho o entendimento técnico no sentido de manter a irregularidade em relação aos Srs. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana).
O primeiro, na condição de prefeito municipal, nomeou
o Secretário de Planejamento e aprovou procedimento
administrativo com irregularidade, contribuindo direta
e indiretamente para que a Administração firmasse esse acordo. O segundo, (Secretário de Planejamento Econômico e Infra Estrutura Urbana), atuou como fiscal do
contrato e autorizador de pagamento, não operacionalizando-se, assim, um sistema de controle adequado.
a. PAGAMENTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Base Legal: artigos 62 c/c 63 caput e § 2º, inciso III da Lei 4.320/64, 92 da
Lei 8.666/93 e 10, caput, incisos V e XII da Lei 8.429/92
– improbidade administrativa). Responsáveis: Marcos
Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) e J. Neves
Construtora Ltda. (Empresa contratada) (item 3.1.6 da
ITC).
Os apontamentos específicos referentes a este item encontram-se às fls. 1373/1374 dos autos deste Processo
(Item 2.1.8 da ITI)
Segundo a análise técnica, constata-se neste tópico a
ocorrência de pagamento indevido por ausência de execução de serviços e/ou falta de controles e documentos
suficientes para comprovar a sua efetiva realização, não
sendo detectado superfaturamento devido aos preços
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contratados.
Nesse sentido, vê-se às fls. 1102/1107 (quando da análise do processo de pagamento da medição contratual,
no valor de R$ 25.696,10; a partir da numeração do próprio órgão), que inicialmente a empresa requereu a medição com a apresentação da planilha de orçamento originalmente contratada (fls. 1104/1105 ou 02/03 do processo de pagamento), sendo esta atestada diretamente
pelo Secretário Municipal de Planejamento Econômico e
Infraestrutura urbana (fl. 1103 ou 04 do processo de pagamento) sem a utilização de nenhum documento de verificação das quantidades efetivamente executadas, tais
como planilha de medição com memória de cálculo, fotos, dentre outros.
Da mesma forma, não foram encontradas nesta fase de
liquidação o atesto de outros técnicos, conforme citados na defesa do Sr. Silas Amaral Maza. Essa irregularidade detectada pela equipe técnica, outrossim, tem fundamento nos Acórdãos 3.273/2011 e 1998/2008 do TCU
abaixo transcritos:
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 (...): 9.7.5.ausência de registro, em processo administrativo, da memória de cálculo correspondente às medições do empreendimento;
Acórdão 1998/2008 – TCU – Plenário (...) 9.1.8. abstenha-se de efetuar pagamentos referentes ao Contrato
010/2007 a partir de boletins de medição imprecisos,
exigindo da empresa responsável pela fiscalização a adequada aferição dos quantitativos faturados pelo Consórcio por meio de medição-verificação dos serviços realiwww.tce.es.gov.br

zados a cada etapa e a apresentação da respectiva memória de cálculo.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 547/2017-6,
fls.1858/1951 assevera que não consta o atesto da realização dos serviços por parte do Secretário Municipal de
Planejamento Econômico e Infraestrutura urbana (vide
fl. 1138) em relação ao pagamento do valor aditado, de
R$ 8.408,55 (às fls. 1109/1141). Afirma que o pagamento desta esta parcela ocorreu sem qualquer comprovação quanto a realização ou não dos serviços, tampouco
consta planilha de medição com memória de cálculo, fotos, dentre outros documentos.
Nos termos da instrução processual, conforme exposto às fls. 946/947, um dos itens constantes nesta planilha não foi localizado no local dentro das especificações
contratadas. Também não foram identificadas comprovações da execução desses serviços emergenciais na respectiva escola, sequer na documentação apresentada
pelos responsáveis às fls. 1585/1590 e 1635/1707, por
ocasião da defesa.
Sobre a questão colocada, oportuno esclarecer que na
esfera administrativa não se aplica a presunção de legitimidade e de veracidade aos atos de ordenação, cabendo ao ordenador de despesa o ônus da prova, seja para
demonstrar a regularidade de seus atos, seja para afastar irregularidades apontadas. Neste sentido o Acórdão
1556/2006 do TCU aponta que “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.
Nesta mesma direção, o Acórdão n.º 344/2007 daquele
Tribunal diz que:
Segunda-feira, 11 de junho de 2018

377

ATOS DA 2a CÂMARA

“...a alegação de que não era responsável não se sustenta. A lei exige a assinatura nos documentos exatamente
para delimitar responsabilidades. A participação de vários agentes é um método de controle amplamente utilizado, tanto no setor público quanto no privado. Conforme a importância de um ato ou decisão, maior o número de responsáveis chamados a participar da operação.
Quem, de fato, autoriza os atos administrativos é quem
os assina: sem assinatura do ordenador de despesas,
não há gestão de recursos financeiros do órgão. Quem
assina um documento é responsável pelos seus efeitos;
se assinou conjuntamente, continua responsável, só que
solidariamente com os demais assinantes. A assinatura
do administrador público em contratos, convênios, empenhos, ordens bancárias, cheques e demais instrumentos de administração não é meramente decorativa; tem
por função garantir a responsabilidade do assinante. 28.
Assim, a cadeia das relações causais que culminaram no
indevido pagamento remete à responsabilidade solidária dos agentes arrolados neste feito.”
Por fim, com lastro na análise técnica exarada pela área
de engenharia desta Corte, a ITC nº 547/2017-6 aponta que “... não é possível afirmar, a partir da análise aos
autos, se os serviços foram realizados de fato, visto que
os serviços contratados de duração permanente, isto é,
os materiais/equipamentos instalados ou as construções
com vida útil superior ao tempo decorrido entre a realização da obra e da auditoria pelo TCE-ES não foram detectados pela equipe técnica deste Tribunal em inspeção
“in loco”, a exemplo da bancada e tanque em granito, já
que o único tanque existente no local era de material sintético, bem inferior ao contratado.”
E conclui no sentido de que não é possível afastar o vício
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apontado no valor total de R$ 34.104,65 (trinta e quatro
mil, cento e quatro reais e sessenta e cinco centavos),
ou 17.698,31 VRTE, motivo pelo qual pugna pela manutenção da irregularidade apontada, condenando os responsáveis ao ressarcimento solidário no montante de
17.698,31 VRTE.
Acolho, assim, a sugestão da área técnica e mantenho a
irregularidade em relação aos Srs. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana).
1. CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0189/2009: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL “PRAIA GRANDE”. Item 3.2 da
ITC)
a. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (Base Legal: Artigos 24, IV e 26, parágrafo único, I, da lei 8666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL de
Fundão); Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana); José Carlos Risk Filho (Procurador) e Alessandra Núbia C. Rodrigues (Procurador Geral) (Item 3.2.1
da ITC)
Em sua análise, a área técnica diz que os apontamentos
referentes a este item, encontram-se às fls. 1377/1378
deste Processo (Item 2.2.1 da ITI) e, ao visualizar as justificativas apresentadas pelos responsáveis em epígrafe, esclarece que as mesmas esbarram nas determinações contidas nos 24, inciso IV, e 26 da Lei Federal nº
8.666/1993, os quais trazem os requisitos mínimos para
a devida caracterização da situação emergencial.
Com já dito anteriormente, como pressuposto para a dispensa, tem-se que a emergência deve estar devidamenwww.tce.es.gov.br

te caracterizada e justificada pelo ente administrativo,
inclusive demonstrando os possíveis prejuízos às pessoas, sendo exclusivamente admitida a contratação direta daqueles serviços estritamente necessários ao atendimento daquela situação emergencial.
No caso dos autos, é possível perceber que, para a Escola Municipal de ensino fundamental Praia Grande, foram realizadas duas contratações emergenciais no mesmo mês (fevereiro/2009): uma resultou no contrato nº
189/2009 e outra no contrato nº 190/2009. Para ambas
as contratações, foi anexada apenas uma planilha contendo os possíveis serviços de reparo (fl. 507), assinada
e encaminhada pelo Sr. Silas Amaral Maza.
A instrução processual aponta que a partir do parecer
proferido pela procuradoria municipal houve a manifestação favorável para a contratação direta dos serviços
sem a apresentação de todas as prerrogativas necessárias para caracterizar a situação emergencial em comento.
Importante rememorar que o Decreto Municipal n.º
17/09 diz que ocorreram fortes chuvas na região, inclusive no bairro onde se localiza a escola. Ocorre, porém,
conforme parágrafo único do art. 1º deste mesmo decreto, que seria imprescindível a comprovação específica da
área atingida por meio do formulário de avaliação de danos - AVADAN e croqui.
De igual sorte, a demonstração de que os serviços listados seriam tão urgentes a ponto de inviabilizar o início
das aulas naquela escola também seria necessário para o devido cumprimento da Lei, conforme se vê do julgado abaixo:
Acórdão 161/2005 – TCU-Plenário. O estado de calamiSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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dade pública, que o ex-prefeito alega ter sido decretado,
não pode servir de justificativa para dispensa de toda e
qualquer licitação. O art. 24, inc. IV, da Lei n.º 8.666/93
é claro: a licitação está dispensada “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
(...)”. (g.n.)
Em outras palavras, somente a expedição de Decreto
sem os anexos necessários, a solicitação da subsecretária de educação e a apresentação de uma planilha de
serviços tidos como necessários não respaldam a obrigatoriedade da contratação emergencial,
De resto, outra não foi a constatação da área técnica,
conforme trechos extraídos da ITC nº 547/2017-6, que
assim analisa e conclui:
Além disso, por meio de um simples olhar sobre as planilhas do Contrato n.º 189/09 (fls. 1187, 1202, 1203) e n.º
190/09 (fl. 1600), desprovido de qualquer análise mais
técnica, seria possível notar que a contratação emergencial de alguns serviços penderiam de maiores justificativas, à exemplo de: “ventilador de teto”, “carrinho com
suporte com roda para TV 29”. Isto significa dizer que caberia a inserção de todos os elementos necessários para
o encaminhamento, a adequada formulação de manifestação e de decisão a fim de garantir o atendimento a todos os preceitos legais.
Por fim, causa estranheza que as duas contratações, realizadas no mesmo mês do ano para a mesma escola,
possuam vários serviços coincidentes com quantidades
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idênticas ou próximas, a exemplo de “Pintura geral com
tinta PVA”, “Portão de Ferro 2,00 x 2,40”, Báscula em alumínio 2,00 x 1,00 – completa”, “Reparo em piso de cimento” 4, sem qualquer esclarecimento adicional.
Em suma, como trazido em sede de ITI, em que pese às
justificativas acostadas, o Sr. Marcos Fernando Moraes
(Prefeito Municipal), nomeou o Presidente da CPL e Secretário de Planejamento e aprovou procedimento administrativo com irregularidade, contribuindo direta e
indiretamente para que a Administração firmasse esse
contrato.
Já o Sr. Gleudson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL de
Fundão), encaminhou processo para contratação em caráter emergencial, sem a devida caracterização da mesma, frustrando a escolha de proposta mais vantajosa.
O Sr. Silas Amaral Mazza (Secretário de Planejamento
Econômico e Infra Estrutura Urbana) encaminhou o processo para contratação sem verificar os documentos necessários para a configuração do caráter emergencial, ferindo o princípio da legalidade. O Sr. José Carlos Risk Filho (Procurador), elaborou de parecer jurídico opinando
pela dispensa de licitação sem a devida caracterização
da situação Emergencial, igualmente ferindo o princípio
da legalidade.
Por fim, a Sr.ª Alessandra Núbia C. Rodrigues (Procuradora Geral), ratificou o parecer jurídico opinando pela dispensa de licitação sem a devida caracterização da situação emergencial, novamente inobservando o princípio
da legalidade.
Diante disso, não é possível afastar o vício conforme
apontado em ITI, e opinamos pela MANUTENÇÃO DA IRREGULARIDADE.
www.tce.es.gov.br

Acolho, assim, a sugestão da área técnica e mantenho
a irregularidade em relação aos Srs. Marcos Fernando
Moraes (Prefeito Municipal); Gleidson Demuner Patuzzo
(Presidente da CPL de Fundão); Silas Amaral Maza (Sec.
Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana); José Carlos Risk Filho (Procurador) e Sra. Alessandra Núbia C. Rodrigues
(Procurador Geral).
a. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO CONTRATADO (Base Legal: art. 26, parágrafo único, inciso II e
III da Lei n.º 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando
Moraes (Prefeito Municipal); Gleidson Demuner Patuzzo
(Presidente da CPL de Fundão) e Silas Amaral Maza (Sec.
Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) (Item 3.2.2 da ITC).
A área técnica informa que os apontamentos específicos referentes a este item, encontram-se à fl. 1378 deste
Processo (Item 2.2.2 da ITI), cujo assunto já foi analisado no item 3.1.2.3 da Instrução de Engenharia Conclusiva – IEC 81/2015-9, onde, por ratificá-la, opina pela manutenção da irregularidade.
Analisando os autos, verifico que a matéria é semelhante aos apontamentos oferecidos no item 2.1.b deste Voto e, não merece reparo a manifestação da área Técnica
acerca da questão apresentada neste item, eis que o encaminhamento dado pela administração à contratação
em tela não foi tecnicamente embasado a fim de garantir o atendimento às normas e preceitos legais, razão pela qual sou pela manutenção da irregularidade.
Ressalta-se, outrossim, que essa ação administrativa repetiu-se nas outras contratações analisadas na ITI (contratos nº 188/09, 189/09, 190/09, 204/09, 476/09 e
498/09), qual seja, foram efetuadas por meio de dispensa e assinados com um mesmo fornecedor.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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a. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ENGENHEIRO
POR LEIGO (Base Legal: artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41
e artigos 2º, 6º “a”, 7º, 13, 14 e 76 da Lei 5.194/66 e artigos 1º e 7º da Resolução 218/73 do CONFEA - Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, e o manual específico do CONFEA que disciplina a matéria: Manual de Procedimentos para a Verificação do Exercício Profissional).
Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) (Item 3.2.3 da ITC).
Informa a área técnica que os apontamentos específicos
referentes a este item encontram-se às fls. 1378/1379
deste Processo (item 2.2.3 da ITI). Em síntese, discute-se aqui a ausência de técnicos responsáveis na área com
a respectiva apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.
Segundo a área técnica, a defesa anexou tabela dos serviços originalmente contratados à fl. 1687 deste autos,
onde constata-se também a assinatura do Engenheiro Civil Reynaldo Caplum e do Arquiteto Renato Gustavo da
Vitória, porém, sem a respectiva ART. Esclarece ainda
que em relação aos serviços aditados, nenhuma informação adicional foi anexada.
Em suma, aponta que não é possível afastar o vício apontado em ITI, motivo pelo qual opina pela manutenção da
irregularidade.
Analisando os autos, verifico que a matéria é semelhante
aos apontamentos oferecidos no item 2.1.c deste Voto e,
não merece reparo a manifestação da área Técnica acerca da questão apresentada neste item, razão pela qual
sou pela manutenção da irregularidade.
a. AUSÊNCIA CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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(Base legal: artigo 67, § 1º da Lei 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) (Item 3.2.4 da ITC)
Os apontamentos referentes a este tópico encontram-se
à folha 1379 deste processo (item 2.2.6 da ITI) e acenam
para o fato dos responsáveis em epígrafe não terem designado um representante da administração capacitado
a fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, tornando frágil a determinação da responsabilidade dos pagamentos pela prestação do serviço contratado
Conforme já dito anteriormente (item 2.1.d deste Voto),
a Lei Federal nº 8.666/1993 é taxativa ao abordar o assunto, pois a Administração tem o poder-dever de fiscalizar a execução dos contratos, tanto que o art. 67 dessa
lei atribui à fiscalização e obrigatoriedade da anotação
de todas as ocorrências relacionadas à obra, por meio de
registro próprio.
A área técnica afirma que inobstante as alegações apresentadas pelos responsáveis de que existiu uma fiscalização conjunta dos serviços executados; o que se vê na
documentação juntada pelo Sr. Silas Amaral Maza, às fls.
1635/1707 e pelo Sr. Marcos Fernando Moraes, às fls.
1585/1590, é que não foram inseridos novos elementos
que possam indicar a ocorrência de controle dos serviços
por parte da administração. Nesse sentido, nos reportamos à Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 547/2017-6,
fls.1858/1951, donde extraímos os seguintes excertos:
É importante frisar que, em decorrência do interesse público, a Administração não pode assumir posição passiva
e deixar de acompanhar e garantir o fiel cumprimento do
contrato, mesmo sabendo ser obrigatória a observância
aos artigos 69, 70 e 71 da Lei de Licitações.
www.tce.es.gov.br

É possível constatar, às fls. 605/612, quando da análise
do processo de pagamento da medição contratual, que
o serviço foi atestado diretamente pelo Secretário Municipal de Planejamento Econômico e Infraestrutura urbana (fl. 609 ou 04 do processo de pagamento), sem a utilização de nenhum documento de verificação das quantidades efetivamente executadas, tais como planilha de
medição com memória de cálculo, fotos, dentre outros.
Também, não foram encontradas nesta fase de liquidação o atesto de outros técnicos tais como os citados na
defesa do Sr. Silas Amaral Maza, transcrita acima.
Ressalte-se que a análise técnica está fundamentada nos
Acórdãos 3.273/2011 e 1998/2008, ambos do TCU:
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 (...): 9.7.5. ausência de registro, em processo administrativo, da memória
de cálculo correspondente às medições do empreendimento;(g.n.)
Acórdão 1998/2008 – TCU – Plenário. 9.1.8. abstenha-se
de efetuar pagamentos referentes ao Contrato 010/2007
a partir de boletins de medição imprecisos, exigindo da
empresa responsável pela fiscalização a adequada aferição dos quantitativos faturados pelo Consórcio por meio
de medição-verificação dos serviços realizados a cada
etapa e a apresentação da respectiva memória de cálculo.(g.n.) apresentação da respectiva memória de cálculo.(g.n.).
Conclui asseverando que devido a não constatação de
alguns serviços e a ausência de registro do acompanhamento do contrato, não é possível afirmar que houve algum tipo de controle de execução, motivo pelo qual opiSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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na pela manutenção da irregularidade apontada.
Dentro desse contexto, acolho o entendimento técnico
no sentido de manter a irregularidade em relação aos
Srs. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana).
a. PAGAMENTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Base legal: artigos
62 c/c 63 caput e § 2º, inciso III da Lei 4.320/64, 92 da
Lei 8.666/93 e 10, caput, incisos V e XII da Lei 8.429/92
(improbidade administrativa). Responsáveis: Marcos
Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) e J. Neves
Construtora Ltda. (Empresa contratada) (Item 3.2.5 da
ITC).
Os apontamentos específicos referentes a este item encontram-se às fls. 1381/1382 destes autos (item 2.2.7 da
ITI).
Narra a instrução processual que não foi encontrado serviço passível de verificação no local, à época da realização de inspeção pela equipe de Auditoria, a exemplo do
portão de ferro contratado, visto que os existentes não
foram instalados no período de realização deste contrato.
A equipe técnica assevera que os responsáveis não apresentaram contraposições neste sentido, nem demonstração de que estes serviços foram efetivamente executados, concluindo-se, assim, que de fato ocorreu indevida liquidação da despesa com ausência do controle e
acompanhamento da execução.
Esclarece que em virtude do interesse público, o gestor público não pode assumir posição passiva e deixar
Diário Oficial de Contas

de acompanhar e garantir o fiel cumprimento do contrato, mesmo sabendo ser obrigatória a observância aos
art. 69, 70 e 71 da Lei de Licitações. Neste sentido, cita o
Acórdão 1556/2006 – TCU que diz:
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.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 547/2017-6 aponta
ainda que por meio do processo administrativo 0636/09
(fls. 605/612), quando da análise do processo de pagamento da medição contratual (a partir da numeração do
próprio órgão) que:
“ (...) inicialmente a empresa requereu a medição com
a apresentação da planilha de orçamento originalmente contratada, sendo esta atestada diretamente pelo Secretário Municipal de Planejamento Econômico e Infraestrutura urbana (fl. 609 ou 04 do processo de pagamento), sem a utilização de nenhum documento de verificação das quantidades efetivamente executadas, tais como planilha de medição com memória de cálculo, fotos,
dentre outros. Também, não foram encontradas nesta
fase de liquidação o atesto de outros técnicos tais como os citados na defesa do Sr. Silas Amaral Maza, transcrita acima.”
Fundamenta novamente o seu entendimento com os
Acórdãos do TCU nºs 3.273/2011; 1998/2008 (com excertos já transcritos neste Voto) e ainda o Acórdão nº
344/2007 (no que se refere as alegações apresentadas
pelo Prefeito):
...a alegação de que não era responsável não se sustenta.
www.tce.es.gov.br

A lei exige a assinatura nos documentos exatamente para delimitar responsabilidades. A participação de vários
agentes é um método de controle amplamente utilizado, tanto no setor público quanto no privado. Conforme
a importância de um ato ou decisão, maior o número de
responsáveis chamados a participar da operação. Quem,
de fato, autoriza os atos administrativos é quem os assina: sem assinatura do ordenador de despesas, não há
gestão de recursos financeiros do órgão. Quem assina
um documento é responsável pelos seus efeitos; se assinou conjuntamente, continua responsável, só que solidariamente com os demais assinantes. A assinatura do
administrador público em contratos, convênios, empenhos, ordens bancárias, cheques e demais instrumentos
de administração não é meramente decorativa; tem por
função garantir a responsabilidade do assinante. 28. Assim, a cadeia das relações causais que culminaram no indevido pagamento remete à responsabilidade solidária
dos agentes arrolados neste feito.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 547/2017-6 é taxativa ao afirmar que o Sr. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal), não designou um representante da administração capacitado a fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, fragilizando a determinação da responsabilidade pela liberação dos pagamentos. Da mesma forma, o Secretário de Planejamento Econômico e Infra Estrutura Urbana, Sr. Silas Amaral Mazza não designou o fiscal.
Dentro desse contexto, acompanho o entendimento
técnico no sentido de que não é possível afastar o vício
apontado no valor total de R$ 90.622,51 (noventa mil,
seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), correspondente ao valor de 47.027,77 VRTE, manSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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tendo-se a respectiva irregularidade.
1. CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0190/2009: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL “PRAIA GRANDE”. (Item 3.3 da
ITC)
a. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (Base legal: Artigos 24, IV e 26, parágrafo único, I, da lei 8666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL); Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana); José Carlos Risk Filho (Procurador Municipal) e Alessandra Núbia C. Rodrigues (Procuradora Geral) (Item
3.3.1 da ITC).
Os apontamentos específicos referentes a este item encontram-se às fls. 1383/1384 deste Processo (Item 2.3.1
da ITI) e chamam a atenção para o descumprimento às
exigências elencadas nos artigos 24, inciso IV e 26 da Lei
de Licitações.
A área técnica informa que no caso da Escola Municipal
de Ensino Fundamental Praia Grande foram realizadas
duas contratações emergenciais no mesmo mês (fevereiro/09): uma resultou no contrato nº 189/2009 e outra
no contrato nº 190/2009. Para ambas as contratações,
foi anexada apenas uma planilha contendo os possíveis
serviços de reparo (fl. 507), assinada e encaminhada pelo Secretário Silas Amaral Maza.
Segundo a área técnica foi a partir do parecer da procuradoria que adveio a manifestação favorável pela contratação direta dos serviços sem a apresentação de todas
as prerrogativas necessárias para caracterizar a situação
emergencial.
Lembra que no caso em questão, o Decreto Municipal nº
Diário Oficial de Contas

17/09 diz que ocorreram fortes chuvas na região, porém,
conforme parágrafo único do art. 1º deste decreto seria
imprescindível a comprovação específica da área atingida por meio do formulário de avaliação de danos - AVADAN e croqui, além da demonstração de urgência dos
serviços (a ponto de inviabilizar o início das aulas naquela escola), para o devido cumprimento da Lei.
Neste sentido, o Acórdão 161/2005 prolatado pelo TCU
determina que “o estado de calamidade pública, que o
ex-prefeito alega ter sido decretado, não pode servir de
justificativa para dispensa de toda e qualquer licitação.
O art. 24, inc. IV, da Lei n.º 8.666/93 é claro: a licitação
está dispensada “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 (...)”.
Desta forma, constata-se que apenas o Decreto sem os
anexos, a solicitação da subsecretária de educação e a
apresentação de uma planilha de serviços tidos como
necessários não gera por si a obrigatoriedade da contratação emergencial.
Assinala a equipe técnica desta Corte estranheza no fato de que as duas contratações emergenciais tenham sido realizadas no mesmo mês do ano para a mesma escola (contratos nº 189/2009 e nº 190/2009), sendo que para ambas foi anexada apenas uma planilha contendo os
possíveis serviços de reparo (fl. 507), assinada e encaminhada pelo Secretário Silas Amaral Maza.
Ante o exposto, em que pese às justificativas acostadas
pelos responsáveis, coadunando com as argumentações
www.tce.es.gov.br

vertidas pela área técnica deste Tribunal, entendo que a
irregularidade deve ser mantida.
a. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO CONTRATADO (Base Legal: art. 26, parágrafo único, inciso II e
III da Lei n.º 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando
Moraes (Prefeito Municipal); Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej.
Econ. e Infra Estrut. Urbana) (Item 3.3.2 da ITC).
Os apontamentos específicos referentes a este item encontram-se às fls. 1384/1385 deste Processo (Item 2.3.2
da ITI).
Analisando os autos, verifico que a matéria é semelhante aos apontamentos oferecidos nos itens 2.1.b e 2.2.b
deste Voto e, não merece reparo a manifestação da área
Técnica acerca da questão apresentada neste item, eis
que o encaminhamento dado pela administração à contratação em tela não foi tecnicamente embasada a fim
de garantir o atendimento às normas e preceitos legais,
razão pela qual sou pela manutenção da irregularidade.
Ressalta-se, outrossim, que essa ação administrativa repetiu-se nas outras contratações analisadas na ITI (contratos nº 188/09, 189/09, 190/09, 204/09, 476/09 e
498/09), qual seja, foram efetuadas por meio de dispensa e assinados com um mesmo fornecedor.
a. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ENGENHEIRO
POR LEIGO (Base Legal: artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41
e artigos 2º, 6º “a”, 7º, 13, 14 e 76 da Lei 5.194/66 e artigos 1º e 7º da Resolução 218/73 do CONFEA - Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia; o manual específico do CONFEA que disciplina a matéria: Manual de Procedimentos para a Verificação do Exercício Profissional.
art. 26, parágrafo único, II, Lei nº 8.666/93) ResponsáSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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veis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana). (Item 3.3.3 da ITC).
Informa a área técnica que os apontamentos específicos
referentes a este item encontram-se à fl. 1385 dos autos
deste Processo (item 2.3.3 da ITI).
Em síntese, o apontamento em tela versa sobre a ausência de técnicos responsáveis na área com a respectiva
apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica
– ART, ferindo o princípio da legalidade.
Analisando os autos, verifico que a matéria é semelhante
aos apontamentos oferecidos no item 2.1.c e 2.2.c deste
Voto e, não merece reparo a manifestação da área Técnica acerca da questão apresentada neste item, razão pela
qual sou pela manutenção da irregularidade.
a. AUSÊNCIA CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
(Base legal: artigo 67, § 1º da Lei 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana). (Item 3.3.4 da ITC)
Os apontamentos referentes a este tópico encontram-se
à folha 1387 deste processo (item 2.3.6 da ITI).
Conforme já exposto nesta instrução processual, (itens
2.1.d e 2.2.d deste Voto), a Lei Federal nº 8.666/1993
é taxativa ao Abordar o assunto, pois a Administração
tem o poder-dever de fiscalizar a execução dos contratos, tanto que o art. 67 dessa lei atribui à fiscalização e
obrigatoriedade da anotação de todas as ocorrências relacionadas à obra, por meio de registro próprio.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 547/2017-6 aponta
que inobstante as alegações apresentadas pelos responsáveis de que existiu uma fiscalização conjunta dos serviDiário Oficial de Contas

ços executados; o que se vê na documentação apresentada pelo Sr. Silas Amaral Maza, às fls. 1635/1707 e pelo Sr. Marcos Fernando Moraes, às fls. 1585/1590, é que
não foram inseridos novos elementos que possam indicar a ocorrência de controle dos serviços por parte daquela Administração.

Narra a instrução processual que não foi encontrado serviço passível de verificação no local, à época da realização de inspeção pela equipe de Auditoria, a exemplo do
portão de ferro contratado, visto que os existentes não
foram instalados no período de realização deste contrato.

Conclui asseverando que devido a não constatação de
alguns serviços e a ausência de registro do acompanhamento do contrato, não é possível afirmar que houve algum tipo de controle de execução, motivo pelo qual opina pela manutenção da irregularidade apontada.

A equipe técnica assevera que os responsáveis não apresentaram contraposições neste sentido, nem demonstração de que estes serviços foram efetivamente executados, concluindo-se, assim, que de fato ocorreu indevida liquidação da despesa com ausência do controle e
acompanhamento da execução.

Dentro desse contexto, acolho o entendimento técnico
no sentido de manter a irregularidade em relação aos
Srs. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana).
a. PAGAMENTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Base Legal: artigos 62 c/c 63 caput e § 2º, inciso III da Lei 4.320/64, 92 da
Lei 8.666/93 e 10, caput, incisos V e XII da Lei 8.429/92
– improbidade administrativa). Responsáveis: Marcos
Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) e J. Neves
Construtora Ltda. (Empresa contratada) (Item 3.3.5 da
ITC).
Os apontamentos específicos referentes a este item encontram-se às fls. 1387/1388 (Item 2.3.7 da ITI) e, de
acordo com a análise técnica, discute-se aqui a ocorrência de pagamento indevido por ausência de execução de
serviços e/ou falta de controles e documentos suficientes para comprovar a sua efetiva realização, não sendo
detectado superfaturamento devido aos preços contratados.
www.tce.es.gov.br

Esclarece que em virtude do interesse público, o gestor público não pode assumir posição passiva e deixar
de acompanhar e garantir o fiel cumprimento do contrato, mesmo sabendo ser obrigatória a observância aos
art. 69, 70 e 71 da Lei de Licitações. Neste sentido, cita o
Acórdão 1556/2006 – TCU que diz:
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.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 547/2017-6 aponta
ainda que por meio do processo administrativo 0636/09
(fls. 605/612), quando da análise do processo de pagamento da medição contratual (a partir da numeração do
próprio órgão):
“ (...) que, inicialmente a empresa requereu a medição
com a apresentação da planilha de orçamento originalmente contratada, sendo esta atestada diretamente pelo Secretário Municipal de Planejamento Econômico e
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Infraestrutura urbana (fl. 609 ou 04 do processo de pagamento), sem a utilização de nenhum documento de
verificação das quantidades efetivamente executadas,
tais como planilha de medição com memória de cálculo, fotos, dentre outros. Também, não foram encontradas nesta fase de liquidação o atesto de outros técnicos
tais como os citados na defesa do Sr. Silas Amaral Maza,
transcrita acima.”
Fundamenta novamente o seu entendimento com os
Acórdãos do TCU nºs 3.273/2011; 1998/2008 (com excertos já transcritos neste Voto) e ainda o Acórdão nº
344/2007 (no que se refere as alegações apresentadas
pelo Prefeito).
Por fim, informa a área técnica que no mesmo mês do
ano foram realizadas duas contratações para esta escola contendo serviços com descrições idênticas e quantidades iguais ou similares, o que ensejaria a obrigatoriedade da indicação do local da realização de cada serviço
para evitar pagamentos em duplicidade, o que também
não ocorreu.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 547/2017-6 é taxativa ao afirmar que o Sr. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal), não designou um representante da administração capacitado a fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, fragilizando a determinação da responsabilidade pela liberação dos pagamentos. Da mesma forma, o Secretário de Planejamento Econômico e Infra Estrutura Urbana, Sr. Silas Amaral Mazza não designou o fiscal.
E ainda que a empresa J. Neves Construtora Ltda.(contratada), descumpriu o contrato devido à execução de
serviços em desacordo com o contratado e/ou inexecução de itens da planilha, tendo recebido pelos mesmos e
Diário Oficial de Contas

aceitando vantagem econômica indevida.

Infra Estrut. Urbana) (Item 3.4.2 da ITC).

Dentro desse contexto, não é possível afastar o vício
apontado no valor total de R$ 38.718,56 (trinta e oito
mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), correspondente ao valor de 20.092,66 VRTE, razão
pela qual sou pela manutenção da irregularidade.

Os apontamentos específicos referentes à este item, encontram-se ut fls. 1390/1391 dos autos deste Processo
TC 774/2010 (item 2.4.2 da ITI).

1. CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0204/2009: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL “SANTA TEREZINHA”. (Item 3.4
da ITC).
a. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (Base legal: Artigos 24, IV e 26, parágrafo único, I, da lei 8666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL); Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana); José Carlos Risk Filho (Procurador Municipal) e Alessandra Núbia C. Rodrigues (Procuradora Geral Municipal) (Item 3.4.1 da ITC)
Os apontamentos específicos referentes a este item encontram-se às fls. 1389/1390 dos autos.
Os comentários técnicos acerca da dispensa de licitação em análise seguem a mesma linha traçada nos itens
2.1.a, 2.2.a e 2.3.a deste voto, motivo pelo qual para não
sermos repetitivos, em que pese as justificativas acostadas pelos responsáveis, coadunando com as argumentações vertidas pela área técnica deste Tribunal, conclui-se
que a irregularidade deve ser mantida.
a. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO
CONTRATADO (Base Legal: art. 26, parágrafo único, II,
Lei nº 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e
www.tce.es.gov.br

Analisando os autos, verifico que a matéria é semelhante aos apontamentos oferecidos nos itens 2.1.b, 2.2.b e
2.3.b deste Voto e, não merece reparo a manifestação da
área Técnica acerca da questão apresentada neste item,
eis que o encaminhamento dado pela administração à
contratação em tela, a formulação de manifestação e a
decisão quanto à escolha do Fornecedor não foi tecnicamente embasada a fim de garantir o atendimento às
normas e preceitos legais, razão pela qual sou pela manutenção da irregularidade.
Ressalta-se, outrossim, que essa ação administrativa repetiu-se nas outras contratações analisadas na ITI (contratos nº 188/09, 189/09, 190/09, 204/09, 476/09 e
498/09), qual seja, foram efetuadas por meio de dispensa e assinados com um mesmo fornecedor.
a. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ENGENHEIRO
POR LEIGO (Base Legal: artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41
e artigos 2º, 6º “a”, 7º, 13, 14 e 76 da Lei 5.194/66 e artigos 1º e 7º da Resolução 218/73 do CONFEA - Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia; o manual específico do CONFEA que disciplina a matéria: Manual de Procedimentos para a Verificação do Exercício Profissional.
art. 26, parágrafo único, II, Lei nº 8.666/93) Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) (Item 3.4.3 da ITC).
Informa a área técnica que os apontamentos específicos
referentes a este item encontram-se às fls. 13891/1392
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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deste Processo. Em síntese, trata-se da ausência de técnicos responsáveis na área com a respectiva apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ferindo o princípio da legalidade.

tação complementar para comprovar que estes serviços
foram efetivamente executados, concluindo que de fato ocorreu indevida liquidação da despesa com ausência
do controle e acompanhamento da execução, in verbis:

Analisando os autos, verifico que a matéria é semelhante
aos apontamentos oferecidos no item 2.1.c, 2.2.c e 2.3.c
deste Voto e, não merece reparo a manifestação da área
Técnica acerca da questão apresentada neste item, razão
pela qual sou pela manutenção da irregularidade.

Enfim, como trazido em sede de ITI, em que pese às justificativas acostadas, ao não designar um representante
da administração capacitado a fiscalizar e acompanhar
a execução do contrato, o Sr. Marcos Fernando Moraes
(Prefeito Municipal), fragilizou a responsabilidade do representante da administração pelos pagamentos. Igualmente agiu o Sr. Silas Amaral Mazza (Secretário de Planejamento Econômico e Infra Estrutura Urbana).

a. AUSÊNCIA CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
(Base Legal: artigo 67, § 1º da Lei 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) (item 3.4.4 da ITC)
Os apontamentos específicos referentes a este item encontram-se às fls. 1392/1393 dos autos e já foram explicitados nesta instrução processual (itens 2.1.d, 2.2.d e
2.3.d deste Voto).
A ITC nº 547/2017-6 (fls.1858/1951) aponta que apesar das alegações de defesa de que existiu uma fiscalização conjunta dos serviços executados (fls. 1635/1707 e
1585/1590), não foram inseridos novos elementos que
indiquem a realização dos serviços e do acompanhamento por parte daquela Administração.
E mais, conforme verificou os engenheiros desta Corte, ocorreu pagamento integral do contrato mesmo sem
anuência por parte da fiscalização; não sendo localizados documentos de verificação das quantidades e especificações dos serviços realizados ou qualquer tipo de registro que demonstre o acompanhamento e controle da
execução. Afirmam ainda que os responsáveis não apresentaram contraposições neste sentido e nem documenDiário Oficial de Contas

É importante frisar que, em decorrência do interesse público, a Administração não pode assumir posição passiva
e deixar de acompanhar e garantir o fiel cumprimento do
contrato, mesmo sabendo ser obrigatória a observância
aos artigos 69, 70 e 71 da Lei de Licitações. Diante do exposto, permanece o vício apontado em ITI, onde opinamos pela MANUTENÇÃO DA IRREGULARIDADE.
Dentro desse contexto, acolho o entendimento técnico
no sentido de manter a irregularidade em relação aos
Srs. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana).
a. PAGAMENTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Base Legal: artigos 62 c/c 63 caput e § 2º, inciso III da Lei 4.320/64, 92 da
Lei 8.666/93 e 10, caput, incisos V e XII da Lei 8.429/92
– improbidade administrativa). Responsáveis: Marcos
Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) e J. Neves
Construtora Ltda. (Empresa contratada) (Item 3.4.5 da
ITC).
www.tce.es.gov.br

Os apontamentos específicos referentes a este item encontram-se às fls. 1393/1394 deste Processo (Item 2.4.6
da ITI).
Em sua instrução técnica conclusiva, a área técnica constata que o único serviço de execução confirmado em relação ao contrato em tela (por meio do testemunho da
diretora da escola), foi o muro em alvenaria de blocos de
cimento, porém, com dimensões menores do que a contratada. Verifica ainda que a defesa não apresentou contraposições neste sentido e nem demonstrou que os serviços foram efetivamente executados.
Extraímos da referida ITC o seguinte:
Preliminarmente, não adentrando no processo de pagamento, seria possível inferir que, ao contrário dos demais contratos analisados até este tópico, neste houve a
identificação de parte de um serviço contratado quando
da inspeção no local, o que levaria a entender que não
caberia considerar como pagamento indevido o valor referente a esta parte do serviço, a fim de não incorrer em
vantagem indevida para a Administração:
Contudo, quando se analisa o processo de pagamento,
verifica-se que várias irregularidades ocorrem, dentre as
quais, notas de empenho e de liquidação não assinadas
(fls. 663, 664), nota fiscal não atestada (fl. 668v) e reprovação do serviço relacionado ao muro (fl. 638):
“Sec. Finanças
Conforme solicitado, atestamos que todos os serviços do
processo 0204/09 e fl. 03 deste processo foram executados com exceção do item-1, totalizando o valor autorizado à pagar de R$ 17.090,71 e pendente o valor de R$
14.374,80 para executar. Em 19/02/09” (g.n.)
É possível notar, comparando a citação com o item 1
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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constante no quadro acima, que o valor reprovado é o
mesmo valor que inicialmente haveria possibilidade de
ter sido executado em parte. Daí, surge a dúvida sobre
quando ou por meio de qual contrato este serviço foi
efetivamente executado. Ademais, a data do carimbo
que comprova o pagamento integral da nota é 20/02/09
(fl. 666), demonstrando que ocorreu o pagamento mesmo sem a liberação integral do valor.
Narra a instrução processual que não foi encontrado serviço passível de verificação no local, à época da realização de inspeção pela equipe de Auditoria, a exemplo do
portão de ferro contratado, visto que os existentes não
foram instalados no período de realização deste contrato.
A equipe técnica assevera que os responsáveis também
não apresentaram contestação neste sentido, nem demonstração de que estes serviços foram efetivamente
executados, concluindo-se, assim, que de fato ocorreu
indevida liquidação da despesa com ausência do controle e acompanhamento da execução.
Esclarece que em virtude do interesse público, o gestor
público não pode assumir posição passiva e deixar de
acompanhar e garantir o fiel cumprimento do contrato,
mesmo sabendo ser obrigatória a observância aos art.
69, 70 e 71 da Lei de Licitações.
A equipe técnica desta Corte é taxativa ao asseverar que
em relação aos demais itens, não foi utilizado nenhum
documento de verificação das quantidades efetivamente
executadas, tais como planilha de medição com memória de cálculo, fotos, dentre outros.
Da mesma forma, não foram encontradas nesta fase de
liquidação o atesto de outros técnicos tais como os ciDiário Oficial de Contas

tados na defesa do Sr. Silas Amaral Maza e, assim, não
é possível concluir que todos os itens foram executados
ou se foram executados nas quantidades e especificações contratadas. Nesse sentido, fundamenta novamente a sua análise com os Acórdãos 1556/2006; 344/2007,
ambos do TCU.
Desse modo, inobstante às justificativas acostadas pelos responsáveis, entende a área técnica que ao não designar um representante da administração capacitado a
fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, os Srs.
Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas
Amaral Mazza (Secretário de Planejamento Econômico
e Infra Estrutura Urbana) fragilizaram a responsabilidade do representante da administração pelos respectivos
pagamentos.
Em relação à empresa contratada J. Neves Construtora
Ltda., aponta a área técnica desta Corte que esta descumpriu o contrato devido à execução de serviços em
desacordo com o ajustado, tendo recebido pelos mesmos, aceitando vantagem econômica indevida.
Assim, não é possível afastar o vício apontado, no valor
total de R$ 31.465,51 (trinta e um mil, quatrocentos e
sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao valor de 16.328,75 VRTE, razão que me
conduz a acompanhar a análise técnica, mantendo-se a
irregularidade.
1. CONTRATO – PROCESSO PMF Nº 0476/2009: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL “SANTA TEREZINHA” (Item 3.5
da ITC).
a. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (Fundamentação Legal: Artigos 24, IV e 26, parágrafo único, I, da lei
www.tce.es.gov.br

8666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e
Infra Estrut. Urbana); Kelli Medici Nunes (Assessora Jurídica) e Alessandra Núbia C. Rodrigues (Procuradora Geral) (Item 3.5.1 da ITC).
Os apontamentos específicos referentes a este item encontram-se às fls. 1395/1396 dos autos (Item 2.5.1 da
ITI) e os comentários técnicos acerca da dispensa de licitação em tela seguem a mesma linha traçada nos itens
2.1.a, 2.2.a, 2.3.a e 2.4.a deste voto.
Sobreleva reforçar aqui a observação da área técnica de
que este contrato e o contrato n.º 204/09, firmados para a mesma escola e no mesmo mês, possuem valor total superior ao limite estabelecido pela Lei 8666/93 para viabilizar dispensa de licitação pelo inciso II do art. 24.
Enfim, como trazido em sede de ITI, em que pese às justificativas acostadas, o Sr. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal), nomeou o Secretário de Planejamento
e aprovou procedimento administrativo irregular, contribuindo direta e indiretamente para que o pactuado.
Igualmente, o Sr. Silas Amaral Mazza (Secretário Planejamento Econômico e Infra Estrutura Urbana), encaminhou o processo para contratação, sem verificar os documentos necessários para a configuração do caráter
emergencial, ferindo o princípio da legalidade.
A Sr.ª Kelli Medici Nunes (Assessora Jurídica), elaborou
parecer jurídico opinando pela dispensa de licitação sem
a devida caracterização da situação emergencial, igualmente inobservando o princípio da legalidade. E a Sr.ª
Alessandra Núbia C. Rodrigues (Procuradora Geral), ratificou este parecer.
Dentro desse contexto, coadunando com as argumentaSegunda-feira, 11 de junho de 2018

386

ATOS DA 2a CÂMARA

ções vertidas pela área técnica deste Tribunal, conclui-se
que a irregularidade deve ser mantida.
a. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO CONTRATADO (Base legal: Art. 26, parágrafo único, inciso II e
III da lei nº 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando
Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec.
Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) (Item 3.5.2 da ITC).
Os apontamentos específicos referentes a este item encontram-se à fl. 1396 deste Processo (Item 2.5.2 da ITI).
Analisando os autos, verifico que a matéria é semelhante aos apontamentos oferecidos nos itens 2.1.b, 2.2.b,
2.3.b e 2.4.b deste Voto e, não merece reparo a análise
técnica acerca da questão ora apresentada, eis que o encaminhamento dado pela administração à contratação
em tela, a formulação de manifestação e a decisão quanto à escolha do Fornecedor não foi tecnicamente embasada a fim de garantir o atendimento às normas e preceitos legais, senão vejamos:
Verifica-se, à fl. 801, que inicialmente o Secretário Municipal de Planejamento Econômico e Infraestrutura Urbana direcionou o processo para que fosse feito aditivo
contratual ao Contrato n.º 204/2009. Ao final, mesmo
tendo firmado outro contrato, este último seguiu a escolha do mesmo fornecedor indicado anteriormente. Com
isso, reporta-se para análise deste tópico ao já exposto
no item 3.1.2.3 da IEC, concluindo pela MANUTENÇÃO
DA IRREGULARIDADE.
Ressalta-se, outrossim, que esse fato repetiu-se nas outras contratações analisadas na ITI (contratos nº 188/09,
189/09, 190/09, 204/09, 476/09 e 498/09), qual seja, foram efetuadas por meio de dispensa e assinados com
um mesmo fornecedor, razão pela qual sou pela manuDiário Oficial de Contas

tenção da irregularidade.
a. SOBREPREÇO NO VALOR GLOBAL CONTRATADO (Base
legal: art. 26, parágrafo único, inciso III c/c art. 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec.
Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) (Item 3.5.3 da ITC).
Os apontamentos específicos referentes a este item encontram-se à fl. 1397 deste Processo (item 2.5.3 da ITI).
A instrução processual aponta que os preços contratados pelo município de Fundão (exercício de 2009) são incompatíveis com os valores praticados em mercado.
Nesse sentido, a área técnica verificou que o valor de
mercado para o item, (pesquisado em quatro fornecedores) é de R$ 1.034,20; bem inferior ao preço orçado e
contratado de R$ 3.099,98. Constatou-se à fl. 1339 que a
planilha orçamentária foi assinada unicamente pelo Senhor Silas Amaral Maza, respondendo, assim, pelas informações ali inseridas.
Por fim, nos reportamos à Instrução Técnica Conclusiva
ITC nº 547/2017-6, fls.1858/1951, donde extraímos os
seguintes excertos:
Enfim, como trazido em sede de ITI, em que pese às justificativas acostadas, o Sr. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal), nomeou o Secretário de Planejamento
e aprovou procedimento irregular, contribuindo direta e
indiretamente para a pactuação. O Sr. Silas Amaral Mazza (Secretário de Planejamento Econômico e Infra Estrutura Urbana), autorizou a execução de serviço sem justificativa plausível para o preço, ferindo os princípios da
seleção da proposta mais vantajosa para a administração
e da probidade administrativa.
Assim, não foram apresentados argumentos para justifiwww.tce.es.gov.br

car a adoção do preço questionado neste tópico. Diante
disso, permanece o vício apontado em ITI, onde opinamos pela MANUTENÇÃO DA IRREGULARIDADE.
Acolho o entendimento técnico no sentido de manter a
irregularidade em relação aos Srs. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana).
a. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ENGENHEIRO
POR LEIGO (Base legal: artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41
e artigos 2º, 6º “a”, 7º, 13, 14 e 76 da Lei 5.194/66 e artigos 1º e 7º da Resolução 218/73 do CONFEA (Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia) e o manual específico do CONFEA que disciplina a matéria: Manual de Procedimentos para a Verificação do Exercício Profissional).
Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) (Item 3.5.4 da ITC)
Informa a área técnica que os apontamentos específicos
referentes a este item, encontram-se ut fls. 1397/1398
deste Processo (item 2.5.4 da ITI). Em síntese, diz que o
apontamento em tela versa sobre a ausência de técnicos
responsáveis na área com a respectiva apresentação da
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ferindo o
princípio da legalidade.
Alerta a área técnica que os responsáveis anexaram
tabelas dos serviços originalmente contratados (fls.
1672/1689), porém, nenhuma se refere ao presente contrato. Informa ainda que nenhuma ART foi anexada aos
autos para contrapor o apontamento feito.
Enfim, esclarece que “o Sr. Marcos Fernando Moraes
(Prefeito Municipal), nomeou o Secretário de Planejamento e aprovou procedimento administrativo irregular,
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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contribuiu direta e indiretamente para que a Administração firmasse esse contrato. E o Sr. Silas Amaral Mazza
(Secretário de Planejamento Econômico e Infra Estrutura
Urbana), elaborou especificação, planilha de quantidade e planilha orçamentária sem a participação de profissional habilitado, destruindo o princípio da legalidade.”
Nessa linha, analisando os autos, verifico que a matéria é semelhante aos apontamentos oferecidos no item
2.1.c, 2.2.c, 2.3.c e 2.4.c deste Voto e, não merece reparo
a manifestação da área Técnica acerca da questão apresentada neste item, razão pela qual sou pela manutenção da irregularidade.
a. AUSÊNCIA CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
(Base legal: artigo 67, § 1º da Lei 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) (Item 3.5.5 da ITC)
Os apontamentos específicos referentes a este item encontram-se à fl. 1398 deste Processo (item 2.5.6 da ITI)
e, também já foram expostos nesta instrução processual, em casos semelhantes (itens 2.1.d, 2.2.d, 2.3.d e 2.4.d
deste Voto).
A Instrução Técnica Conclusiva nº 547/2017-6
(fls.1858/1951) aponta que embora a defesa alegue que
existiu uma fiscalização conjunta dos serviços executados (fls. 1635/1707 e 1585/1590), não foram inseridos
novos elementos que indiquem a realização dos serviços e do acompanhamento por parte da Administração.
Dentro desse contexto, acolho o entendimento técnico
no sentido de manter a irregularidade em relação aos
Srs. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. UrbaDiário Oficial de Contas

na).
a. PAGAMENTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Base legal: artigos 62 c/c 63 caput e § 2º, inciso III da Lei 4.320/64,
art. 92 da Lei 8.666/93 e art. 10, caput, incisos V e XII
da Lei 8.429/92 - improbidade administrativa). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal);
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) e J. Neves Construtora Ltda. (Empresa contratada)
(Item 3.5.6 da ITC).
Os apontamentos específicos referentes a este item encontram-se às fls. 1399/1400 dos autos (item 2.5.7 da
ITI). O relatório de auditoria aponta irregularidade no
pagamento a maior decorrente de sobrepreço no valor
global contratado, constatado no item 6.5.1.1.3 do Relatório e tratado no item 3.5.3 da IEC.
Segundo apurou a área técnica, considerando que os
Srs. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Mazza (Secretário de Planejamento Econômico e Infra Estrutura Urbana) não designaram representante da administração capacitado a fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, tornou-se frágil a determinação da responsabilidade do representante responsável pela liberação dos pagamentos.
Diante disso, acompanho a análise técnica e mantenho a
irregularidade apontada.
1. CONTRATO – PROCESSO PMF Nº 0498/2009: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL “ENÉAS FERREIRA” (Item 3.6
da ITC)
a. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO
CONTRATADO (Base legal: Art. 26, parágrafo único, inciwww.tce.es.gov.br

so II da Lei nº 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec.
Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) (Item 3.6.1 da ITC).
Os apontamentos deste item encontram-se às fls.
1377/1378 (item 2.6.1 da ITI) e seguem mesma linha
adotada anteriormente nos tópicos semelhantes.
Conforme se pode observar, às fls. 816/829 e 1352/1365,
não há qualquer justificativa para a escolha do fornecedor contratado. Neste sentido, diversas são as decisões
do TCU determinando que a Administração consulte o
maior número possível de fornecedores para justificar
adequadamente a escolha do fornecedor/prestador do
serviço e preço. Enquanto gestor da Coisa Pública, deve o administrador priorizar o atendimento da demanda pelo menor dispêndio de recursos, ainda mais no caso presente, que por serem serviços de baixa complexidade, poderiam ser realizados por uma gama de executantes do próprio município (Acórdão 444/2009 – TCU
– Plenário).
Frise-se que os responsáveis não lograram êxito em justificar a escolhado fornecedor contratado (fls. 1585/1590
e 1635/1707).
Segundo a área técnica, o Sr. Marcos Fernando Moraes
(Prefeito Municipal), nomeou o Secretário de Planejamento e aprovou procedimento administrativo com indicativo de irregularidade, contribuindo direta e indiretamente para que a Administração firmasse esse contrato. E o Sr. Silas Amaral Mazza (Secretário de Planejamento Econômico e Infra Estrutura Urbana) aprovou procedimento administrativo sem justificativa plausível, destruindo o princípio da impessoalidade.
Diante disso, acompanho a análise técnica e mantenho a
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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irregularidade apontada.
a. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ENGENHEIRO
POR LEIGO (Base legal: artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41
e artigos 2º, 6º “a”, 7º, 13, 14 e 76 da Lei 5.194/66 e artigos 1º e 7º da Resolução 218/73 do CONFEA- Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, e o manual específico do CONFEA que disciplina a matéria: Manual de Procedimentos para a Verificação do Exercício Profissional).
Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) (Item 3.6.2 da ITC)
Os apontamentos específicos referentes a este item encontram-se à fl. 1402 (item 2.6.2 da ITI), o qual versa sobre a ausência de Técnicos responsáveis na área com a
respectiva apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.
Segundo a área técnica, a defesa juntou aos autos tabelas dos serviços originalmente contratados às fls.
1672/1689, entretanto, nenhuma delas se refere ao presente contrato. Verificou ainda que nenhuma ART foi
anexada aos autos para contrapor o apontamento feito,
razão por que pugnou pela Manutenção da irregularidade.
a. AUSÊNCIA CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
(Base legal: artigo 67, § 1º da Lei 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) (Item 3.6.3 da ITC)
Os apontamentos referentes a este item encontram-se
à fl. 1403 (item 2.6.4 da ITI) e, também já foram expostos e discutidos nesta instrução processual, em casos semelhantes ocorridos nos demais contratos do município
Diário Oficial de Contas

de fundão, objeto da presente análise (itens 2.1.d, 2.2.d,
2.3.d, 2.4.d e 2.5.d deste Voto).

Os apontamentos específicos deste item encontram-se à
fl. 1404 (item 2.6.5 da ITI)

A Instrução Técnica Conclusiva nº 547/2017-6
(fls.1858/1951) aponta que embora a defesa alegue que
existiu uma fiscalização conjunta dos serviços executados (fls. 1635/1707 e 1585/1590), não foram inseridos
novos elementos que indiquem a realização dos serviços
e do acompanhamento por parte da Administração. Neste sentido, o Acórdão 1556/2006 – TCU diz que “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.”

Apurou a área técnica deste Tribunal (por meio de informação obtida junto à coordenadora da escola) que não
ocorreu o fornecimento/instalação de quadro de giz no
período em que ocorreu a execução deste contrato.

De acordo com a área técnica, “tudo indica que o serviço contratado não foi efetivamente realizado. Em defesa,
não constam contraposições neste sentido e nem documentação complementar para comprovar que houve o
devido acompanhamento do contrato.”

Diante disso, pontua que não é possível afastar o vício
apontado no valor total de R$ 1.432,27 (Hum mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos),
correspondente ao valor de 743,26 VRTE, motivo pelo
qual opinou no sentido de manter a irregularidade em
tela.

Dentro desse contexto, acolho o entendimento técnico
no sentido de manter a irregularidade em relação aos
Srs. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana).
a. PAGAMENTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Base legal: artigos 62 c/c 63 caput e § 2.º, inciso III da Lei 4.320/64,
Art. 92 da Lei 8.666/93 e art. 10, caput, incisos V e XII
da Lei 8.429/92 - improbidade administrativa). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal);
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) e J. Neves Construtora Ltda. (empresa contratada)
(Item 3.6.4 da ITC)
www.tce.es.gov.br

Em sua análise conclusiva, disse que os responsáveis não
contestaram esse apontamento e também não nem demonstraram de que estes serviços tenham sido efetivamente executados, restando assim concluir que de fato
ocorreu indevida liquidação da despesa por não execução do objeto e com ausência do controle e acompanhamento da execução.

Por derradeiro, em razão das violações legais acima demonstradas, entende-se pela manutenção da irregularidade.
Desse modo, acolhendo integralmente os termos
da Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 547/2017-6,
fls.1858/1951, elaborada pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas; da Instrução de Engenharia
Conclusiva – IEC nº 81/2015 (fls.1713/1857) e do Parecer
Ministerial nº 1427/2017-8, da lavra do Procurador Luciano Vieira, 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.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1 - Preliminarmente, por REJEITAR as PRELIMINARES arguidas pela Senhora Alessandra Núbia Costa Rodrigues
(Procuradora Geral do Município) e pelos Senhores José
Carlos Risk Filho (Procurador Municipal) e Sr. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal de Fundão no exercício de 2009), na forma descrita nestes autos;
2 - Considerar IRREGULARES os seguintes itens da fiscalização realizada na Prefeitura Municipal de Fundão (conforme numeração utilizada na ITC), referente ao exercício de 2009, sob a responsabilidade do Sr. Marcos Fernando Moraes:
4.1.1. CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0188/2009: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL
“ANODINA SCARTON NUNES”
4.1.1.1. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (Base Legal:
Artigos 24, IV e 26, parágrafo único, I, da lei 8.666/93).
Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL);
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana); José Carlos Risk Filho (Procurador Municipal) e
Alessandra Núbia C. Rodrigues (Procuradora Geral Municipal).
4.1.1.2. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO
CONTRATADO (Base Legal: art. 26, parágrafo único, II, Lei
nº 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes
(Prefeito Municipal); Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e
Infra Estrut. Urbana)
4.1.1.3. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ENGEDiário Oficial de Contas

NHEIRO POR LEIGO (Base Legal: artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41 e artigos 2º, 6º “a”, 7º, 13, 14 e 76 da Lei
5.194/66 e artigos 1º e 7º da Resolução 218/73 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; e
o manual específico do CONFEA que disciplina a matéria: Manual de Procedimentos para a Verificação do
Exercício Profissional. art. 26, parágrafo único, II, Lei nº
8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e
Infra Estrut. Urbana)
4.1.1.4. AUSÊNCIA CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Base Legal: art. 67, § 1º da Lei 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana).
4.1.1.5. FALTA DE TERMO ADITIVO (Base Legal: artigo 65,
inciso I, da Lei 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec.
Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana).
4.1.1.6. PAGAMENTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE
CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Base Legal:
artigos 62 c/c 63 caput e § 2º, inciso III da Lei 4.320/64,
92 da Lei 8.666/93 e 10, caput, incisos V e XII da Lei
8.429/92 - improbidade administrativa). Responsáveis:
Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Silas
Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) e
J. Neves Construtora Ltda. (Empresa contratada).
Ressarcimento: R$ 34.104,65 (trinta e quatro mil, cento
e quatro reais e sessenta e cinco centavos), ou 17.698,31
VRTE.
4.1.2. CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0189/2009: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL
www.tce.es.gov.br

DE ENSINO FUNDAMENTAL “PRAIA GRANDE”.
4.1.2.1. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (Base Legal:
Arts. 24, IV e 26, parágrafo único, I, da lei 8666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL); Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana); José Carlos Risk Filho (Procurador) e Alessandra Núbia C. Rodrigues (Procurador Geral).
4.1.2.2. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO
CONTRATADO (Base Legal: art. 26, parágrafo único, inciso II e III da Lei n.º 8.666/93). Responsáveis: Marcos
Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL de Fundão) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
4.1.2.3. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ENGENHEIRO POR LEIGO (Base Legal: artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41 e artigos 2º, 6º “a”, 7º, 13, 14 e 76 da Lei
5.194/66 e artigos 1º e 7º da Resolução 218/73 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; e o
manual específico do CONFEA que disciplina a matéria:
Manual de Procedimentos para a Verificação do Exercício Profissional). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej.
Econ. e Infra Estrut. Urbana)
4.1.2.4. AUSÊNCIA CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Base legal: artigo 67, § 1º da Lei 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana).
4.1.2.5. PAGAMENTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE
CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Base legal: artigos 62 c/c 63 caput e § 2º, inciso III da Lei 4.320/64,
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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92 da Lei 8.666/93 e 10, caput, incisos V e XII da Lei
8.429/92 (improbidade administrativa). Responsáveis:
Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Silas
Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) e
J. Neves Construtora Ltda. (Empresa contratada)
Ressarcimento: R$ 90.622,51 (noventa mil, seiscentos e
vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), correspondente ao valor de 47.027,77 VRTE.
4.1.3. CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0190/2009: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL “PRAIA GRANDE”
4.1.3.1. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (Base legal:
Arts. 24, IV e 26, parágrafo único, I, da lei 8666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL); Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana); José Carlos Risk Filho (Procurador Municipal) e Alessandra Núbia C. Rodrigues (Procuradora Geral).
4.1.3.2. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO
CONTRATADO (Base Legal: art. 26, parágrafo único, inciso II e III da Lei n.º 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Gleidson Demuner
Patuzzo (Presidente da CPL) e Silas Amaral Maza (Sec.
Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)
4.1.3.3. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ENGENHEIRO POR LEIGO (Base legal: artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41 e artigos 2.º, 6.º “a”, 7.º, 13,14 e 76 da Lei
5.194/66 e artigos 1º e 7º da Resolução 218/73 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; e o
manual específico do CONFEA que disciplina a matéria:
Manual de Procedimentos para a Verificação do Exercício Profissional). Responsáveis: Marcos Fernando MoraDiário Oficial de Contas

es (Prefeito Municipal); Silas Amaral Maza (Sec. Planej.
Econ. e Infra Estrut. Urbana)

sidente da CPL) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e
Infra Estrut. Urbana).

4.1.3.4. AUSÊNCIA CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Base legal: artigo 67, § 1º da Lei 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana)

4.1.4.3. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ENGENHEIRO POR LEIGO (Base legal: artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41 e artigos 2º, 6º “a”, 7º, 13, 14 e 76 da Lei
5.194/66 e artigos 1º e 7º da Resolução 218/73 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; e o
manual específico do CONFEA que disciplina a matéria:
Manual de Procedimentos para a Verificação do Exercício Profissional). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej.
Econ. e Infra Estrut. Urbana).

4.1.3.5. PAGAMENTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE
CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Fundamentação Legal: artigos 62 c/c 63 caput e § 2º, inciso III da Lei
4.320/64, 92 da Lei 8.666/93 e 10, caput, incisos V e XII
da Lei 8.429/92 - improbidade administrativa). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal);
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) e J. Neves Construtora Ltda. (empresa contratada).
Ressarcimento: R$ 38.718,56 (trinta e oito mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), correspondente ao valor de 20.092,66 VRTE.
4.1.4. CONTRATO – PROCESSO PMF N.º 0204/2009: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL “SANTA TEREZINHA”
4.1.4.1. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (Base legal:
Arts. 24, IV e 26, parágrafo único, I, da lei 8666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Gleidson Demuner Patuzzo (Presidente da CPL); Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana); José Carlos Risk Filho (Procurador Municipal) e Alessandra Núbia C. Rodrigues (Procuradora Geral).
4.1.4.2. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO
CONTRATADO (Base legal: art. 26, parágrafo único, II, Lei
n.º 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes
(Prefeito Municipal); Sr. Gleidson Demuner Patuzzo (Prewww.tce.es.gov.br

4.1.4.4. AUSÊNCIA CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Base legal: artigo 67, § 1.º da Lei 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana).
4.1.4.5. PAGAMENTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE
CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Base legal: artigos 62 c/c 63 caput e § 2º, inciso III da Lei 4.320/64,
art. 92 da Lei 8.666/93 e art. 10, caput, incisos V e XII
da Lei 8.429/92 - improbidade administrativa). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal);
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) e J. Neves Construtora Ltda. (Empresa contratada)
Ressarcimento: R$ 31.465,51 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao valor de 16.328,75 VRTE.
4.1.5. CONTRATO – PROCESSO PMF Nº 0476/2009: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL “SANTA TEREZINHA”
4.1.5.1. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (FundaSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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mentação Legal: Artigos 24, IV e 26, parágrafo único, I,
da lei 8666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Silas Amaral Maza (Sec. Planej.
Econ. e Infra Estrut. Urbana); Kelli Medici Nunes (Assessora Jurídica) e Alessandra Núbia C. Rodrigues (Procuradora Geral).
4.1.5.2. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO
CONTRATADO (Base legal: Art. 26, parágrafo único, inciso II e III da lei nº 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza
(Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana).
4.1.5.3. SOBREPREÇO NO VALOR GLOBAL CONTRATADO
(Base legal: art. 26, parágrafo único, inciso III c/c art. 43,
inciso IV da Lei nº 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza
(Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana).
4.1.5.4. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ENGENHEIRO POR LEIGO (Base legal: artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41 e artigos 2º, 6º “a”, 7º, 13, 14 e 76 da Lei
5.194/66 e artigos 1º e 7º da Resolução 218/73 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) e o
manual específico do CONFEA que disciplina a matéria:
Manual de Procedimentos para a Verificação do Exercício Profissional). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej.
Econ. e Infra Estrut. Urbana).
4.1.5.5. AUSÊNCIA CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Base legal: artigo 67, § 1º da Lei 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana).
4.1.5.6. PAGAMENTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE
Diário Oficial de Contas

CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Base legal: artigos 62 c/c 63 caput e § 2º, inciso III da Lei 4.320/64,
art. 92 da Lei 8.666/93 e art. 10, caput, incisos V e XII da
Lei 8.429/92 - improbidade administrativa). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) e J. Neves Construtora Ltda. (Empresa contratada).
Ressarcimento: R$ 2.065,78 (dois mil, sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), correspondente a
1.072,02 VRTE.
4.1.6. CONTRATO – PROCESSO PMF Nº 0498/2009: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL “ENÉAS FERREIRA”
4.1.6.1. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO
CONTRATADO (Base legal: Art. 26, parágrafo único, inciso II da Lei nº 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec.
Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana).
4.1.6.2. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ENGENHEIRO POR LEIGO (Base legal: artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41 e artigos 2º, 6º “a”, 7º, 13, 14 e 76 da Lei
5.194/66 e artigos 1º e 7º da Resolução 218/73 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; e o
manual específico do CONFEA que disciplina a matéria:
Manual de Procedimentos para a Verificação do Exercício Profissional). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej.
Econ. e Infra Estrut. Urbana).
4.1.6.3. AUSÊNCIA CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Base legal: artigo 67, § 1º da Lei 8.666/93). Responsáveis: Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e
Silas Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urwww.tce.es.gov.br

bana)
4.1.6.4. PAGAMENTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE
CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Base legal:
arts. 62 c/c 63 caput e § 2.º, inc. III da Lei 4.320/64, Art.
92 da Lei 8.666/93 e art. 10, caput, incs. V e XII da Lei
8.429/92 - improbidade administrativa). Responsáveis:
Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal); Silas
Amaral Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) e
J. Neves Construtora Ltda.(Empresa contratada).
Ressarcimento: R$ 1.432,27 (Hum mil, quatrocentos e
trinta e dois reais e vinte e sete centavos), correspondente ao valor de 743,26 VRTE.
3 - Tendo em vista a existência de DANO apurado nos
itens 4.1.1.6, 4.1.2.5, 4.1.3.5, 4.1.4.5, 4.1.5.6 e 4.1.6.4
da ITC, preliminarmente, pela conversão dos autos em
tomada de contas especial na forma do artigo 201 do
Regimento Interno, ressaltando que os responsáveis já
foram devidamente citados quanto à possibilidade de
ressarcimento e:
3.1. REJEITAR AS ALEGAÇÕES DE DEFESA e RAZÕES DE
JUSTIFICATIVAS, para JULGAR IRREGULARES AS CONTAS
do Sr. MARCOS FERNANDO MORAES (Prefeito Municipal) no exercício de 2009, em razão do cometimento das
infrações constantes nos itens 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3,
4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.2.4,
4.1.2.5, 4.1.3.1, 4.1.3.2, 4.1.3.3, 4.1.3.4, 4.1.3.5, 4.1.4.1,
4.1.4.2, 4.1.4.3, 4.1.4.4, 4.1.4.5, 4.1.5.1, 4.1.5.2, 4.1.5.3,
4.1.5.4, 4.1.5.5, 4.1.5.6, 4.1.6.1, 4.1.6.2, 4.1.6.3 e 4.1.6.4
da Instrução Técnica Conclusiva, bem como pelo cometimento de infrações que causaram dano injustificado
ao erário dispostas nos itens 4.1.1.6, 4.1.2.5, 4.1.3.5,
4.1.4.5, 4.1.5.6 e 4.1.6.4 da mesma ITC, CONDENANDO-O ao ressarcimento solidário com o Sr. Silas Amaral
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Maza (Sec. Planej. Econ. e Infra Estrut. Urbana) e J. Neves Construtora Ltda. (Empresa Contratada) no valor de
R$ 34.104,65 (trinta e quatro mil, cento e quatro reais e
sessenta e cinco centavos), correspondente ao valor de
17.698,31 VRTE (item 4.1.1.6); no valor de R$ 90.622,51
(noventa mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e
cinco centavos), correspondente ao valor de 47.027,77
VRTE (item 4.1.2.5); no valor de R$ 38.718,56 (trinta e oito mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), correspondente ao valor de 20.092,66 VRTE (item
4.1.3.5); no valor de R$ 31.465,51 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao valor de 16.328,75 VRTE (item
4.1.4.5); no valor de R$ 2.065,78 (dois mil, sessenta e
cinco reais e setenta e oito centavos), correspondente a
1.072,02 VRTE (item 3.1.5.6) e R$ 1.432,27 (um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos),
correspondente ao valor de 743,26 VRTE (item 4.1.6.4),
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
da LC 621/2012, APLICANDO-LHE MULTA individual no
valor de 10.000 (dez mil) VRTE, com fulcro nos arts. 62 e
96, III, ambos da Lei Complementar Estadual n.º 32/93,
então vigente.
3.2. REJEITAR AS ALEGAÇÕES DE DEFESA e RAZÕES DE
JUSTIFICATIVAS, para JULGAR IRREGULARES AS CONTAS
do Sr. SILAS AMARAL MAZA (Secretário Municipal de Planejamento Econômico e Infraestrutura Urbana) no exercício de 2009, em razão do cometimento das infrações
constantes nos itens 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.4,
4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.2.4, 4.1.2.5,
4.1.3.1, 4.1.3.2, 4.1.3.3, 4.1.3.4, 4.1.3.5, 4.1.4.1, 4.1.4.2,
4.1.4.3, 4.1.4.4, 4.1.4.5, 4.1.5.1, 4.1.5.2, 4.1.5.3, 4.1.5.4,
4.1.5.5, 4.1.5.6, 4.1.6.1, 4.1.6.2, 4.1.6.3 e 4.1.6.4 da InsDiário Oficial de Contas

trução Técnica Conclusiva, bem como pelo cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens 4.1.1.6, 4.1.2.5, 4.1.3.5, 4.1.4.5,
4.1.5.6 e 4.1.6.4 da referida ITC, CONDENANDO-O ao
ressarcimento solidário com Sr. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e J. Neves Construtora Ltda.
(Empresa Contratada) no valor de R$ 34.104,65 (trinta e
quatro mil, cento e quatro reais e sessenta e cinco centavos), ou 17.698,31 VRTE (item 4.1.1.6); no valor de R$
90.622,51 (noventa mil, seiscentos e vinte e dois reais e
sessenta e cinco centavos), correspondente ao valor de
47.027,77 VRTE (item 4.1.2.5); no valor de R$ 38.718,56
(trinta e oito mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta
e seis centavos), correspondente ao valor de 20.092,66
VRTE (item 4.1.3.5); no valor de R$ 31.465,51 (trinta e
um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao valor de 16.328,75
VRTE (item 4.1.4.5); no valor de R$ 2.065,78 (dois mil,
sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), correspondente a 1.072,02 VRTE (item 4.1.5.6) e R$ 1.432,27
(um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), correspondente ao valor de 743,26 VRTE
(item 4.1.6.4), com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, APLICANDO-LHE MULTA individual no valor de 10.000 (dez
mil) VRTE, com fulcro nos arts. 62 e 96, III, ambos da Lei
Complementar Estadual n.º 32/93, então vigente.
3.3. REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS do Sr. GLEIDSON DEMUNER PATUZZO (Presidente da CPL), em razão do cometimento das infrações constantes nos itens
4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.3.1, 4.1.3.2, 4.1.4.1
e 4.1.4.2 da Instrução Técnica Conclusiva, APLICANDO-LHE MULTA individual no valor de 3.000 (três mil) VRTE,
www.tce.es.gov.br

com fulcro nos arts. 62 e 96, I e II, ambos da Lei Complementar Estadual n.º 32/93, então vigente.
3.4. REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS da Sr.ª ALESSANDRA NÚBIA COSTA RODRIGUES (Procuradora Geral
do Município), em razão do cometimento das infrações
constantes nos itens 4.1.1.1, 4.1.2.1, 4.1.3.1, 4.1.4.1 e
4.1.5.1 da Instrução Técnica Conclusiva, APLICANDO-LHE MULTA individual no valor de 2.000 (dois mil) VRTE, com fulcro nos arts. 62 e 96, I e II, ambos da Lei Complementar Estadual n.º 32/93, então vigente.
3.5. REJEITAR as razões de justificativas do Sr. JOSÉ CARLOS RISK FILHO (Procurador Municipal), em razão do cometimento das infrações constantes nos itens 4.1.1.1,
4.1.2.1, 4.1.3.1 e 4.1.4.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, APLICANDO-LHE MULTA individual no valor de
2.000 (dois mil) VRTE, com fulcro nos arts. 62 e 96, I e
II, ambos da Lei Complementar Estadual n.º 32/93, então vigente.
3.6. REJEITAR as razões de justificativas da Sr.ª KELLI MÉDICI NUNES (Assessora Jurídica), em razão do cometimento da infração constante no item 4.1.5.1 da Instrução Técnica Conclusiva, APLICANDO-LHE MULTA individual no valor de 500 (quinhentas) VRTE, com fulcro nos
arts. 62 e 96, I e II, ambos da Lei Complementar Estadual
n.º 32/93, então vigente.
3.7. REJEITAR as razões de justificativas da J. NEVES
CONSTRUTORA LTDA. (empresa contratada), em razão do cometimento das infrações constantes nos itens
4.1.1.6, 4.1.2.5, 4.1.3.5, 4.1.4.5, 4.1.5.6 e 4.1.6.4 da Instrução Técnica Conclusiva bem como pelo cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens 4.1.1.6, 4.1.2.5, 4.1.3.5, 4.1.4.5,
4.1.5.6 e 4.1.6.4 da mesma ITC, CONDENANDO-O ao resSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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sarcimento solidário com o Sr. Marcos Fernando Moraes (Prefeito Municipal) e Silas Amaral Maza (Sec. Planej.
Econ. e Infra Estrut. Urbana), no valor de R$ 34.104,65
(trinta e quatro mil, cento e quatro reais e sessenta e cinco centavos), ou 17.698,31 VRTE (item 4.1.1.6); no valor de R$ 90.622,51 (noventa mil, seiscentos e vinte e
dois reais e sessenta e cinco centavos), correspondente
ao valor de 47.027,77 VRTE (item 4.1.2.5); no valor de R$
38.718,56 (trinta e oito mil, setecentos e dezoito reais e
cinquenta e seis centavos), correspondente ao valor de
20.092,66 VRTE (item 4.1.3.5); no valor de R$ 31.465,51
(trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e
cinquenta e um centavos), correspondente ao valor de
16.328,75 VRTE (item 4.1.4.5); no valor de R$ 2.065,78
(dois mil, sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), correspondente a 1.072,02 VRTE (item 4.1.5.6) e R$
1.432,27 (um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), correspondente ao valor de 743,26
VRTE (item 4.1.6.4), com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “c”, “d” e “e” da LC 621/2012, APLICANDO-LHE MULTA individual no valor de 10.000 (dez mil) VRTE, com fulcro nos art. 62 e 96, III, ambos da Lei Complementar Estadual n.º 32/93, então vigente.
5– Dar CIÊNCIA ao Ministério Público de Contas e ao Representante.
6 – ARQUIVE-SE, após o trânsito em julgado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição – Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária realizada no Município de Fundão, referente ao exercício
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financeiro de 2009, sob a responsabilidade do Sr. Marco Fernando Moraes - Prefeito Municipal; Silas Amaral
Mazza – Secretário Municipal de Planejamento Econômico e Infraestrutura Urbana; Gleidson Demuner Patuzzo – Presidente da CPL; Alessandra Núbia Costa Rodrigues – Procuradora Geral do Município; José Carlos Risk
Filho – Procurador Municipal; Kelli Médici Nunes – Assessora Jurídica e J.Neves Construtora Ltda.
Na 40ª Sessão Ordinária Da 2ª Câmara desta Corte de
Contas, ocorrida no dia 06/12/2017, solicitei vista dos
autos após a apresentação do respeitável voto proferido
pelo Conselheiro em Substituição João Luiz Cotta Lovatti.
Na ocasião, o ilustre Conselheiro endossou as proposições da área técnica e do Ministério Público de Contas,
concluindo o seu voto pela rejeição das preliminares arguidas e pela conversão dos autos em Tomada de Contas
Especial, imputando ressarcimento e multa.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Após análise dos documentos acostados nos autos, pugnou a unidade técnica e corpo ministerial pela imputação de responsabilidades aos responsáveis, com aplicação de multa e ressarcimento, o que foi acolhido pelo
eminente Relator. Assim, diante dos fatos, passo a fundamentar:
II.1- PRELIMINARMENTE:
II.1.2 – ILEGITIMIDADE DE PARTES:
Foram imputadas responsabilidades aos senhores José Carlos Rizk Filho, Alessandra Núbia Costa Rodrigues
e Kelli Médici Nunes, em razão de exercer, na ocasião, o
cargo de Procurador e Procurador Geral do Município,
por emitir e ratificar parecer jurídico pela contratação
emergencial visando a execução de obras de reparos em
www.tce.es.gov.br

Escolas Municipais de Ensino Fundamental sem a devida documentação e caracterização, com Infringência aos
Artigos 24, IV, e 26, parágrafo único, I, da lei 8666/93, ferindo o princípio da legalidade.
Arguem preliminar de ilegitimidade de parte, em razão
de que: (i) A Lei Orgânica desta Corte de Contas, em seu
artigo 5º, inciso XVII, parágrafo único, excetua as manifestações dos advogados públicos submetidos ao estatuto da OAB; (ii) Não foram membros da Comissão Permanente de Licitação e suas participações deram-se, tão
somente, através de posicionamento jurídico; (iii) os pareceres foram com base em ofícios administrativos emitidos por subsecretários retratando o quadro fático do
momento, configurando, naquela oportunidade, possível prejudicialidade do início do ano escolar; (iv) Decreto
Municipal informando acerca da Situação de Emergência em razão de enxurradas, fazendo-se necessário reparos nas escolas; (v) independência funcional; (vi) Competência de fiscalização pela OAB; (vii) Direito à tratamento condigno com base no código de ética e disciplina da
OAB; (viii) imunidade do advogado; (ix) Direito de reclamação verbal ou escrita da imunidade do advogado; (x)
Advogado Público – emissão de parecer – Limites de Responsabilidades.
No que tange à alegação dos responsáveis, de que falece a este Tribunal competência para julgar atos praticados por advogados públicos, a matéria já está pacificada
na jurisprudência deste TCE-ES, como se confere a seguir
no trecho do Informativo de Jurisprudência nº 34 deste TCE-ES:
1. Competência do TCE em relação a advogados públicos.
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração,
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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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
caracterizam a interposição dos embargos de declaração. O Plenário, à unanimidade, não conheceu os Embargos de Declaração. ACÓRDÃO TC-455/2016-Plenário,
TC 13558/2015, relator Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, publicado em 24/05/2016.
Superada a questão da competência desta Corte em responsabilizar advogados públicos, confiro que a responsabilização de procuradores públicos pelas Cortes de
Contas não é matéria simples, não se podendo falar em
jurisprudência pacificada, porque as decisões são variaDiário Oficial de Contas

das, já que abarcam inúmeras situações jurídicas, que
podem ser analisadas por óticas variantes.
Pois bem. Via de regra, o parecer jurídico não vincula o
administrador público. Para a maioria da doutrina e jurisprudência, principalmente após as manifestações do
STF nas Decisões MS 24.073-3, MS 24.584 e MS 24.631,
convergem para a responsabilização do parecerista jurídico quando o parecer é de natureza vinculativa e, em se
tratando de parecer opinativo, quando há demonstração
de erro grosseiro, má-fé ou culpa latu sensu. Todavia, se
o parecer está devidamente fundamentado e se defende
tese jurídica aceitável, com amparo em lição doutrinária
ou jurisprudencial, não deve haver responsabilidade do
advogado público.
Neste sentido, leciona a Professora Maria Sylvia Zanella
Di Pietro:
“É importante ressaltar que os pareceres jurídicos exigem trabalho de interpretação de leis, muitas delas passíveis de divergências quanto ao seu sentido, exigindo a
aplicação de variados métodos de exegese. Por isso mesmo, é perfeitamente possível que a interpretação adotada pelo advogado público (que, na função consultiva,
participa do controle interno de legalidade da Administração Pública) não seja coincidente com a interpretação
adotada pelos órgãos de controle externo. Seria inteiramente irrazoável pretender punir o advogado só pelo fato de sua opinião não coincidir com a do órgão controlador, até mesmo levando em consideração que nem sempre os técnicos e membros dos tribunais de contas têm
formação jurídica que os habilite a exercer atividade de
consultoria, assessoria e direção jurídicas, que é privativa da advocacia, nos termos do artigo 1º, inciso II, do Estatuto da OAB. Mesmo em se tratando de controle exerwww.tce.es.gov.br

cido por membros do Ministério Público, nada existe em
suas atribuições institucionais que lhes permita censurar ou corrigir opinião emitida licitamente por qualquer
advogado, seja público ou privado. Por isso mesmo, sua
responsabilização depende da demonstração de que o
advogado, ao proferir sua opinião, agiu de má-fé, com
culpa grave ou erro grosseiro. De outro modo, faltará aos
advogados o mínimo de segurança jurídica para o exercício de suas funções, consideradas essenciais à justiça pelos artigo 131 e 133 da Constituição Federal, com a garantia da inviolabilidade por seus atos e manifestações
no exercício da profissão.”
É certo que o Direito não é uma ciência exata e quase todos os assuntos jurídicos podem ser analisados sob variadas óticas. As leis são interpretadas de maneira variada pela doutrina e é comum haver divergência jurisprudencial mesmo em casos
semelhantes. Se o parecer está devidamente fundamentado e se defende tese jurídica aceitável, com amparo
em lição doutrinária ou jurisprudencial, não deve haver
responsabilidade do advogado público.
No caso Concreto, compulsando os autos, visto às fls.
003 a 388, consta as informações da Subsecretária de
Educação Municipal a necessidade de realização de
obras de reparo em razão das fortes chuvas que ocorreram no Município de Fundão no exercício de 2009, sob
pena de prejudicar o início do ano escolar, como também, existem informações do Secretário Municipal de
Planejamento informando que não possuía nos quadros
servidores para execução dos serviços necessários.
Também verifico que, na ocasião, foi decretado o estado de emergência, consoante se depreende do Decreto 17/2009, em razão de área afetadas por inundações e
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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enxurradas bruscas.
Ante as considerações feitas, não constato ter havido
má-fé ou erro grosseiro por parte dos Senhores José Carlos Rizk Filho e Alessandra Núbia Costa Rodrigues enquanto procuradores municipais, motivo pelo qual, afasto a responsabilização nestes autos.
Feitas estas considerações, o argumento dos Responsáveis pela ilegitimidade em permanecer nestes autos, deve prosperar, pois o parecer emitido pela dispensa de licitação para contratação de mão de obra visando os reparos nas escolas atingidas pela chuva está dentro da hipótese prevista no artigo 24, VIII, da Lei 8.666/93, agindo
os mesmos dentro da lei.
Nessa linha de intelecção, divergindo do entendimento
do Relator acolho a preliminar arguida para excluir dos
presentes autos a imputação de responsabilidade dos
senhores José Carlos Risck Filho, Alessandra Núbia Costa
Rodrigues e Kelli Médici Nunes.
II.1.3 - DA RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO EXECUTIVO:
De início, destaco que este Tribunal de Contas muito
evoluiu em relação à apreciação da matriz de responsabilização e a individualização de condutas dos eventuais
responsáveis, sujeitos à sua jurisdição.
Outrossim, 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 responsabilidade objetiva.
Neste contexto, imperioso registrar que os fatos impuDiário Oficial de Contas

tados decorreram de processos administrativos licitatórios, o que não implica em dizer que o Chefe do Executivo estará isento de responsabilidade, pois, excepcionalmente, poderá vir a ordenar despesa. Nesse caso, responderá pelo ato praticado, cuja responsabilidade deverá ser individualizada.

obras de reparos em escolas do Município de Fundão,
a unidade técnica imputou responsabilidades no sentido de entender que a dispensa de licitação com base em
situação emergencial estariam ausentes todas as prerrogativas necessárias para caracterizar a situação emergencial.

Contudo, em que pese a ciência do gestor da ocorrência
do processo administrativo licitatório, bem como da consequente homologação deste processo, por ele efetuada, não pode o mesmo ser responsabilizado por questões técnicas, que fogem à sua competência.

Entende que, diante do Decreto Municipal nº 17/09, deveria a Administração apresentar o formulário de avaliação de danos – AVADAN e croqui, demonstrando quais
serviços listados seriam tão urgentes a ponto de inviabilizar o início das aulas nas escolas. Acrescenta que alguns itens decorrentes da contratação emergencial necessitam de maiores justificativas, como, por exemplo:
ventilador de teto e carrinho com suporte com rodas para televisor.

Em vários precedentes deste Tribunal, foi afastada a responsabilidade do ordenador de despesa em razão do
grau de reprovabilidade da conduta do agente pela ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e
a irregularidade apontada, tais como: TC 4833/05; TC
537/2006; 1989/2010; 5928/2009; 167/2012, 7384/12.
Nessa linha de raciocínio, afasto a responsabilidade do
Senhor Marcos Fernando Moraes em relação aos itens
relativos às irregularidades apontadas referentes a: Processo de dispensa de licitação irregular; Ausência de
justificativa para escolha do contratado; Exercício ilegal
da Profissão de engenheiro por leigo; Análise do valor
global contratado.
II.2- MÉRITO:
II.2.1- DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO: Itens 2.1.1;
2.2.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1. da ITI nº 380/2013. Responsáveis: Marcos Fernando Moraes; Gleudson Demuner
Patuzzo; Silas Amaral Mazza, José Carlos Risck Filho e
Alessandra Núbia Costa Rodrigues.
Analisando os contratos firmados com a empresa J.Neves Construtora Ltda., que objetivava a execução das
www.tce.es.gov.br

Pois bem, compulsando os autos, observo que consta no
Decreto Municipal nº 17/2009 (fls. 1701/1704, noticiando em seu inciso II que, em razão das fortes chuvas ocorridas no Município de Fundão, ocorreu a inoperância de
vários órgãos do Município, que foi invadido pelas águas.
Os Incisos III e IV do referido Decreto informam a existência do Formulário de Avaliação de Danos, bem como,
a intensidade do desastre, dimensionada como de nível
III, de acordo com a Resolução nº 03 do Conselho Nacional de Defesa Civil.
Observo, ainda, às fls. 210 e 211, por exemplo, que o
Procurador Municipal solicitou informações acerca dos
detalhes da urgência em relação ao pedido de reformas
e reparos na escola municipal, sendo-lhe informado pela Subsecretária Municipal de Educação que, diante das
fortes chuvas, ocorreu inundação da região, inclusive da
escola ali localizada, provocando perda total do prédio e
equipamentos, deixando a localidade sem escola. InforSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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ma, ainda, que não havia outro local para atendimento
dos alunos já matriculados e nem escolas outras capazes
de atender ao aumento da demanda.
Em outro processo administrativo, informa a subsecretária que, diante das chuvas, um muro da escola municipal
foi derrubado e a rede de esgoto danificada, prejudicando o funcionamento da escola.
Temos ciência de que, com o reconhecimento do ato de
declaração do estado de calamidade pública ou da situação de emergência, necessário a presença do Formulário de Avaliação de Danos, que tem por finalidade: informar, com precisão, sobre as características dos desastres; avaliar os danos humanos, materiais e ambientais
provocados pelo desastre; informar sobre os prejuízos
econômicos e sociais resultantes da situação, devendo
ser preenchido por um determinado prazo após a ocorrência do desastre, por equipe habilitada, e encaminhado, simultaneamente, no mais curto prazo possível, aos
órgãos competentes.
No caso presente, de fato, não foram trazidos aos autos a avaliação de danos com os croquis e possíveis fotografias, contudo, levando em consideração o estado de
calamidade em que se apresentava o Município de Fundão na ocasião dos fatos, aliados às informações constantes nos autos dos Secretários Municipais, que retratam a necessidade de reforma à Escolas Municipais de
modo a viabilizar o início do ano letivo, o que de fato deve ter ocorrido ante a ausência de notícias dos autos de
que a Administração não obteve êxito nos serviços contratados.
Em relação a outros itens, como por exemplo, os citados
pela unidade técnica – ventilador de teto e suporte para
TV – a princípio não estariam contemplados na urgência
Diário Oficial de Contas

dos reparos/consertos nas escolas atingidas pela chuva,
vejo que os equipamentos seriam necessários para garantir a efetividade do ensino em sua plenitude, justificando, assim, ao meu sentir, a compra no momento da
abertura do ano letivo no Município.
Diante destas constatações e adotando o critério da razoabilidade em meus julgamentos, verifico que a irregularidade apontada não enseja grave violação a norma jurídica capaz de imputar responsabilidades, sendo passível de recomendação para que nas próximas contratações diretas em situações semelhantes seja anexado,
nos processos administrativos de autorização de despesas, o formulário de avaliação com os demais documentos necessários a sua comprovação.
II.2.2 – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA
DO CONTRATADO: itens 2.1.2; 2.2.2; 2.3.2; 2.4.2.; 2.5.2;
2.6.1 da ITI nº 380/2013. Responsáveis: Marcos Fernando Moraes; Gleudson Demuner Patuzzo; Silas Amaral
Mazza.
A unidade técnica, analisando o critério de escolha da
empresa contratada diretamente para promover os serviços de reformas das escolas municipais, observou que,
embora os valores estejam justificados dentro da planilha de custos referenciais LABOR/CT-UFES, não foi encontrado qualquer consulta/convite a possíveis empresas de engenharia interessadas, em prejuízo aos princípios da publicidade, impessoalidade e economicidade,
onde deveria ter sido elaborada uma cotação de preços
para o objeto pretendido com base na planilha orçamentária inicial, o que poderia ter levado a uma redução do
valor contratado.
Pois bem. Compulsando os autos, observo que, após autorização para contratação direta com base na dispensa
www.tce.es.gov.br

de licitação, o Presidente da CPL – Gleudson Demuner
Patuzzo encaminha os processos administrativos à Secretaria Municipal de Planejamento para escolha de empresa para execução dos serviços (fl.13).
O processo administrativo, antes de ser encaminhado
para a SEMPLA, foi enviado para parecer jurídico visando à possibilidade ou não da contratação direta, onde,
ao final do posicionamento do Procurador Municipal pela viabilidade da contratação direta, fez ressalvar o artigo
26 da Lei de Licitações, que, em seus incisos, estabelece
a necessidade de justificativa de escolha do contratado.
Posteriormente, o Secretário Municipal de Planejamento indica a empresa J.Neves Construtora (fl.25v), esclarecendo que a empresa é do Município e seu representante tem procurado a Administração e apresentado seus
serviços, ressalvando que deve ser respeitada a legalidade e a planilha de custos.
Em qualquer contratação efetuada com dispensa de licitação, imprescindível que se observe, com rigor, o disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, de modo que sejam devidamente justificados os motivos da escolha do
fornecedor ou executante e os preços pactuados, pois
o processo de contratação, seja direta ou mediante licitação, se desenvolve por fases, de modo que os antecedentes preparam os elementos a serem considerados
posteriormente.
Essa sequência se torna necessária, pois é considerada
como garantia de que, em todos os casos, a Administração dispensará aos interessados tratamento igualitário,
buscando melhores condições do mercado a modo de
possibilitar a melhor proposta.
Não obstante tais considerações, no caso concreto, vejo
Segunda-feira, 11 de junho de 2018

397

ATOS DA 2a CÂMARA

que caracterizada a situação emergencial, resta ao Administrador certa margem de subjetivismos para a escolha do contratado e é justamente nessa justificativa que
se pode avaliar a correção do procedimento do agente
público.
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, em sua obra Contratação Direta sem Licitação, 7ª edição, pág. 644, acerca do
tema assim se manifesta:
“Para essas justificativas são admissíveis motivos ou razões que, se incluídas em um ato convocatório, ensejariam sua nulidade. É o caso, por exemplo, da justificativa para escolha do fornecedor que se faz pela proximidade do mesmo com a comunidade afetada pela emergência. Enquanto em condições normais não poderia o administrador pautar-se pela localidade da sede do estabelecimento do contratado para promover contratação, ou
mesmo, incluir essa condição para a habilitação no processo licitatório, ou decisão, em caso de empate, aqui ela
pode ser erigida como critério para escolha de um entre
vários possíveis fornecedores para a contratação direta,
desde que a localização geográfica possa contribuir para a rapidez no atendimento das pessoas em situação de
risco ou minorar-lhes o sofrimento”.
Nessa linha de pensamento, verifico que, neste caso concreto, a escolha se deu em razão de que a empresa contratada estava localizada no Município de Fundão, amparado seu fundamento dentro do critério da razoabilidade, levando-se ainda em consideração que os preços
contratados estavam em conformidade com o mercado.
Diante do ponderado, afasto a presente irregularidade.
II.2.3 – EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO POR ENGENHEIRO LEIGO; Itens 2.1.3; 2.2.3; 2.3.3; 2.4.3; 2.5.4;
Diário Oficial de Contas

2.6.2 da ITI nº 380/2013. Responsáveis: Marcos Fernando Moraes; Silas Amaral Mazza.
Constatou a unidade técnica que o Secretário Municipal
de Planejamento – Silas Amaral Mazza, responsável pela
elaboração dos documentos técnicos, que encaminhou
as planilhas constantes dos processos administrativos visando à reforma/conserto das escolas municipais, não
possui registro no CREA.
Entende, com isso, que a Administração não comprovou,
mediante a apresentação de documento legal hábil, no
caso, através de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), que algum profissional habilitado foi responsável
pela elaboração dos documentos técnicos constantes no
processo.
Em justificativa, o Sr. Silas Amaral Mazza informa que é
Engenheiro registrado no CREA/RJ sob o nº 81-1-240429, exercendo o cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano no Município de Serra no Período
de 2005 a 2008, como também fez acostar documentos
com as planilhas de todas as escolas assinadas por um
Engenheiro e um arquiteto com o respectivo registro no
CREA.
Analisando os argumentos de defesa, entendeu a equipe de auditoria que, embora constam documentos assinados pro engenheiro e arquiteto, não se faz presente
a ART, reafirmando o entendimento de que não houve
profissional habilitado na elaboração das planilhas.
Como de conhecimento, a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica é um instrumento legal, necessário à
fiscalização das atividades técnico-profissionais, nos diversos empreendimentos sociais, instituída pela Lei n°
6.496, de 7 de dezembro de 1977, estabelecendo que
www.tce.es.gov.br

todos os contratos referentes à execução de serviços ou
obras de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia ou
Meteorologia deverão ser objeto de anotação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea).
Compulsando os autos, não consta a presença da ART,
o que, a princípio, penso não ser de competência desta
Corte de Contas a sua fiscalização. Lado outro, levando-se em consideração a razão da legislação – qual seja –
a responsabilização do profissional, verifico que, no caso concreto, constam documentos devidamente assinados por profissionais habilitados, que deverão, diante de
eventual prejuízo a terceiros ou a própria Administração,
responder por seus atos.
Nesse sentido, consta às fls. 1672/1689, assinaturas dos
senhores Reynaldo Caplum – Engenheiro Civil com registro no CREA-MG sob o nº 24554/D, e Renato Gustavo da
Vitória – Arquiteto e Urbanista com Registro no CREA/ES
sob o nº 018297-D, comprovando a existência de profissionais habilitados para assinar as referidas planilhas orçamentárias visando às reformas das escolas.
Assim, afasto a presente irregularidade, com recomendação à atual Administração que faça constar a ART
quando se fizer necessária.
II.2.4 – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE
DA ADMINISTRAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 2.1.4; 2.2.4; 2.3.4; 2.4.4.;
2.5.5; 2.6.3 da ITI nº 380/2013. Responsáveis: Marcos
Fernando Moraes; Silas Amaral Mazza;
II.2.5 - AUSÊNCIA DE CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS: itens 2.1.6; 2.2.6; 2.3.6; 2.4.5.; 2.5.6; 2.6.4
da ITI nº 380/2013. Responsáveis: Marcos Fernando
Moraes; Silas Amaral Mazza.
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II.2.6- FALTA DE SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES: Itens 2.1.5;
2.2.5; 2.3.5 da ITI nº 380/2013. Responsáveis: Marcos
Fernando Moraes; Silas Amaral Mazza.
II.2.7 – PAGAMENTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE
CONTROLE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Itens 2.1.8;
2.2.7; 2.3.7; 2.4.6; 2.5.7; 2.6.5 da ITI nº 380/2013. Responsáveis: Marcos Fernando Moraes; Silas Amaral Mazza e J.Neves Construtora Ltda.
Os itens acima relacionados, quais sejam, II.2.4 a II.2.7,
serão analisados em conjunto para uma melhor didática,
em razão de que as matérias estão relacionadas entre si.
Verificou a equipe de auditoria que não se fez presente
um representante da Administração para acompanhar/
fiscalizar os contratos referentes às reformas das Escolas
Municipais, tornando frágil a determinação da responsabilidade do representante da administração responsável
pela liberação dos pagamentos pela prestação do serviço
contratado, trazendo como consequência possível descumprimento do contrato relativo à execução dos serviços, imputando, ao final, ressarcimento.
Pois bem, de início observo que não houve designação
formal de servidor ou terceiro para fiscalizar e acompanhar os contratos ora em referência, podendo, de fato,
causar prejuízos à Administração.
Um dos maiores problemas enfrentados pela Administração Pública nos contratos administrativos é a má execução contratual. Esta situação poderia ser minimizada
se as fiscalizações, efetuadas pelos Fiscais dos Contratos, fossem mais eficientes. Esse foi o principal motivo
no sentido de que a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, no seu art. 67, exige que a execução do contrato deva ser acompanhada e, principalmente, fiscalizaDiário Oficial de Contas

da por um agente da Administração, ou seja, a designação de um fiscal é obrigatória.
Acompanhar significa estar presente ou manter um sistema de acompanhamento da execução do contrato, e
fiscalizar significa verificar se o contrato está sendo executado de acordo com o que foi pactuado, através de observações e ações junto ao preposto do contratado, tudo devidamente registrado e comunicado ao gestor do
contrato nos casos de descumprimento do disposto no
contrato.
Logo, conclui-se que o Fiscal do Contrato é uma figura indispensável nos contratos administrativos, para que haja uma fiscalização eficiente e principalmente eficaz para
uma correta execução contratual.
Compulsando os autos, verifico que os contratos firmados preveem, na Cláusula Sexta, item 6.1, que:
“O CONTRATANTE exercerá permanente fiscalização à
execução do presente contrato. O exercício desse direito
não eximirá a CONTRATADA de cumprir suas obrigações”.
Verifico, ainda, que em alguns processos administrativos de pagamento, as planilhas de medição dos serviços
executados foram assinadas pelo Sr. Silas Amaral Mazza
– Secretário Municipal de Planejamento, com posterior
despacho à Secretaria das Finanças solicitando o pagamento à empresa contratada.

cípios basilares de controle interno, homenageando os
fundamentos que devem balizar as rotinas administrativas atinentes aos processos de execução das despesas
públicas.
Na percepção de Aragão (2010, p. 224 - Artigos 40 Revista do TCU 128), tem-se que: “os princípios de controle interno que devem ser observados pelas unidades e
entidades públicas e monitorados pela auditoria interna governamental [são:] a relação custo versus benefício, a qualificação adequada e o rodízio de funcionários,
a delegação de poderes e a definição de responsabilidades, a existência de manuais de rotinas e procedimentos, a segregação de funções e a aderência a diretrizes e
normas legais”.
Nesse sentido, a segregação de funções se configura 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 podendo
ocasionar todo tipo de disfunções.

De fato, constata-se, quando se segregam as funções no
âmbito administrativo, ocorre a mitigação dos conflitos
de interesses, dos erros, das possíveis fraudes e do comportamento inadequado ou indesejado, de modo a restringir significativamente as disfunções ético-comportamentais.

No caso concreto, necessário se torna verificar se houve ou não ocorrência de prejuízo à Administração. Consoante se infere da Instrução de Engenharia Conclusiva
nº 81/2015, essa informa que: “não é possível afirmar,
a partir da análise aos autos, se os serviços foram realizados de fato, visto que os serviços contratados de duração permanente, isto é, os materiais/equipamentos
instalados ou as construções com vida útil superior ao
tempo decorrido entre a realização da obra e da auditoria pelo TCE-ES não foram detectados pela equipe técnica deste Tribunal em inspeção “in loco”...”

A segregação de funções se configura como um dos prin-

Sobre a impossibilidade de se imputar o ressarcimento
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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 nenhum ato na realização da despesa em análise, não havendo que se falar em sua responsabilização. Quanto ao
ordenador da despesa, também não deverá ser condenado ao ressarcimento, já que o pagamento da despeDiário Oficial de Contas

sa se deu com base em documento, aparentemente legítimo, do qual constava atestado de liquidação da despesa. (...)
3) Recurso ordinário a que se dá provimento parcial.
(Processo: 796082 Natureza: Recurso Ordinário. Relator:
Conselheiro Mauri Torres. Publicado em 17/02/2012)
Pela relevância de seus fundamentos, transcrevem-se
trechos do voto vencedor referente ao julgado acima
ementado:
“(...) Nesse contesto, tendo em vista que a responsável
pela liquidação da despesa, Sra. (...), Secretária Adjunta
de Trabalho e Ação Social emitiu seu atestado nas notas
fiscais, confirmando que o serviço foi efetivamente prestado, considero que somente uma prova em contrário
poderia desconstituir a veracidade do afirmado.
Não vislumbro nos autos elementos suficientes ou documentação que comprove, de forma inequívoca, que
o objeto contratado não foi prestado. Assim, parece-me que o que ocorreu foi uma falha de gestão, mais
especificamente do controle interno municipal que não
se preocupou em amparar a despesa com documentos,
tais como itinerário percorrido com a respectiva quilometragem, o cadastro de pessoas carentes e o rol de beneficiados.
Ademais, a jurisprudência majoritária tem decidido
que, para haver condenação dos agentes públicos à devolução de quantias desembolsadas pelo pagamento
das despesas consideradas irregulares, mister se faz demonstrar a ocorrência do desvio do dinheiro público e
do consequente dano ao erário. Não basta, pois, mera
presunção desse dano, sob pena de se promover o enriquecimento sem causa do ente público, em detrimento
www.tce.es.gov.br

do condenado indevidamente ao ressarcimento.
(...)
Assim, insta concluir que não há como determinar o ressarcimento de danos incertos ou meramente supostos,
mas somente daqueles efetivos, decorrentes da conduta ilegítima do agente lesiva ao erário, o que, no caso
em tela, não foi demonstrado, tornando, portanto, descabida a condenação (...).
Nota-se que a irregularidade que ensejou a condenação restringiu-se apenas à ausência de documentos que
comprovassem a regular realização da despesa, o que,
a meu ver, não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade da liquidação da despesa atestada
por servidor detentor de fé pública nas notas fiscais. (...)”
No mesmo sentido é o seguinte precedente, também do
TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO – ATOS DE ORDENAMENTO DE DESPESAS IRREGULARES – IMPUTAÇÃO DE
RESSARCIMENTO POR DANO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – VIDEOCLIPE
– FALTA DO TEOR DA MATÉRIA VEICULADA – CARÁTER
PROMOCIONAL – PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANO – INSUFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DA NATUREZA DA PUBLICAÇÃO E DA OCORRÊNCIA DO DANO – INCABÍVEL A
PRESUNÇÃO – AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE
DO GESTOR – PROVIMENTO DO RECURSO.
1) No caso, conclui-se, em conformidade com a jurisprudência citada do STJ, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e deste Tribunal de Contas, não
cabe a imputação de ressarcimento ao erário, pois não
restou minimamente demonstrado o dano efetivo, senSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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do que ao contrário, os indícios probatórios apresentados em sede recursal, ainda que frágeis, indicam a regularidade da despesa com publicidade.
2) Dá-se provimento ao recurso, reformando-se a decisão recorrida.
3) Fazem-se determinações a órgãos da Casa para intimação da parte e, após, o arquivamento dos autos.
(Processo n.: 862225 . Natureza: Recurso Ordinário. Relator: Conselheiro Mauri Torres. Publicação: 04/09/2012
Novamente, pela relevância dos fundamentos, faz-se
transcrição de trechos do Voto vencedor:
“(...) Nesse cenário, entendo que no caso específico do
processo de Julgamento da Legalidade dos Atos de Ordenamento de Despesas Municipais, em que os autos foram instruídos de forma precária, diferentemente de outros casos em que a irregularidade seja constatada nos
autos de uma Inspeção in loco, não há como inferir que
os vídeos visavam o caráter promocional do ex-Prefeito,
e tampouco é possível presumir a ocorrência de dano ao
erário, imputando ao Recorrente a responsabilização pelo ressarcimento aos cofres públicos .
Diante das particularidades do caso em exame, é imperioso destacar que, no que se refere à imputação de ressarcimento de dano, aplica-se a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios que tem decidido que, para
determinar aos agentes públicos a devolução de quantias desembolsadas pelo pagamento das despesas consideradas irregulares, mister se faz demonstrar a ocorrência do desvio do dinheiro público e do consequente
dano ao erário. Não basta, pois, mera presunção desse
dano, sob pena de se promover o enriquecimento sem
causa do ente público, em detrimento do gestor públiDiário Oficial de Contas

co indevidamente condenado.
(...)
Além do sobredito posicionamento da jurisprudência pátria, importa notar que no âmbito desta Corte de Contas,
em casos semelhantes aos da decisão vergastada, a ausência de documentos comprobatórios dos apontamentos do órgão técnico e a dificuldade de apuração dos fatos pelo longo decurso do tempo tem, inclusive, dado
ensejo ao arquivamento de autos de processos de Julgamento da Legalidade dos Atos de Ordenamento de Despesas Municipais constituídos do desentranhamento de
processos de Prestações de Contas, consoante se verifica
dos reiterados julgados abaixo colacionados:
“ Trata-se de Julgamento da Legalidade dos Atos Despesas Municipais, cujos documentos foram desentranhados da Prestação de Contas do Município de Diamantina, relativa ao exercício de 1983.
(...)
VOTO: A inexistência, no Tribunal de Contas de documentos comprobatórios que embasariam as informações apontadas no estudo do Órgão Técnico, prejudica
materialmente o exame de mérito.
Registro ainda, que decorridos 24 (vinte e quatro) anos
desde que nos foi enviada a Prestação de Contas, da
qual foram desentranhados os documentos que constituem o processo em exame, fica dificultada sobremaneira a apuração de quaisquer ocorrências que viessem
a ser constatadas na sua análise.
Diante do exposto e em homenagem ao princípio insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, que assegura ao cidadão, razoável duração do processo administrativo ou judicial e os meios que garantem
www.tce.es.gov.br

a celeridade de sua tramitação, acato os pareceres das
Doutas Auditoria e Procuradoria e determino o arquivamento definitivo dos autos.”(grifos nossos)
(Processo nº 609.700, Julgamento Legalidade Atos Despesas Municipais, Prefeitura Municipal de Diamantina,
exercício de 1983, 1ª Câmara, sessão do dia 20/09/2007,
Rel. Cons. Wanderley Ávila)
“Tratam os autos de Julgamento da Legalidade dos Atos
das Despesas Municipais realizadas pela Prefeitura Municipal de Itumirim, no exercício de 1993, sendo responsável o Prefeito Municipal à época, Sr. José Sílvio de Rezende.
VOTO: Considero prejudicado o julgamento do mérito
quanto às irregularidades apontadas, tendo em vista
que as informações produzidas pelo órgão técnico deste Tribunal não se encontram lastreadas com base em
documentos comprobatórios.
Acolho os pareceres da Auditoria e Procuradoria e determino o arquivamento dos autos, ressaltando que a matéria poderá ser objeto de reexame, mediante a apresentação dos respectivos documentos em inspeções no Município.” (grifos nossos)
(Processo nº 327424, Julgamento de legalidade Atos
Despesas Municipais, Prefeitura Municipal de Itumirim, exercício de 1993, Primeira Câmara, sessão do dia
10/05/2007, Rel. Cons. Wanderley Ávila)
“Versam os presentes autos sobre matéria desentranhada do processo n. 2419, referente à Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras,
exercício de 1993, autuados em 7/2/96, conforme documento de fls. 2.
(...)
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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No caso em análise, não há nos autos documentos a
ofertarem lastro probatório às irregularidades remanescentes, quais sejam, recebimento de remuneração
dos agentes políticos, recebimento de verba de representação e ausência de matéria publicada para comprovar a respectiva legalidade.

da Constitucional n. 45/04, a Constituição Federal passou a albergar, explicitamente, o direito à razoável duração do processo, inclusive os de natureza administrativa, conforme dicção do art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal.

As irregularidades apontadas inicialmente, salienta-se,
carentes da instrução probatória, poderiam revelar indícios de lesão aos cofres públicos passível de ressarcimento, contudo, os presentes autos não apresentam a
necessária comprovação dos prejuízos ao erário e, tão
pouco, documentos para apuração real dos fatos elencados como irregulares.

Diante do exposto, considerando que restou prejudicado o exame de mérito devido à ausência de documentação hábil a embasar as irregularidades apontadas, atento à aplicação dos princípios da razoabilidade, da eficiência e da economia processual, adoto o entendimento
pelo ARQUIVAMENTO dos autos, conforme o art. 176,
inciso III, e 196 § 3º, da Resolução nº 12/2008, sem prejuízo da reabertura do exame da legalidade dessas despesas, em futura inspeção in loco, ou por meio de representação ou denúncia apresentada a este Tribunal.” (grifos nossos)

(...)
De mais a mais, a continuidade dos presentes autos,
instruídos precariamente, não só contribui para a ineficácia como também prejudica a tão almejada eficiência
das Cortes de Contas. Isso porque, passados quase 15
anos da prática dos fatos tidos à primeira vista como irregulares, nada justifica o dispêndio financeiro e operacional por parte deste Tribunal a fim de instruir os presentes autos, o que, certamente passaria pela realização de inspeção in loco, é o que deflui da aplicação do
princípio da razoabilidade.
É também imperioso enfatizar que a inexistência de documentos para lastrear os fatos apontados pela unidade técnica prejudica a formação do convencimento do
órgão julgador, impõe a extinção do processo sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de
desenvolvimento válido e regular do processo.
(...)
Por fim, não se pode olvidar que por efeito da EmenDiário Oficial de Contas

Proposta de Voto

(Processo nº 53644., Julgamento de Legalidade dos Atos
de Despesas Municipais, Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras,exercício de 1993, Rel. Auditor Licurgo Mourão, Primeira Câmara, Sessão do dia 30/08/11)
Nessa senda, seguindo o posicionamento adotado por
esta Corte nos precedentes supracitados, a precariedade
de provas para embasar os apontamentos técnicos feitos
nos autos do Processo de Julgamento da Legalidade dos
Atos de Ordenamento de Despesas Municipais nº 53609
deveria ter ensejado o seu arquivamento.
(...)
Portanto, concluo que, no presente caso, em conformidade com a jurisprudência já citada do STJ, do TJMG e
desta Corte, não cabe a imputação de ressarcimento ao
erário, pois não restou minimamente demonstrado o
www.tce.es.gov.br

dano efetivo, sendo que, ao contrário, os indícios probatórios apresentados em sede recursal, ainda que frágeis, indicam a regularidade da despesa com publicidade. Ademais, não caberia a aplicação de multa decorrente da irregularidade formal consistente no descumprimento da IN nº 01/93 do TCEMG, tendo em vista a ocorrência da prescrição decenal da pretensão punitiva deste
Tribunal no presente caso.”
Visando eliminar quaisquer dúvidas que possam pairar
sobre o tema, colacionam-se as seguintes ementas de
julgados do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, CAPUT,
DA LEI 8.429/92. LICITAÇÃO. PARTICIPAÇÃO INDIRETA
DE SERVIDOR VINCULADO À CONTRATANTE. ART. 9º, III
E § 3º, DA LEI 8665/93. FALTA SUPRIDA ANTES DA FASE
DE HABILITAÇÃO. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE DANO
AO ERÁRIO. MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. ESSENCIAL
À CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (...)
4. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da
improbidade administrativa, sendo certo, ainda, que a tipificação da lesão ao patrimônio público (art. 10, caput,
da Lei 8429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido. Precedentes do STJ: REsp 805.080/SP, PRIMEIRA TURMA, DJe
06/08/2009; REsp 939142/RJ, PRIMEIRA TURMA, DJe
10/04/2008; REsp 678.115/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ
29/11/2007; REsp 285.305/DF, PRIMEIRA TURMA; DJ
13/12/2007; e REsp 714.935/PR, SEGUNDA TURMA, DJ
08/05/2006. (...)
(REsp 939.118/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
Segunda-feira, 11 de junho de 2018

402

ATOS DA 2a CÂMARA

TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 01/03/2011)
Ainda 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).”
“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)”.
Em precedente ainda mais recente, o STJ eliminou qualquer controvérsia quanto ao assunto:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR.
IRREGULARIDADES FORMAIS AVERIGUADAS NO PROCEDiário Oficial de Contas

DIMENTO LICITATÓRIO, QUE NÃO ENSEJARAM, CONTUDO, DANO AO ERÁRIO, CONFORME RECONHECIDO EM
PERÍCIA JUDICIAL E PELO TCE DE MINAS GERAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES NO
RESSARCIMENTO DOS COFRES PÚBLICOS, COM ESTEIO
EM LESÃO PRESUMIDA À MUNICIPALIDADE, SOB PENA
DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE ESTATAL.
(...)
4. A Ação Popular consiste em um relevante instrumento
processual de participação política do cidadão, destinado eminentemente à defesa do patrimônio público, bem
como da moralidade administrativa, do meio-ambiente
e do patrimônio histórico e cultural; referido instrumento possui pedido imediato de natureza desconstitutiva-condenatória, pois colima, precipuamente, a insubsistência do ato ilegal e lesivo a qualquer um dos bens ou
valores enumerados no inciso LXXIII do art. 5o. da CF/88
e, consequentemente, a condenação dos responsáveis e
dos beneficiários diretos ao ressarcimento ou às perdas
e danos correspondentes.
5. Tem-se, dessa forma, como imprescindível a comprovação do binômio ilegalidade-lesividade, como pressuposto elementar para a a procedência da Ação Popular
e consequente condenação dos requeridos no ressarcimento ao erário em face dos prejuízos comprovadamente atestados ou nas perdas e danos correspondentes.
6. Eventual violação à boa-fé e aos valores éticos esperados nas práticas administrativas não configura, por si
só, elemento suficiente para ensejar a presunção de lesão ao patrimônio público, conforme sustenta o Tribunal
a quo; e assim é porque a responsabilidade dos agentes em face de conduta praticada em detrimento do patrimônio público exige a comprovação e a quantificação
www.tce.es.gov.br

do dano, nos termos do art. 14 da Lei 4.717/65; assevera-se, nestes termos, que entendimento contrário implicaria evidente enriquecimento sem causa do Município,
que usufruiu dos serviços de publicidade prestados pela empresa de propaganda durante o período de vigência do contrato.
(REsp 1447237/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014,
DJe 09/03/2015)
Não obstante os precedentes contundentes acima mencionados, este Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo também já possui precedentes sobre o afastamento da imputação de ressarcimento nos casos de danos
meramente presumidos, conforme se extrai dos votos
proferidos 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.
Nessa linha de intelecção, embora visualizando a precariedade da fiscalização da execução do contrato diante
da ausência de servidor designado para a atividade, sendo realizada em dissonância com o princípio da segregação de funções, aliado ao fato de inexistência da utilização de nenhum documento de verificação das quantidades efetivamente executadas, tais como planilha de medição com memória de cálculo, fotos, dentre outros, forçoso concluir, no caso concreto, que não restou caracterizado a não realização/execução plena dos contratos referentes às reformas/consertos das Escolas Municipais,
motivo pelo qual permanecem as irregularidades analisadas nestes itens, à exceção dos itens referentes ao
pagamentos indevidos por ausência de controle na exeSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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cução dos serviços, por não ter sido caracterizado efetivamente o dano e sim sua presunção, matéria já rechaçada por esta Corte de Contas.
Deixo de aplicar sanção pecuniária por considerar, na
presente situação, a ausência de conduta lesiva para a
Administração Pública ou para a satisfação do interesse
público.
Lado outro, necessário que se recomende ao atual gestor que, nos futuros contratos administrativos, designe,
formalmente, servidor capacitado para acompanhar/
fiscalizar os contratos de acordo com o objeto pactuado respeitando o princípio da segregação de funções de
modo a viabilizar transparência, efetividade e compromisso com a coisa pública, caso já não seja essa conduta
atualmente adotada.
II.2.7 – FALTA DE TERMO DE ADITIVO: Item 2.1.7 da ITI
nº 380/2013. Responsáveis: Marcos Fernando Moraes
e Silas Amaral Mazza.
Analisando o Contrato nº 188/2009, cujo objeto era a
execução das obras de reparo na escola municipal “Anoldina Scarton Nunes”, observou a unidade técnica que
houve um acréscimo de 32,72% dentro do limite estabelecido na lei 8.666/93, que é de 50% para obras e engenharia, contudo, não foi feito o Termo de Aditivo.
O art. 58, I, da Lei n. 8.666/93 confere à administração a
prerrogativa de alterar seus contratos, esta prerrogativa
é justificada pelo dever atribuído a esta de bem tutelar
o interesse público, cabendo-lhe, pois, em face de determinadas circunstâncias, realizar as necessárias adequações do contrato firmado.
Tem-se que, como regra, os aditivos ao contrato administrativo só é possível se for providenciada, mediante forDiário Oficial de Contas

malização do respectivo termo aditivo, antes do término do prazo de vigência do ajuste conforme prevê o art.
60 da Lei federal das Licitações e Contratos da Administração Pública.
A razão da existência do citado termo é no sentido de
que o objeto acrescido esteja em conformidade como
edital de licitação, dentro do limite permitido em lei, haja equilíbrio dos preços fixados no contrato, requisitos
que viabiliza a segurança jurídica nos atos administrativos.
No caso presente, embora, visualizando que não foi trazido aos autos o Termo de Aditivo, também observo que
não foi ventilada notícias nos autos de que os requisitos
acima tenham sido violados, ao contrário, informam que
o valor do acréscimo foi dentro do percentual permitido
em lei e ainda que não houve superfaturamento dos preços pactuados.
Diante deste quadro, entendendo que a irregularidade
foi cometida, penso neste caso concreto que ante a ausência de desdobramentos de ordem material e dentro
do princípio da razoabilidade, é perfeitamente possível
sua mitigação, não se revelando, nesta oportunidade,
em grave violação à norma legal, capaz de imputar, por
si só, responsabilidades.
No entanto deve ser alertada a atual gestão, que em casos de necessidade de acréscimos de serviços deve ser
formalizado o respectivo Termo de Aditivo Contratual
em obediência a Lei de Licitação e aos princípios que regem à Administração Pública.
II.2.8 – ANÁLISE DO VALOR GLOBAL CONTRATADO: Item
2.5.3 da ITI nº 380/2013. Responsáveis: Marcos Fernando Moraes e Silas Amaral Mazza.
www.tce.es.gov.br

Questiona a unidade técnica preço referente ao material
de lona com estrutura de metalon pintado, decorrente
do Contrato nº 190/2009 – Execução das Obras de Reparo na Escola Municipal de Ensino Fundamental, aduz que
a equipe de auditoria utilizou o parâmetro de pesquisa
através de telefone e e-mail com empresas do ramo, ressalvando que os valores apurados decorreram de uma
cotação genérica, levando-se em consideração a descrição das características por telefone ou fotos enviadas
por e-mail para os fornecedores, e que para uma maior
especificação seria necessário a visita do vendedor ao local que não foi requisitado.
Alega, ainda, a unidade técnica que, em razão de não ter
sido encontrado o contrato para os serviços nele mencionados, não foi possível estabelecer o índice de reajustamento que deveria ser usado no contrato, motivo pelo qual a equipe de auditoria utilizou-se de tabelas disponíveis no Sinduscon-ES, apurando uma diferença entre o preço apreçado pelos técnicos e o pago pela Administração.
Vejo que a irregularidade apontada fez suposição de
possível diferença de preço de apenas um item do contrato em análise, deixando de levar em consideração a
data da efetiva aquisição do item, comparando-o quando da realização da auditoria, o que, por si só, já poderia
ocasionar distorções.
Não obstante, também na pesquisa realizada, a própria
unidade técnica faz ressaltar que a mesma foi feita de
forma genérica, sendo necessária a presença do fornecedor ao local para apresentar o preço correto.
Acrescenta-se, ainda, que mesmo entendendo que houve irregularidade, sendo o preço pactuado maior do que
o apurado pela equipe de auditoria, não houve menção
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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a ressarcimento, o que demonstra a precariedade dos fatos.
Diante destas observações, os mesmos fundamentos
constantes do item anterior quanto ao dano presumido
trago nesta irregularidade, para afastá-la.
III - CONCLUSÃO:
Ante o exposto, com vênias ao eminente Relator divergindo do entendimento exarado VOTO no sentido de
que este Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões expostas, em:
· Acolher a preliminar arguida para excluir dos presentes
autos a imputação de responsabilidade dos senhores José Carlos Risck Filho, Alessandra Núbia Costa Rodrigues
e Kelli Médici Nunes;
· Afastar a responsabilidade do Senhor Marcos Fernando Moraes em relação aos itens relativos às irregularidades apontadas referentes a: Processo de dispensa de licitação irregular; Ausência de justificativa para escolha do
contratado; Exercício ilegal da Profissão de engenheiro
por leigo; Análise do valor global contratado;
· Acolher as razões de justificativas dos senhores Gleudson Demuner Patuzzo e Silas Amaral Mazza, referente aos itens 2.1.1; 2.1.2; 2.2.1; 2.2.2; 2.3.1; 2.3.2; 2.4.1;
2.4.2; 2.5.1; 2.5.2; 2.6.1 da ITI nº 380/2013.
· Acolher as razões de justificativas do senhor Silas Amaral Mazza, referente aos itens 2.1.3; 2.2.3; 2.3.3; 2.4.3;
2.5.3; 2.5.4; 2.6.2 da ITI nº 380/2013.
Diário Oficial de Contas

· Não Acolher as razões de justificativas dos senhores
Marcos Fernando Moraes e Silas Amaral Mazza, referente aos itens 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6;
2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.4.4; 2.4.5.; 2.5.5; 2.5.6; 2.6.3; 2.6.4
da ITI nº 380/2013
· Acolher as razões de justificativas dos senhores Marcos Fernando Moraes e Silas Amaral Mazza, referente
aos itens 2.1.8; 2.2.7; 2.3.7; 2.4.6; 2.5.7; 2.6.5 da ITI nº
380/2013.
· Não imputar responsabilidade à sociedade empresária J. Neves Construtora Ltda, referente aos itens 2.1.8;
2.2.7; 2.3.7; 2.4.6; 2.5.7; 2.6.5 da ITI nº 380/2013.
· Deixar de aplicar sanção pecuniária, por considerar, na
presente situação, a ausência de conduta lesiva para a
Administração Pública ou para a satisfação do interesse
público, conforme exposto acima.
Diante destas constatações e adotando o critério da razoabilidade em meus julgamentos, verifico que as irregularidades apontadas não ensejam grave violação a norma jurídica, capazes de imputar responsabilidades, sendo passível de recomendação à atual gestão, caso já não
seja essa conduta atualmente adotada, e que:
· Nas próximas contratações diretas seja anexado aos
processos administrativos de autorização de despesas o
formulário de avaliação com os demais documentos necessários a sua comprovação;
· Nas futuras contratações faça constar a ART quando se
fizer necessária;
· Nos futuros contratos administrativos, designe formalmente servidor capacitado para acompanhar/fiscalizar
os contratos de acordo com o objeto pactuado respeitando o princípio da segregação de funções de modo a
www.tce.es.gov.br

viabilizar transparência, efetividade e compromisso com
a coisa pública.
· Nos casos de necessidade de acréscimos de serviços
deve ser formalizado o respectivo Termo de Aditivo Contratual em obediência a Lei de Licitação e aos princípios
que regem à Administração Pública.
Após o trânsito em Julgado, arquive-se.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC-211/2018 – 2ª CÂMARA
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas, em:
1.1. Acolher a preliminar arguida para excluir dos presentes autos a imputação de responsabilidade dos senhores José Carlos Risck Filho, Alessandra Núbia Costa
Rodrigues e Kelli Médici Nunes;
1.2. Afastar a responsabilidade do Senhor Marcos Fernando Moraes em relação aos itens relativos às irregularidades apontadas referentes a: Processo de dispensa de
licitação irregular; Ausência de justificativa para escolha
do contratado; Exercício ilegal da Profissão de engenheiro por leigo; Análise do valor global contratado;
1.3. Acolher as razões de justificativas dos senhores
Gleudson Demuner Patuzzo e Silas Amaral Mazza, referente aos itens 2.1.1; 2.1.2; 2.2.1; 2.2.2; 2.3.1; 2.3.2;
2.4.1; 2.4.2; 2.5.1; 2.5.2; 2.6.1 da ITI nº 380/2013.
1.4. Acolher as razões de justificativas do senhor Silas
Amaral Mazza, referente aos itens 2.1.3; 2.2.3; 2.3.3;
2.4.3; 2.5.3; 2.5.4; 2.6.2 da ITI nº 380/2013.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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1.5. Não Acolher as razões de justificativas dos senhores
Marcos Fernando Moraes e Silas Amaral Mazza, referente aos itens 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6;
2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.4.4; 2.4.5.; 2.5.5; 2.5.6; 2.6.3; 2.6.4
da ITI nº 380/2013
1.6. Acolher as razões de justificativas dos senhores Marcos Fernando Moraes e Silas Amaral Mazza, referente
aos itens 2.1.8; 2.2.7; 2.3.7; 2.4.6; 2.5.7; 2.6.5 da ITI nº
380/2013.
1.7. Não imputar responsabilidade à sociedade empresária J. Neves Construtora Ltda, referente aos itens 2.1.8;
2.2.7; 2.3.7; 2.4.6; 2.5.7; 2.6.5 da ITI nº 380/2013.
1.8. Deixar de aplicar sanção pecuniária, por considerar,
na presente situação, a ausência de conduta lesiva para
a Administração Pública ou para a satisfação do interesse público, conforme exposto acima.
1.9. Recomendação à atual gestão, caso já não seja essa
conduta atualmente adotada, que:
1.9.1 Nas próximas contratações diretas seja anexado
aos processos administrativos de autorização de despesas o formulário de avaliação com os demais documentos necessários a sua comprovação;
2. Nas futuras contratações faça constar a ART quando
se fizer necessária;
1.9.3 Nos futuros contratos administrativos, designe formalmente servidor capacitado para acompanhar/fiscalizar os contratos de acordo com o objeto pactuado respeitando o princípio da segregação de funções de modo a viabilizar transparência, efetividade e compromisso
com a coisa pública.
1.9.4 Nos casos de necessidade de acréscimos de serviços deve ser formalizado o respectivo Termo de Aditivo
Diário Oficial de Contas

Contratual em obediência a Lei de Licitação e aos princípios que regem à Administração Pública.

Exercício: 2009

1.10. Após o trânsito em Julgado, arquive-se.

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido o relator, conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou a área técnica e o Ministério Público Especial de
Contas.

Partes: Jose Luiz Torres Lopes

3. Data da Sessão: 07/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(em substituição - relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 30/05/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

UG: PMAV - Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua

Procurador: Pedro Paulo Volpini (OAB: 2318-ES, OAB:
184745-RJ)
Ementa:FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA ORDINÁRIA –
EXERCÍCIO DE 2009 – IRREGULARIDADES – PRESCRIÇÃO
– AUSÊNCIA DE MATRIZ – EXTINÇÃO DO FEITO COM
JULGAMENTO DE MÉRITO - ARQUIVAR.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
I. RELATÓRIO
Tratam os autos de processo com natureza de fiscalização, realizada in loco na Prefeitura do Município de Atílio Vivácqua, referente ao exercício de 2009, cujos achados se encontram discriminados no Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 9/2011 (fls. 5-46).
Identificados os responsáveis, realizada a citação e apresentadas alegações de defesa e razões de justificativas,
com documentos de suporte (fls. 748-823), elabora-se
a Instrução Técnica Conclusiva ITC 7927/2011 (fls. 827905) com sugestão de imposição de obrigação de ressarcimento no valor equivalente a 77.805,91 VRTE e sugestão de cominação de sanção pecuniária.
O Ministério Público de Contas no mesmo sentido (fls.
912-917).

Processo: 04639/2010-1

Realizada sustentação oral, e juntadas notas taquigráficas e documentos, retornaram os autos à análise técnica.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Instruída com a Manifestação Técnica 672/2016, conclui-
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-se:
4. Da conclusão / responsabilidades
4.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos que versam sobre o Relatório Técnico de Auditoria Ordinária nº 9/2011 na Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, relativo ao exercício de 2009, chegou-se ao
seguinte entendimento:
4.1.1 Deve ser reconhecida a prescrição relativa à aplicação da pena de multa aos indícios de irregularidade retratados na ITC 7927/2011, itens 1.1, 1.4, 1.5.1, 1.7, 1.8,
1.9, 1.10.1, 1.10.2, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18
e 1.18.1, eis que a pretensão punitiva sancionatória, atribuída constitucionalmente a este E. Tribunal, extinguiu-se em 27 de maio de 2016, a teor do disposto no art. 71
da LC 621/2012.
4.1.2 Devem ser mantidos os itens 1.3, 1.5.3, 1.6 e 1.11
da ITC 7927/2011, por o responsável não ter aduzido
em sustentação oral elementos fáticos novos ou argumentos com cunho jurídico aptos a desconstituir as irregularidades mantidas na ITC 7927/2011.
4.2. Posto isso, e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
4.2.1. Converter, preliminarmente, os presentes autos
em tomada de contas especial em face da existência de
dano ao erário, presentificado nos itens 1.3, 1.5.3, 1.6 e
1.11 da ITC 7927/2011, no valor total de R$ 149.932,00
(cento e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e dois
reais), equivalente a 77.805,91 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.
4.2.2. Rejeitar, parcialmente, as razões de justificatiDiário Oficial de Contas

vas apresentadas pelo responsável José Luiz Torres
Lopes e julgar irregulares as contas do mesmo, no exercício de 2009, em razão da manutenção das irregularidades delineadas nos itens 1.3, 1.5.3, 1.6 e 1.11 da ITC
7927/2011, condenando-o ao ressarcimento do erário
Municipal no valor de R$ 149.932,00 (cento e quarenta
e nove mil, novecentos e trinta e dois reais), equivalente
a 77.805,91 VRTE, com amparo no artigo 59, inciso III,
alíneas “a” e “b” da Lei Complementar 32/93, aplicável
aos fatos ocorridos em 2009.
O Ministério Público de Contas anui ao entendimento firmado pela Área Técnica
I. FUNDAMENTAÇÃO
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:
No processo de fiscalização o prazo prescricional é contado a partir da ocorrência do fato, conforme disposto
no art. 71, § 2º, II da referida Lei. Ocorridos no exercício
2009 e interrompido em 26/05/2011 com a juntada de
citação válida, esgotou-se 26/05/2016, mantida, entretanto, 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.
Assim restaram alcançadas pela prescrição os seguintes
achados, identificação pelo index da Instrução Técnica
Conclusiva:
1.1 - Ausência de formalização de processo e de elaboração de projeto básico para os convênios celebrados pelo
município auditado.
www.tce.es.gov.br

1.4 – Ausência de designação de fiscal de contrato
1.5.1 – Pagamento antecipado
1.7 – Ausência de cotação prévia de preços
1.8 – Ausência de previsão do quantitativo dos serviços
contratados
1.9 – Ausência de repetição do certame
1.10.1 – Contratação de assessoria para serviços rotineiros
1.10.2 – Empresa terceirizada de assessoria realizando
atividades típicas da procuradoria municipal
1.12 – Ausência de justificativa para aditamento de contrato
1.13 – Ausência de clareza na especificação do objeto do
certame
1.14 – Falta de designação de fiscal dos contratos
1.15 – Direcionamento do objeto da licitação
1.16 – Descumprimento de prazo para publicação do aviso de edital
1.17 – Contratação de artista através de terceiros – desrespeito ao procedimento de inexigibilidade
1.18 – Descumprimento das exigências para contratação
direta – ausência da razão da escolha do fornecedor e da
justificativa do preço
1.18.1 – Ausência de formalização de procedimento de
contratação direta
Entretanto, 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
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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.
A leitura dos relatórios que instruem o processo revela
a conduta do agente público responsável de firmar atos
em evidente afronta às normas legais, conduzindo a perda dos parcos recursos públicos. Sua conduta é qualificada por deixar de praticar um ato quando havia um dever
jurídico de fazê-lo e de inobservar um dever de cuidado
objetivo e que poderia, em ambas as situações, alterar o
resultado, no caso, impedir as irregularidades.
Ressalta-se que a manutenção do ressarcimento não
acarreta enriquecimento sem causa da Administração
porque, de fato, deu-se causa a perda porque as despesas realizadas não se reverteram em benefício do município ou, especificamente, no caso das subvenções, à sua
finalidade.
No caso concreto, a realização da fiscalização demonstra
a relação vertical na linha de comando de execução dos
achados, a identificação do responsável e a conduta/nexo de causalidade a ele imputada.
Não lhe socorre sequer o fato de lançar-se unicamente à
conta do prefeito municipal a obrigação de ressarcimento. O instituto da solidariedade na recomposição ao erário é adotado pela legislação como instrumento de satisfação do credor, no caso, o Tesouro Municipal de Atílio
Vivacqua, 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:
Diário Oficial de Contas

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.
Nesse passo, passa-se à análise das irregularidades com
potencial de configurar dano ao erário, identificados nos
itens 1.3, 1.5.3, 1.6 e 1.11 da ITC 7927/2011.
1. realização de despesas Incompatíveis com a Subvenção Social

da pública para cumprirem seu papel. Por outro lado, vemos que se trata de obrigação constitucional do município olhar por estas pessoas que dependem de tais serviços.
Neste sentido, o município se vê na obrigação de compartilhar com estas instituições o dever de oferecer à população uma atenção adequada às suas necessidades.
Para isso, a Lei 4.320/64 utiliza as subvenções, conforme
definição do art. 12, § 3º
§ 3º. Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de
custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como:

Base Legal: Artigo 16 da Lei 4.320/64 (Item 1.3 da ITC):

I – subvenções sociais, as que se destinem a instituições
públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural,
sem finalidade lucrativa; (grifo nosso)

Referência: Associação de Moradores de Flecheiras

Ainda, na mesma lei, vemos sobre a subvenção social:

Na auditoria se identificou que o município transferiu R$
5.292,00 para a Associação de Moradores de Flecheiras
como subvenção social, entretanto aqueles recursos não
foram aplicados em ações ou serviços de natureza social,
médico e/ou educacional.

Art. 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras a concessão de subvenções sociais visará
a prestação de serviços essenciais de assistência social,
médica e educacional...(grifo nosso)

Também não se vislumbrou a motivação e a comprovação da finalidade pública nas despesas, tendo sido verificado pagamentos mensais através de Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) para bombeiro hidráulico no
total do valor repassado.
Seguem as justificativas apresentadas por José Luiz Torres Lopes:
“Assim como na maioria dos municípios do interior, tais
associações não possuem infra-estrutura adequada para atender aos munícipes e, por isso, contam com a ajuwww.tce.es.gov.br

Dessa forma, temos a esclarecer que no que diz respeito ao que os nobres técnicos chamaram de incompatibilidade, na verdade se trata de despesa indireta, porém,
ligada ao objeto da entidade. Trata-se de serviços prestados para garantir o funcionamento físico da Associação,
sem os quais não haveria atendimento adequado à população beneficiada, o que faria com que perdesse a sua
função assistencialista.”
E que levou a seguinte análise na Instrução Técnica Conclusiva, verbis:
As subvenções sociais devem ser entendidas como “as
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transferências de recursos efetuadas, de forma supletiva
aos recursos de origem privada, para prestação de serviços essenciais de assistência social, médica, educacional e cultural” e que “servem para a manutenção e desenvolvimento de programa de interesse público desenvolvido pela entidade beneficiária para prestação de um
serviço à população” (in Conam em Revista nº 29, São
Paulo: Março/2009, p. 169)
Exatamente por se tratar de repasse de recursos públicos para a consecução de atividades de interesse da
municipalidade, as subvenções sociais demandam uma
prestação de contas detalhada da entidade beneficiada,
que identifique, de forma clara e objetiva, a destinação
do dinheiro.
No caso em tela, resta evidente que os valores recebidos
pela Associação de Moradores de Flecheiras não foram
aplicados em benefício do interesse público, como preconiza a disciplina das subvenções sociais.
Constam dos autos apenas recibos assinados pelo Sr. Gilmar Almeida Rocha (f. 125, 133, 143, 151, 160, 168, 176
e 186), pela execução de serviços como bombeiro hidráulico, no valor exato do repasse mensal, a saber, R$
441,00 (quatrocentos e quarenta e um reais), a pretexto
de representarem a prestação de contas da referida associação junto à Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua.
Nesse passo, opinamos pela manutenção da irregularidade, com a conseqüente devolução da importância de
R$ 5.292,00 (cinco mil, duzentos e noventa e dois reais),
equivalente a 2.746,23 VRTE’s.
Em sede de sustentação oral, o responsável aduziu que
os recursos foram aplicados no custeio do serviço de
abastecimento de água comunitário, controlado pela asDiário Oficial de Contas

sociação de moradores, com reflexos indiretos na saúde
das pessoas.

cedores os dois animais com a maior produção, desde
que atendido o mínimo previsto no Regulamento.

Tal linha de raciocínio não se sustenta diante da clareza
meridiana da norma legal que rege a matéria, consubstanciando situação em o poder público cedeu recursos
para particular sem suporte legal, cabendo a obrigação
de ressarcimento o repasse no valor de R$ 5.292,00, correspondentes a 2.746,23 VRTE.

Da análise das folhas com o registro das ordenhas combinada com os critérios acima descritos, chegamos aos seguintes vencedores:

2. Ausência de comprovação da despesa (item 1.5.3 da
ITC)
Base legal: Artigo 63 da Lei nº 4.320/64
Responsável: José Luiz Torres Lopes (Prefeito Municipal)
Na fiscalização restou comprovado irregularidade na
apuração de vencedores no concurso leiteiro da XXVIII
Exposição Pecuária de Atílio Vivácqua, com atribuição de
premiação desconforme com as planilhas que serviram
de base para apuração, apresentando como vencedores
de determinadas categorias pessoas não participantes
do concurso leiteiro.
A seguir, transcrevo trecho da Instrução Técnica Conclusiva, que detalha o tema e não teve sua conclusão alterada pelas justificativas apresentadas em sede de sustentação roal:
Consoante o artigo 16 do citado Regulamento, “serão
premiados os animais que obtiverem a 1ª e 2ª colocação
individual nas diferentes categorias, já descritas nesse
regulamento”. As categorias e as premiações estão discriminadas na tabela abaixo:
Seriam premiados os dois animais cuja média de produção nos 03 (três) dias de ordenha mais se aproximasse
do valor da respectiva categoria (20, 30 ou 40 kilos). No
caso das categorias “vaca livre” e “novilha”, sairiam venwww.tce.es.gov.br

Entretanto, foram efetuados, a título de “premiação” do
referido certame, os seguintes pagamentos (f. 70):
PARTICIPANTES
Primo Luiz dos Santos Batista
Elias Domingos Fiorio
Wander Jesus dos Santos
Delduque Escobar de Almeida

Amarildo Lopes Almeida
Sebastião Duarte Machado
Márcio Menegussi Menon
Romildo Sérgio Abreu Machado
Aulecir Sampaio França

PRÊMIOS (R$)
1.800,00
1.400,00
500,00
1.200,00
1.200,00
700,00
1.500,00
1.000,00
1.200,00
800,00
1.000,00
700,00

O Relatório do evento, às f. 803, relaciona os participantes do Concurso Leiteiro, dentre os quais NÃO se encontram os Srs. Elias Domingos Fiorio, Wander Jesus dos
Santos e Delduque Escobar de Almeida. Nesse sentido,
entendemos ser passível de devolução a importância
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), equivalente a 2.594,71
VRTE’s, relativa à soma dos valores a eles repassados.
Se reprovável a conduta de entrega de prêmio para pessoa diversa daquela que fora vencedora, penso que tal
ato não configura dano ao erário pelo simples fato de
que, qualquer que fosse o vencedor, o Município estaria
obrigado a conceder o prêmio. Assim, afasto a obrigação
de recompor ao erário municipal o valor de R$5.000,00,
equivalente a 2.594,71 VRTE’s.
1. Desrespeito ao princípio da impessoalidade (item 1.6
da ITC)
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Base legal: Princípio da Impessoalidade, artigo 37, caput
da Constituição Federal e artigo 32, caput, da Constituição Estadual.
Responsável: José Luiz Torres Lopes (Prefeito Municipal)
Achou-se na auditoria que o presidente da Comissão de
Festas da XXVIII Exposição Pecuária de Atílio Vivácqua,
Sr. Márcio Menegussi Menon, recebeu o montante de
R$ 2.000,00, referente à premiação em concurso leiteiro.
Constam nos autos que cheques nos valores de R$
1.200,00 e R$ 800,00 foram emitidos pelo próprio presidente da comissão e recebidos por ele próprio a título de premiação no concurso leiteiro, em flagrante situação de incompatibilidade coma função exercida e a participação no concurso.
A despeito da reprovabilidade da conduta, penso não ser
possível obrigar ao ressarcimento. Como no item anterior, caso o valor da premiação não fosse destinada ao
secretário municipal, esta, naturalmente seria destinada
a outra pessoa e desse modo afasto a obrigação de recomposição ao erário.
2. Ausência de liquidação da despesa (item 1.11 da ITC)
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Responsável: José Luiz Torres Lopes (Prefeito Municipal)
Acharam-se em auditoria pagamentos de serviços contratados para assessoria jurídica, contábil e de saúde na
Prefeitura de Atílio Vivácqua em situação de insuficiência na liquidação e ausência de indícios de realização dos
serviços. O Município de Atílio Vivacqua firmou os seguintes contratos de prestação de serviços:
1. O Contrato 118/2009, celebrado com Freitas e Freitas
S/S Ltda, tinha como objeto ‘... a prestação de serviços
Diário Oficial de Contas

técnicos especializados Assessoria Jurídica em todas as
Secretarias Municipais, relativo aos meses de fevereiro
a dezembro de 2009, conforme consta na Carta Convite
nº 002/2009”, no valor total de R$60.500,00, posteriormente aditado a R$65.400,00.
Os pagamentos foram realizados mediante apresentação de notas fiscais, com discriminação genérica dos serviços realizados, num único valor e sem qualquer glosa.
2. O Contrato nº 121/2009, celebrado entre o Município de MAW- Produtos Softwares, Assessoria LTda, tinha
como objeto a contração de prestação de serviços técnicos especializados de assessoria contábil com acompanhamento, treinamento , controle e avaliação, no mês
de fevereiro a dezembro de 2009 e com valor total de
R$60.500,00, aditado posteriormente a R$65.400,00.
Os pagamentos foram realizados mediante apresentação de notas fiscais, com discriminação genérica dos serviços realizados, num único valor e sem qualquer glosa.
3. O Contrato nº 252-A, celebrado entre o Município e
ASSEMSAÚDE Consultoria, Assessoria e Auditoria em
Saúde Ltda., tinha como objeto a prestação de serviços
nas áreas de controle e avaliação, assessoria de sistemas
e auditoria dentro do sistema municipal de saúde, no período de agosto a dezembro de 2009 para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições especificadas no Edital 024/2009, no valor de R$6.840,00.

e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal por meio de
normas presentes em seus artigos 62 e 63.
Dentre os requisitos exigidos para liquidação, destaca-se
a exigência de comprovantes de entrega de material ou
da prestação do serviço para sua execução.
Não logrou o responsável em comprovar a efetiva realização do serviço, cujos pagamentos foram realizados
mediante apresentação das notas fiscais sem qualquer
prova documental de execução do serviço contratado,
ausentes, portanto informação suficiente e fidedignas
ao ateste e pagamento feito pelo Município de Atílio Vivacqua.
Transcrevo a seguir trecho da Instrução Técnica Conclusiva 7927/2011, recepcionado na Manifestação Técnica
672/2016:
Apontamentos da Instrução Técnica Inicial nº 358/2011:
Nos processos de pagamento referentes à contratação
dos serviços de assessoria jurídica, contábil e de saúde
pela Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua não constava comprovação suficiente e adequada da liquidação das
despesas e também não havia indícios de que os serviços
foram prestados efetivamente.

Os pagamentos foram realizados mediante apresentação de notas fiscais, com discriminação genérica dos serviços realizados, num único valor e sem qualquer glosa.

Em resposta a solicitação formulada pela Equipe de Auditoria, o Prefeito Municipal afirmou, através de ofício,
que “a empresa Freitas & Freitas S/S Ltda presta serviço
a todas as secretárias municipais, inclusive preparo de
projetos de lei, decretos, mensagens, justificativas, pareceres, orientações e outros”.

O processo de liquidação e pagamento pela administração pública é regulado na Lei nº 4.320/1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração

Em relação à empresa MAW Produtos, Software e Assessoria Ltda informou que “as atividades praticadas são o
atendimento e assessoramento no Setor de Contabili-

www.tce.es.gov.br
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dade”.
Informa ainda que, em relação às duas empresas citadas,
“não foi feito relatório específico e minucioso das atividades exercidas, todavia os atos praticados são patentes na documentação arquivada e por meio de declaração junto à nota de recebimento”.
No caso da empresa ASSEMSAÚDE Consultoria, Assessoria e Auditoria em Saúde Ltda o gestor declara que
“todo atendimento e assistência são feitos na Secretaria de Saúde, aplicando e orientando sempre que solicitado e o exercício está patente por meio do sistema de
pagamento em face de atender ao que fora contratado”.
Entretanto, verifica-se que as respectivas contratações
não apresentam indícios concretos de suas prestações,
já que, o próprio Prefeito afirma não haver relatórios específicos das atividades exercidas, somente ateste na nota fiscal. Demonstrando, assim, que as notas foram atestadas, possivelmente, sem a devida liquidação dos serviços.
Com relação à empresa Freitas & Freitas S/S Ltda, observa-se a pratica rotineira de confecção de pareceres em
procedimentos licitatórios. Porém, essa atividade não
demonstra o cumprimento do contrato, ao contrário revela o descumprimento do objeto contratado, visto que
não demonstrados o preparo de projetos de lei, decretos, mensagens, justificativas, pareceres, orientações e
outros, bem como a transgressão das funções do cargo
efetivo de advogado constante na estrutura administrativa municipal.
A feitura de pareceres para fins do objeto contratado
deveria se limitar à apresentação ao solicitante, jamais
à emissão de parecer em processo administrativo, quiDiário Oficial de Contas

çá aqueles de cunho licitatório, haja vista determinação
para que os mesmos sejam elaborados por servidor do
quadro permanente do órgão licitante.
Também cabe registrar que a assessoria jurídica contratada pela prefeitura exorbita do objeto contratado chegando a ponto de confeccionar a relação de dispensa
e inexigibilidade da municipalidade, evidência clara de
desrespeito ao Princípio da Moralidade, art. 37, caput,
da CF/88. Demonstrando a efetiva absorção, pela contratada, de rotinas típicas da administração municipal.
Como agravante da situação ausência da liquidação da
despesa, a empresa MAW Produtos, Software e Assessoria Ltda não é registrada no Conselho Regional de Contabilidade, dessa forma, não estava apta a prestar o serviço contratado.
Ressalta-se que a empresa exploradora de atividade contábil deve ser registrada no Conselho Regional de Contabilidade, em consonância com o art. 1º Resolução CFC
Nº 868/99, de 9 de dezembro de 1999, que dispõe sobre
o registro cadastral das organizações contábeis:
Art. 1º As organizações contábeis que exploram serviços
contábeis são obrigadas ao registro cadastral no Conselho Regional de Contabilidade da jurisdição da sua sede,
sem o que não poderão iniciar suas atividades.
Neste caso, cabe ao Conselheiro Relator cientificar o
respectivo órgão de classe para que este tome as devidas providências quanto à situação irregular da empresa
contratada pelo Executivo Municipal.
Na contratação da empresa ASSEMSAÚDE Consultoria,
Assessoria e Auditoria em Saúde Ltda verificou-se que
não havia responsável técnico para a efetivação do serviço, e também, não existia a materialidade da sua execuwww.tce.es.gov.br

ção. Ressalta-se que o objeto do contrato era vago e não
havia descrição do serviço que seria executado.
Assim, não houve nenhuma evidência ou comprovação
do efetivo cumprimento dos objetos contratados, uma
vez que, sequer, foram apresentados os resultados dos
trabalhos contratados e o quantitativo de horas despendidas, na execução dos contratos.
Destaca-se ainda que o valor dos contratos dos convites
nº 1, 2 e 4/2009 era o mesmo, qual seja, R$ 60.500,00
anuais, deixando dúvidas sobre o valor máximo acordado pela administração para contratação de assessorias.
Assim sendo, os pagamentos pelos serviços foram efetuados sem que houvesse a correspondente liquidação
da despesa, em desatenção ao disposto no artigo 62 da
Lei 4.320/64:
O citado normativo esclarece que a partir da liquidação
da despesa a Administração pode reconhecer a dívida
como líquida e certa, e a partir desse momento surge a
obrigação de pagamento, conforme prevê o art. 63, § 2º,
III da lei 4.320/64.
Desse modo, considerando a infringência dos dispositivos legais acima indicados, são passíveis de devolução os
valores pagos nos contratos relacionados a seguir:
Justificativas apresentadas:
Sustentou o Prefeito Municipal de Atílio Vivácqua:
“Aqui, questiona o auditor técnico, que não há comprovação suficiente e adequada da liquidação da despesa
bem como não há indícios de que os serviços foram prestados.
O trabalho de uma assessoria não se resume em apenas
fazer relatórios ou freqüentar a repartição pública. Vai
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muito além. Demanda tempo integral do Assessor à disposição do Prefeito e seus Secretários, seja com a presença física, por telefone ou outros meios eletrônicos.
O fato de não haver um relatório minucioso de todas as
atividades realizadas pelas empresas de Assessoria não
indica que não houve a prestação do serviço. Há indícios de que os serviços foram prestados tais como as leis
aprovadas, as atividades contábeis, os relatórios enviados ao Tribunal de Contas, enfim, indícios há. Assim como serviço atestado pelos usuários nas Notas Fiscais, o
que, por si só, indica que houve a prestação do serviço,
salvo se houver prova em contrário.
O que ocorre, mais uma vez é importante frisar, é a falta
de capacitação e experiência para o serviço público. As
pessoas passam em concurso, mas não tem a instrução
adequada para a execução dos serviços, o que leva aos
equívocos cometidos, não por dolo ou má fé.”
Análise:
Vê-se que não são poucas as irregularidades identificadas nos Convites auditados por este Tribunal no Município de Atílio Vivácqua.
Assim, temos que o referido ente público contratou empresas para prestar serviços rotineiros da Administração
Municipal (item 1.10.1), inclusive usurpando funções típicas de Procurador Municipal (item 1.10.2), sem previsão de quantitativo de horas (item 1.8), sem cotação prévia de preços (item 1.7), e sem especificar, de forma clara
e objetiva, em que consistiriam os serviços contratados
(item 1.13, adiante examinado).
Ademais, como já dito, os Convites nºs 01, 02 e 04/2009
possuíam o mesmo valor global, a saber, R$ 60.500,00,
para a prestação de serviços de assessoria contábil, asDiário Oficial de Contas

sessoria jurídica e prestação de serviços técnicos de engenharia, respectivamente. Ou seja, objetos absolutamente diferentes “adquiridos” pelo mesmo preço, sem
qualquer critério. E, ainda quanto aos Convites nºs 01
e 02, houve aditamento também no mesmo valor: R$
4.900,00 cada.
Relata a equipe que não há qualquer comprovação de
que houve o efetivo cumprimento dos objetos contratados nos Convites nºs 01 (assessoria contábil), 02 (assessoria jurídica) e 24 (consultoria, assessoria e auditoria em saúde).
A total indefinição dos objetos licitados, descritos de forma genérica e imprecisa nos instrumentos convocatórios, aliada à ausência de elementos objetivos de avaliação da eficiência e da economicidade das propostas
apresentadas, conduziriam, invariavelmente, a prestações de contas inexistentes ou inconsistentes e pagamentos indevidos.
Ou seja, num total descaso com o dinheiro público, o
responsável simplesmente pagou, mês a mês, os valores
acordados, sem sequer saber o quê deveria receber da
empresa prestadora do serviço.
E mais, sem sequer verificar se, de fato, recebeu “alguma
coisa”. Como justificar tais pagamentos se nem na defesa apresentada o gestor conseguiu discriminar, objetivamente, o que foi realizado?
Argumentou o defendente que “o trabalho de uma assessoria não se resume em apenas fazer relatórios ou
freqüentar a repartição pública. Vai muito além. Demanda tempo integral do Assessor à disposição do Prefeito e
seus Secretários, seja com a presença física, por telefone
ou outros meios eletrônicos.”.
www.tce.es.gov.br

Ora, convenhamos que para isso ele tem os cargos em
comissão de assessor. Aliás, na área jurídica, 03 assessores contra apenas 01 cargo efetivo de advogado - não
preenchido, diga-se de passagem.
Ante a ausência de liquidação das despesas com os Convites nºs 01, 02 e 24, opinamos pela manutenção da irregularidade, com a conseqüente devolução ao Erário
Municipal da importância de R$ 137.640,00 (cento e
trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais), equivalente a 71.427,09 VRTE´s.
Ressalte-se, por oportuno, a sugestão da equipe de auditoria no sentido de que o Conselheiro Relator cientifique
o Conselho Regional de Contabilidade para que tome as
devidas providências quanto à situação irregular da empresa MAW Produtos, Software e Assessoria Ltda, contratada pelo Executivo Municipal.
Os argumentos expendidos em sede de sustentação oral
não foram capazes de alterar a conclusão da análise realizada anteriormente, conforme se infere na seguinte
análise:
Analise
Como se vê das alegações trazidas por ocasião da sustentação oral, tais argumentos já foram objeto de análise pela área técnica, conforme se depreende da ITC
7927/2011, que concluiu pela permanência da irregularidade. Dessa forma, nova manifestação sobre o assunto
implicaria reavaliação de matéria já apreciada pela área
técnica, o que não é possível em razão da preclusão consumativa, visto que encerrada a fase de instrução técnica (art. 321, Res. TC 261/2013).
Assim, opinamos pela manutenção da ITC 7927/2011
quanto ao item 1.6.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1. DECRETAR A PRESCRIÇÃO relativa à aplicação da pena de multa aos indícios de irregularidade retratados na
ITC 7927/2011, itens 1.1, 1.4, 1.5.1, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10.1,
1.10.2, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.18.1,
eis que a pretensão punitiva sancionatória a teor do disposto no art. 71 da Lei Complementar nº 621/2012.
2. CONVERTER os presentes autos em TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL em face da existência de dano ao erário, presentificado nos seguintes itens:
a. REALIZAÇÃO DE DESPESAS INCOMPATÍVEIS COM A
SUBVENÇÃO SOCIAL
Base Legal: Artigo 16 da Lei 4.320/64 (Item 1.3 da ITC):
Responsável: José Luiz Torres Lopes (Prefeito Municipal)
Ressarcimento de R$2.292,00, equivalente a 2.746,23
VRTE
b. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (ITEM 1.11 DA
ITC)
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Responsável: José Luiz Torres Lopes (Prefeito Municipal)
Ressarcimento de R$137640,00, equivalente a 71.427,09
VRTE
1. ACOLHER alegações de defesa em relação ao itens 2
e 3 deste voto.
2. REJEITAR as alegações de defesa e JULGAR IRREGULADiário Oficial de Contas

RES as contas de José Luiz Torres Lopes diante da manutenção das irregularidades descritas nos itens 1 e 4 deste voto, na forma do art. 84, III, “c”, “d” e “e” da lei Complementar nº 621/2012, CONDENANDO-O à obrigação
de ressarcimento de R$142.932,00 (cento e quarenta e
dois mil e novecentos e trinta e dois reais), equivalente
a 74.173,32 VRTE, devidamente atualizado, com fundamento no art. 87, V da referida Lei.
3. ARQUIVAR, após transito em julgado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição - Relator
VOTO-VISTA DO SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES:
I - RELATÓRIO
Cuidam estes os autos do processo de fiscalização, levada a efeito na Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua/ES, no qual, de acordo com o Plano de Auditoria nº
157/2010 (fl. 01), objetivou-se averiguar, por amostragem, a regularidade e legalidade dos atos praticados pelo gestor municipal no exercício de 2009. Os trabalhos de
auditagem foram realizados por equipe da outrora denominada 6ª. Controladoria Técnica.
Permito-me, no que diz respeito aos demais pontos a serem relatados, fazer remissão aos relatórios destes autos
já realizados por ocasião da elaboração da Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 7927/2011, Manifestação Técnica nº. 0672/2016 posteriormente complementado no
voto proferido pelo Relator, Conselheiro João Luiz Cotta
Lovatti, durante a 1ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara deste Tribunal de Contas, momento em que pedi vistas destes autos para melhor refletir acerca de determinado ponto.
www.tce.es.gov.br

Neste passo, trago o feito para apresentação de voto-vista.
II. FUNDAMENTAÇÃO
No tocante às supostas irregularidades alcançadas pelo instituto da prescrição, adoto o posicionamento constante do voto do Relator, Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti.
A motivação da divergência resulta de posicionamentos
anteriormente por mim adotados em hipóteses processual semelhante resultante no apenamento do gestor
municipal com base em supostas irregularidades decorrentes de procedimento de fiscalização para o qual não
foi elaborada, à época, a denominada “matriz de responsabilização”.
Da leitura do voto proferido pelo Relator na 1ª Sessão
Ordinária da Segunda Câmara deste Tribunal de Contas,
extrai-se a imputação de responsabilidade pela ocorrência das irregularidades pontuadas nos itens 1.3, 1.5.3,
1.6 e 1.11, todos da Instrução Técnica Conclusiva (ITC)
nº. 7927/2011.
Exemplificativamente, com relação ao item 1.3, da Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 7927/2011, aduz-se
a realização de despesa em desconformidade com a natureza da subvenção social. Todavia, do termo de convênio (Processo TC nº. 4.639/2010 – fls. 57/59 – doc. 03)
observa-se a previsão expressa de fiscalização e supervisão da aplicação dos recursos transferidos pelo Município de Atílio Vivacqua/ES por parte de órgão competente.
Resulta daí, portanto, a existência de um órgão com ingerência plena para, inclusive, glosar as despesas realizadas em eventual desconformidade com os propósitos do
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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termo de convênio. No entanto, a equipe técnica responsável pelo procedimento de fiscalização não apresenta
qual órgão seria este, e quem o compunha, atribuindo
a responsabilidade plena pela suposta irregularidade ao
Chefe do Poder Executivo Municipal.

tos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual nos cumpre aferir eventual ofensa ao art. 166, do RITCEES, verbis:

Tal fato demonstra a possibilidade de imputação indevida de responsabilidade ao Prefeito Municipal, em detrimento da real autoria das supostas irregularidades.

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.

Em virtude disso, formei convicção no sentido de ser inviável a reabertura da instrução processual visando a
elaboração de nova matriz de responsabilização e, posteriormente, continuidade das análises necessárias para
julgamento final.

Neste sentido, adoto a bem fundada motivação de julgamento da lavra do E. Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Faria Chamoun, nos autos do Processo 3674/2004 (Acórdão 896/2016-Plenário) que, a seguir reproduzo parcialmente.

Isto porque, o modelo de responsabilização adotado por
este Tribunal à época dos trabalhos de auditagem, era
baseado na culpa objetiva, de tal forma que na instrução processual não se procedeu à identificação e qualificação dos agentes verdadeiramente responsáveis, tampouco das pessoas jurídicas contratadas, nem mesmo à
descrição 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.

“(...)

Ademais, em relação ao único responsável chamado nos
autos, denota-se, dos achados indigitados na Instrução
Técnica Inicial (ITI) nº. 358/2011, a ausência da individualização das condutas praticadas pelo responsável citado, bem como, do nexo de causalidade existente entre
estas e a suposta desconformidade constatada.
Desta forma, entendo que o feito não se encontra devidamente instruído de modo a atender aos pressuposDiário Oficial de Contas

Sabe-se que a atuação da Administração Pública se concretiza não por meio de um único agente, o que seria inconcebível, mas por meio da segregação de funções estatais que, por sua vez, desdobram-se em uma teia de
atribuições e competências que não podem ser ignoradas.
Assim, cabendo a cada agente a prática de determinado
ato, a responsabilidade pelo resultado ilícito deve se restringir àquele que deu causa, isolada ou solidariamente.
Em todo o caso, o feito deve estar adequadamente instruído e atendidos os pressupostos que permitam sua
constituição e seu desenvolvimento válido e regular. É
o que se convencionou chamar no âmbito do Direito Processual de “pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.
Em se tratando a processualística dos Tribunais de Contas de matéria peculiar, mas também afeta ao ramo do
Direito Administrativo Sancionador, cumpre observar
www.tce.es.gov.br

primordialmente as regras atinentes a esta Corte e também as lições trazidas pelo Direito Penal e Processual Penal, dos quais muito se aproxima o Administrativo Sancionador - dada a interferência que a atuação deste Tribunal pode gerar na esfera jurídica daqueles que submetem a sua jurisdição, já que sempre paira a 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, que norteia o processo administrativo na Administração Pública Federal,
ainda que por analogia.
Sendo assim, aproveitando as lições das outras searas do
Direito, entendo como pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular dos processos submetidos a esta Corte, cuja inobservância, quando reconhecida, impede o avanço da apreciação para o mérito, os
seguintes:
a. Pressupostos de constituição: (I) Jurisdição e (II) competência do TC; e
a. De desenvolvimento válido e regular: (I) matérias que
compõem o juízo de admissibilidade (em caso de representação e denúncia); (II) qualificação do(s) agente(s);
(III) narrativa do fato ilícito e suas circunstâncias, contendo a descrição adequada e individualizada da conduta
omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa imputada ao
agente, do resultado produzido ou que deveria ter sido
produzido (em caso de conduta omissiva), do nexo de
causalidade entre a conduta e o resultado produzido ou
que deveria ter sido produzido, indicação do elemento
subjetivo (dolo ou culpa), indício de boa-fé (erro de fato ou erro de direito escusável - art. 157, §2º, RITCEES)
e, havendo mais de um responsável, a descrição da participação individualizada de cada um; (IV) enquadramenSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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to 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).
Ressalto que dentre tais pressupostos, alguns se mostram insanáveis se não atendidos, como os pressupostos de constituição do processo (jurisdição e competência) e, por exemplo, o direcionamento equivocado da
responsabilidade que, neste caso, impede o seguimento
do feito e o pronunciamento final de mérito.
Voltando ao cerne deste debate, penso que a adequada narrativa do fato ilícito e de suas circunstâncias, como descrevi, deve assumir posição de suma relevância
no julgamento dos feitos por este Tribunal, já que tal
pressuposto, se não atendido, repercute, primeiramente, como frontal agressão à garantia constitucional da
ampla defesa, podendo acarretar a injusta condenação
com base na teoria da responsabilidade objetiva, a qual
independe da aferição de culpa e de outros elementos
que influenciam diretamente na cominação da pena, como é o caso das excludentes de ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito,
estrito cumprimento do dever legal, caso fortuito ou força maior, fato de terceiro, culpa exclusiva da Administração e sentença penal absolutória que reconheça a inexistência do fato ou negue a autoria), de culpabilidade (BoDiário Oficial de Contas

a-fé como erro de fato ou erro de direito escusável, ausência de potencial conhecimento da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa) e de punibilidade (morte e
prescrição).
A sanção, cujo caráter é repressivo e preventivo, visa a
punir e a alterar o comportamento do agente, de forma
que somente pode ser aplicada àquele que atuou contrariamente à norma, sendo os aspectos subjetivos do
tipo e da culpabilidade, bem como as demais circunstâncias legais, mecanismos de aferição do quantum de pena deve ser aplicado. E não só. Todos quantos atuaram
contrariamente à norma devem ser responsabilizados
na medida de sua culpabilidade, não podendo o Estado
eleger um ou outro para responder pelo ilícito.
Nesse passo, vale registrar que a LC 621/2012 e a Resolução TC 261/2013 evoluíram no mesmo sentido. O artigo
57 da referida lei determina que, já no início da fase instrutória, “cabe ao Tribunal de Contas ou ao Relator definir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato
impugnado, inclusive do terceiro que, como contratante ou parte interessada, haja concorrido para o dano”.
Somente por essa via, as sanções previstas serão ao final aplicadas de forma individualizada, na medida da
culpabilidade de cada agente que tiver concorrido para o fato ilícito, devendo a decisão condenatória definir a cominação individual da sanção a cada qual (artigos 131 e 132).
A individualização da pena está prevista também no
próprio texto regimental, que, em seu art. 383, dispõe
que “a sanção será aplicada, de forma individual, a cada agente que tiver concorrido para o ato, na medida de
sua participação”. Também em seu art. 384, é dito que
“a decisão que determinar a aplicação de multa definirá
www.tce.es.gov.br

as responsabilidades individuais”.
Nessa esteira, na aplicação de qualquer sanção torna-se
imperativo o enfrentamento das circunstâncias normativas do art. 388 do RITCEES, a saber:
· o grau de reprovabilidade da conduta do agente;
· a gravidade da falta;
· potencial de lesividade do ato para a Administração Pública.
Segundo o inciso VIII do artigo 71 da CF/88 compete ao
Tribunal de Contas “aplicar aos responsáveis, em caso
de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas,
as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado
ao erário”.
Trata-se, noutras palavras, do dever punitivo dos Tribunais de contas, cujos procedimentos investigatórios deverão ser capazes de promover a correta apuração dos
fatos, a precisa identificação dos responsáveis e, no caso de prejuízo ao erário, a real quantificação do dano.
As alterações legais e regimentais acima evidenciadas, a
meu ver, representam um sólido encontro entre a atuação deste Tribunal e o ordenamento constitucional.
Contudo, vale salientar que, mesmo que tais dispositivos não tenham encontrado equivalência nos textos anteriores (LC nº 32/1993 e Resolução nº 182/2002), não
há que se cogitar a não aplicação imediata das regras supracitadas.
Penso que só assim este Tribunal poderá cumprir o seu
mister e exercer as funções que lhe foram outorgadas,
sem se distanciar do contexto constitucionalmente imposto e alinhado com o Estado Democrático de Direito.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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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, como visto.
(...)
Essa linha segue interpretação dada ao tema pelo STF:
“Não se pode olvidar que a Constituição Federal prevê
a responsabilidade objetiva apenas do Estado (CF, artigo 37, § 6º), impondo ao servidor, havendo culpa ou dolo na prática do ato lesivo, a obrigação de reparar o dano
causado ao erário, sempre, porém, com observância dos
princípios do contraditório e ampla defesa (CF, artigo 5º,
LV)” (MS 24182/DF, rel. Min. Maurício Corrêa, Informativo do STF nº 336, Brasília, 9 a 13-2-2004).
Afastada encontra-se, portanto, a possibilidade de a legislação infraconstitucional ou de seus aplicadores estabelecerem a responsabilidade civil objetiva dos agentes
públicos.
A Constituição da República, ao utilizar o termo responsável, refere-se ao autor do fato ilícito, de forma que somente quem efetivamente, por sua ação ou omissão,
praticou conduta ilegal deverá responder por essa prática. Por tais motivos, no Direito Brasileiro, a responsabilidade civil do agente público é sempre pessoal, intransferível (direta) e subjetiva. Entretanto, por vezes, na busca de imprimir maior celeridade ao julgamento, define-se, equivocadamente, a responsabilidade por critérios
Diário Oficial de Contas

objetivos.
De acordo com o professor Jacoby Fernandes, há muito
tempo não se cogita, no âmbito dos Tribunais de Contas, a imputação de responsabilidade objetiva. Sempre
a condenação terá por causa a responsabilidade 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
Brasil, v. 3, p. 737).
É, portanto, necessário, além de indícios mínimos da
existência do fato e sua relação causal com a conduta do
agente, que se comprove que tal conduta ensejou ânimo
no mínimo culposo. Dito de outra forma, a responsabilização de índole punitiva tem natureza subjetiva, não
objetiva, carecendo que se comprove que o fato ocorreu em virtude de imperícia, negligência, imprudência
ou que a conduta se deu com consciência e intenção pelo acusado.
Aliás, o tema em questão está longe de ser novo no âmbito da legislação brasileira. Muito pelo contrário, ele é
bastante antigo como se pode extrair, a título de exemplo, dos parágrafos 1º e 2º do artigo 80 do Decreto-Lei
200/1967:
Art. 80. Os órgãos de contabilidade inscreverão como
responsável todo o ordenador da despesa, o qual só poderá ser exonerado de sua responsabilidade após julgadas regulares suas contas pelo Tribunal de Contas.
§ 1° Ordenador de despesas é tôda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho,
autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de
recursos da União ou pela qual esta responda.
§ 2º O ordenador de despesa, salvo conivência, não é
www.tce.es.gov.br

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, respectivamente – e ao menos de culpa, nos termos do art. 10 - atos
de improbidade por dano ao Erário. (RECURSO ESPECIAL
No 414.697 - RO - 2002/0016729-5, Relator MINISTRO
HERMAN BENJAMIN).
Atualmente e desde o advento da Lei Complementar
621/2012, tal celeuma deixou de existir, de forma que se
deve reconhecer que a legislação em vigor foi um avanço na história recente deste Tribunal para encontrar consonância com o ordenamento constitucional que, desde a redação original de 5 de outubro de 1988, determina que os Tribunais de Contas atingirão todos os administradores e responsáveis por dinheiro, bens e valores
e aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte dano ao erário, assim como aplicará sanções aos responsáveis por ilegalidade de
despesa ou irregularidade de contas (art. 71 incisos II e
VIII da CF), jamais tendo dado a entender que nossa atuação recaísse unicamente sobre os Chefes de Poder ou
sobre os altos dirigentes dos Órgãos Públicos.
(...)”
Ora, nos presentes autos foi adotada a responsabilidade
objetiva e à luz do exposto, o desenvolvimento válido e
regular deste processo requer a adoção da responsabilidade subjetiva, implicando no reinício da instrução processual, com o refazimento da matriz de responsabilizaSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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ção e repetição de todos os atos posteriores.
Contudo, grande parte dos indicativos de irregularidade
já foram alcançados pelo fenômeno prescricional, o que
implica na extinção da pretensão punitiva deste TCEES
e, em relação àqueles indicativos não alcançados pelo
instituto da prescrição (§ 5º, art. 37, CF/88), posto que
implicam em imposição de ressarcimento, deve-se analisar a viabilidade e a efetividade de reabertura processual
após, aproximadamente, de 08 (oito) anos da ocorrência
dos fatos e mais de 07 (sete) anos de tramitação dos autos nesta Corte, sob pena de se ferir 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,
assim como com os primados da economia processual.
Então vejamos:
· Como dito acima, com relação ao item 1.3, da Instrução
Técnica Conclusiva (ITC) nº. 7927/2011, aduz-se a suposta realização de despesa em desconformidade com a
natureza da subvenção social. Todavia, do termo de convênio (Processo TC nº. 4.639/2010 – fls. 57/59 – doc. 03)
observa-se a previsão expressa de fiscalização e supervisão da aplicação dos recursos transferidos pelo Município de Atílio Vivacqua/ES por parte de órgão competente. Resulta daí, portanto, a existência de um órgão com
ingerência plena para, inclusive, glosar as despesas realizadas em eventual desconformidade com os propósitos do termo de convênio. No entanto, a equipe técnica
responsável pelo procedimento de fiscalização não apresenta qual órgão seria este, e quem o compunha, atribuindo a responsabilidade plena pela suposta irregularidade ao Chefe do Poder Executivo Municipal.
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· Quanto ao item 1.11, da Instrução Técnica Conclusiva
(ITC) nº. 7927/2011, alega-se a suposta insuficiência na
liquidação e ausência de indícios de realização dos serviços prestados por meio de contratos de assessoria (Contratos Administrativos nº. 118, 120 e 121), decorrentes
de procedimentos licitatórios (Convites nº. 01, 02 e 24)
firmados entre o Município de Atílio Vivacqua/ES e empresas privadas. Todavia, a leitura dos documentos utilizados pela equipe técnica de auditoria permite entrever
a existência, nos referidos pactos, de claúsulas atributivas de responsabilidade a determinados servidores para
acompanhamento e fiscalização da execução dos mesmos. Constam dos autos, ainda, documentos do qual se
pode extrair a responsabilidade de outrem pela realização de liquidação do pagamento, mesmo quando em
conjunto com o Chefe do Poder Municipal. Entretanto,
não é razoável esperar que o Prefeito Municipal acompanhasse as liquidações dos serviços realizados, mediante
cotejo da nota fiscal apresentada e os efetivos serviços
prestados. Estas atividades, conforme conhecimento geral, é atribuída a outros servidores que integram o quadro da Administração, exatamente a fim de permitir que
o Prefeito Municipal possa concentrar-se na elaboração
e execução das políticas públicas. Contudo não há nos
autos a identificação, individualização de condutas, estabelecimento de nexo de causalidade entre estas e o dano ocorrido, bem como quem seriam os outros agentes
responsáveis pela liquidação de tais despesas. Da mesma forma, não há individualização de condutas e nexo
de causalidade entre estas e o dano ocorrido que possibilitem a responsabilização, solidária, das empresas contratadas em razão da suposta percepção de pagamento
indevido.
www.tce.es.gov.br

Assim, estou convencido de que em relação a tais itens,
passados aproximadamente 08 (oito) anos da ocorrência dos fatos, os possíveis responsáveis que até o presente não pertenciam ao polo passivo deste processo -secretários municipais, gestores de contratos e de convênios - talvez nem atuem mais junto à Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua/ES ou não tenham acesso a corpo
probatório para trazer em sua defesa. 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.
Assim, em relação a tais 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.
Logo, quanto aos itens 1.3 e 1.11 da Instrução de Técnica Conclusiva (ITC) nº. 7927/2011, suscito a divergência
de entendimento entre a posição aqui lançada e aquela sustentada pela área técnica, Ministério Público Especial de Contas e Relator, Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, para extinguir os mesmos por não atenderem aos
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido
e regular do processo.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas em:
1. DECRETAR A PRESCRIÇÃO relativa à aplicação da pena de multa aos indícios de irregularidade apontados na
Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 7927/2011, itens
1.1, 1.4, 1.5.1, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10.1, 1.10.2, 1.12, 1.13,
1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.18.1, eis que a pretensão
punitiva sancionatória a teor do disposto no art. 71 da
Lei Complementar nº. 621/2012.
2. ACOLHER as alegações de defesa em relação aos itens
1.5.3 e 1.6 da Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº.
7927/2011
3. EXTINGUIR O FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO,
com relação aos itens 1.3 e 1.11, da Instrução Técnica
Conclusiva (ITC) nº. 7927/2011, com fulcro no art. 166,
da Lei Complementar nº. 621/2012 (Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo).

Lei Complementar nº. 621/2012.
1.2. ACOLHER as alegações de defesa em relação aos
itens 1.5.3 e 1.6 da Instrução Técnica Conclusiva (ITC)
nº. 7927/2011
1.3. EXTINGUIR O FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com relação aos itens 1.3 e 1.11, da Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 7927/2011, com fulcro no art.
166, da Lei Complementar nº. 621/2012 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo).
1.4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
Sérgio Borges Manoel Nader Borges. Vencido o relator,
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que
votou por converter em tomada de contas especial, julgar irregulares as contas com ressarcimento.

Lido na sessão do dia: 30/05/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-270/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 02343/2008-2, 01480/2008-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2007
UG: BANSEG - Banestes Seguros S/A
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Partes: JOSE CARLOS LYRIO ROCHA, PAULO CEZAR JUFFO, FERNANDO RODRIGUES AZEVEDO, PAULO RICARDO
TORRES MEINICKE

4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

4. Especificação do quórum:

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRECARIEDADE DE MATRIZ
DE RESPONSABILIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE - REGULARES COM RESSALVA – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR.

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).

I – RELATÓRIO:

Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC-212/2018 – SEGUNDA CÂMARA
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas em:
1.1. DECRETAR A PRESCRIÇÃO relativa à aplicação da pena de multa aos indícios de irregularidade apontados na
Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 7927/2011, itens
1.1, 1.4, 1.5.1, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10.1, 1.10.2, 1.12, 1.13,
1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.18.1, eis que a pretensão
punitiva sancionatória a teor do disposto no art. 71 da
Diário Oficial de Contas

3. Data da Sessão: 07/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

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

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
e do Relatório de Auditoria da BANESTES SEGUROS S/A
– BANSEG, referente ao exercício financeiro de 2007, sob
a responsabilidade dos senhores PAULO RICARDO TORRES MEINICKE, JOSÉ CARLOS LYRIO ROCHA, FERNANDO
RODRIGUES AZEVEDO e PAULO CEZAR JUFFO protocolizada neste Tribunal de Contas em 22/04/2008 por meio
do Ofício n° PRESI/DIRAF N° 013/2008, no prazo estabelecido pela Resolução n° 182/02.
Tramitam em apenso os autos TC 1480/08 que trata de
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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processo de fiscalização.

a considerar os seguintes itens desta ITC:

A então 1ª Controladoria Técnica, com base no Relatório
Técnico Contábil 90/2009 (fls.531/543) e Relatório de
Auditoria nº 75/2008 (processo TC 1480/08 – fls. 36/90)
por meio da Instrução Técnica Inicial ITI 351/2009 (fls.
550/571), sugeriu a notificação, citação e recomendação.

4.1.1) Prestações de Contas Bimestrais

Devidamente notificados e citados, os responsáveis
compareceram aos autos apresentando justificativas e
documentos, consoante se vê às fls. 602/669; 672/1012.
Encaminhados os autos a 1ª CT, a mesma elaborou a Instrução Contábil Conclusiva nº 46/2009 de fls. 1016/1020,
concluindo pela irregularidade sanada.
Posteriormente, os autos foram desapensados do processo de fiscalização atendendo os termos da Resolução
TC 220/10 e Decisão Plenária TC 04/2010.
A 1ª Controladoria Técnica por meio de Instrução Técnica
Conclusiva nº 1355/2011 de fls. 1022/1024, opinou pela
regularidade das contas.
Por meio de Despacho de fl. 1033, meu antecessor determinou o apensamento dos autos ao processo de fiscalização TC 1480/2008 em cumprimento à Resolução TC
226/2011 que revogou a Resolução TC 220/2010.
Instada a se manifestar a 1ª Controladoria Técnica elaborou a ITC nº 2577/2011 de fls. 1034/1039, mantendo os termos das ITC nº 1355/11 – TC 2343/08 e ITC nº
1388/11 – TC 1480/08, assim concluindo:
4) CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADE:
4.1) Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos relativos às contas dos Administradores da BANSEG – Banestes Seguros S/A, no exercício de 2007, temos
Diário Oficial de Contas

Com relação aos documentos, demonstrativos contábeis
e financeiros bimestrais, o servidor Dalmo de Souza Gomes, em seu Relatório Consolidado de Análise Bimestral
Nº 01/2009, fl. 530, concluiu pela regularidade dos documentos apresentados, em vista do atendimento ao
disposto no art. 108 da Resolução TC 182/02.
4.1.2) Prestação de Contas Anual
Com relação aos documentos, demonstrativos contábeis
e financeiros anuais, referentes ao exercício em questão,
a servidora Beatriz Augusta Simmer, em sua Instrução
Contábil Conclusiva nº 46/2009, às fls. 1016 a 1020, chegou às seguintes conclusões:
V - Conclusão
Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos,
chegamos aos seguintes entendimentos:
I - 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 em desacordo com o exigido
no art. 107. inciso XIV da Resolução TC nº 182/02 - Irregularidade sanada;

auditoria realizada “in loco” dos atos de gestão praticados pelos administradores responsáveis, no exercício de
2007, verificamos que a equipe de auditoria, após a execução da auditoria, apontou a existência de procedimentos considerados irregulares que foram objetos de questionamento junto aos administradores responsáveis.
3.1) Itens do relatório técnico nº 075/2008 considerados irregulares, contemplados na instrução técnica inicial nº 351/2009, fls. 554 a 571, em face das justificativas apresentadas:
4.1.1.1 – Falta de atualização do valor relativo aos processos judiciais constantes dos relatórios emitidos pelos assessores jurídicos da BANSEG na Provisão de Sinistros a Liquidar - PSL
Infringência: Artigo 184 da Lei 6.404/76 c/c Parágrafo 19.7.11.3 da Norma Brasileira de Contabilidade NBC
19.7, instituída pela Resolução CFC nº 1.066/05 de
21/12/2005 c/c Art. 10 da Resolução nº 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade. Irregularidade mantida.
4.1.2.1. Ausência de Certidão do INSS e/ou FGTS
a) Contrato 60838, processo 010/06.
Contratado: INTER PARTNER Assistência LTDA
b) Contrato 54196, processo 036/06.
Contratado: MAXPAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Diante do exposto, opinamos no sentido de que os presentes Demonstrativos Contábeis e Financeiros representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes à situação patrimonial e financeira do BANESTES Seguros S.A, em 31/12/2007

c) Pagamentos relativos a patrocínios realizados em
2007 constantes da amostra selecionada para análise
(Doc nº 04 documento interno da 1ª CT).

3) Relatório de Auditoria

c.2) Patrocínio “SINCOR – Sindicato dos Corretores de
Seguros do ES”

Com relação ao TC Nº 1480/2008, apenso, que trata da
www.tce.es.gov.br

c.1) Patrocínio “BLOCO CACHORRA DOIDA”
Patrocinado:CD EVENTOS LTDA-ME
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c.2) Patrocínio “Coquetel de Corretores”

Patrocinado: OSWALDO GONÇALVES NORBIM-ME

com art. 60 da Lei n.º 8.666/93. Irregularidade mantida.

Patrocinado:OSWALDO GONÇALVES NORBIM-ME

Infringência: Inobservância ao caput e incisos II e III do
Art. 26 da Lei 8.666/93 c/c caput do Art. 70 da Constituição Federal de 1988. Irregularidade mantida.

4.2) Considerando todo o exposto, e diante do preceituado no art. 79, inciso III, da Res. TC 182/02, concluímos opinando:

4.1.2.4 Divergências de valores e bens nos relatórios de
Prestações de Contas apresentadas pelo Leiloeiro em
confronto com a relação apresentada pela BANSEG

4.2.1) Pela Irregularidade das contas do Sr. Paulo Ricardo Torres Meinicke, José Carlos Lyrio Rocha, Paulo Cezar Juffo e Fernando Rodrigues Azevedo, frente a BANSEG, no exercício de 2007, tendo em vista o cometimento de grave infração a norma legal de natureza contábil, financeira, operacional e patrimonial em relação aos
itens “4.1.1.1”, “4.1.2.1”, “4.1.2.2”, “4.1.2.3”, “4.1.2.4,
“4.1.2.6” e “4.1.2.7”, conforme art. 59, inc. III, a, da lei
32/93.

Infringência: 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.Irregularidade mantida.
“4.1.2.2 Ausência de formalização contratual
a) Pagamentos relativos a patrocínios realizados em
2007 constantes da amostra selecionada para análise
(Doc nº 04 documento interno da 1ª CT).
a.1) Patrocínio “BLOCO CACHORRA DOIDA”
Patrocinado: CD EVENTOS LTDA-ME
a.2) Patrocínio “SINCOR – Sindicato dos Corretores de
Seguros do ES”
Patrocinado: CD EVENTOS LTDA-ME
Infringência: Inobservância ao Artigo 60 c/c o Artigo 55
e Artigo 62, caput e § 2º da Lei 8666/93. Irregularidade
mantida.
4.1.2.3 Ausência de publicação, justificativa de preço e
razões de escolha na contratação de patrocínio por inexigibilidade.

Em nossa análise das Prestações de Contas apresentadas pelo Leiloeiro Público Oficial contratado pelo Banestes Seguros, constatamos divergências de valores e bens
entre o demonstrado pelo Leiloeiro e a relação apresentada pelo BANSEG.
Infringência: Cláusula Quarta, Item III e IV do contrato de
Prestação de Serviços de Leiloeiro Público Oficial. Irregularidade mantida.
4.1.2.5. Ausência de repasse de valores de veículos vendidos em leilão
Infringência: Cláusula Quarta, item III e Cláusula Décima
Quarta, § Único do Contrato de Prestação de Serviços de
Leiloeiro Público Oficial.Irregularidade sanada.
4.1.2.6 Ausência de conciliação bancária na conta destinada ao recebimento de valores arrecadados em leilões.

a) Pagamentos relativos a patrocínios realizados em
2007 constantes da amostra selecionada para análise
(Doc nº 04 documento interno da 1ª CT).

Infringência: Item 1.1.2 e 1.1.3 - NBCT – Normas Brasileiras de Contabilidade. Irregularidade mantida.

a.1) Patrocínio “BLOCO CACHORRA DOIDA”

“4.1.2.7 Ausência de licitação e contrato

Patrocinado: CD EVENTOS LTDA-ME

a) Pagamentos realizados a empresa FACTUAL SERVIÇOS.

a.2) Patrocínio “SINCOR – Sindicato dos Corretores de
Seguros do ES”
Patrocinado: CD EVENTOS LTDA-ME

Prestador: FACTUAL SERVIÇOS TÉCNICOS DE SEGUROS
LTDA

a.3) Patrocínio “Coquetel de Corretores”

Infringência: Inobservância caput do art 2º, combinado

Diário Oficial de Contas
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Nos termos regimentais o MPC em parecer nº 3219/2011
de fls. 1044/1047, divergindo parcialmente da unidade técnica afastando a irregularidade constante do item
4.1.2.5 da ITC 1388/2011, assim opinou:
“Por todo o exposto, opina o Ministério Público de Contas no sentido da IRRGULARIDADE das contas da Banestes Seguros S.A – BANSEG, exercício de 2007, sob responsabilidade dos senhores Paulo Ricardo Torres Meinicke, José Carlos Lyrio da Rocha, Paulo Cezar Juffo e Fernando Rodrigues Azevedo, nos termos do Art. 59, inciso
III, alínea “a” da Lei Complementar 32/93”.
Em Sessão Ordinária realizada em 09/08/2011, o Sr. José Carlos Lyrio Rocha promoveu defesa oral consoante se
vê às fls. 1065/1070, fazendo juntada de documentação
consoante se verifica às fls. 1076/1160.
Retornando os autos a 1ª Controladoria Técnica esta elaborou a Manifestação Técnica de Defesa nº 27/2011 de
fls. 1162/1194, manteve os termos da Instrução Técnica Conclusiva, pugnado pela irregularidade das contas, o
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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que foi encampado na íntegra pelo MPC nos termos do
Parecer nº 835/2012 de fls. 1199/1203.
Verificando a possível prescrição nos moldes da LC
621/2012, encaminhei os autos ao MPC que por meio do
Parecer nº 7375/2017, opinou pelo reconhecimento da
prescrição, contudo ressalvou que a ocorrência da prescrição não afasta a necessidade de julgamento das contas de acordo com o parágrafo único do art. 375 da Res.
261/2013.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Antes de adentrar ao mérito, importante sinalizar que a
matriz de responsabilização traz tão somente os Diretores da Banestes Seguros para responder as irregularidades apontadas, sem, contudo, observar se outros agentes integram o ato considerado irregular.
Conforme consta do estatuto social acostado às fls.
945/958, as competências dos Diretores da BNASEG encontram-se ali estabelecidas, não havendo individualização de condutas dentre as irregularidades apontadas pela unidade técnica.
Lado outro, considerando que as irregularidades apontadas, ao meu sentir não são passível de responsabilização, passo a manifestar, neste caso concreto, em razão
do princípio da efetividade.
Quanto ao mérito passo a manifestar acerca das irregularidades que permaneceram pela unidade técnica e corpo ministerial, acompanhando, desde já, a manifestação
quanto ao afastamento das demais irregularidades, pelos mesmos fundamentos elencados na manifestação
técnica e ministerial.
1 – Falta de atualização do valor relativo aos processos
judiciais constantes dos relatórios emitidos pelos assesDiário Oficial de Contas

sores jurídicos da BANSEG na Provisão de Sinistros a Liquidar – PSL (item 3.1 da ITI 351/2009): Infringência: Artigo 184 da Lei 6.404/76 c/c Parágrafo 19.7.11.3 da Norma Brasileira de Contabilidade NBC 19.7, instituída pela
Resolução CFC nº 1.066/05 de 21/12/2005 c/c Art. 10 da
Resolução nº 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade. Responsabilidade: PAULO RICARDO TORRES MEINICKE (Dir Presidente 01/01 — 16/07); JOSÉ CARLOS
LYRIO ROCHA (Dir Presidente 17-07 — 31/12); PAULO
CEZAR JUFFO (Dir Administração Finanças) e FERNANDO RODRIGUES AZEVEDO (Dir Operações):
Analisando os processos de sinistros da BANSEG constatou a unidade técnica que em alguns processos selecionados, havia divergência entre os valores de sinistros judiciais constantes dos relatórios dos assessores jurídicos,
classificados como perda provável e os valores contabilizados para o processo a título da provisão para sinistros
cíveis a liquidar.
Constatou-se, também que a BANSEG que num total de
13 processos classificados como perda remota de sinistros judiciais, 04 não obtiveram êxito judicialmente sendo acrescidos de custas e honorários advocatícios.
Observou ainda que em relatórios de ações judiciais
pendentes apresentados pelos assessores jurídicos classificados como “perda provável” e “perda possível” estarem próximos ao montante contabilizado para a provisão
de sinistros a liquidar de natureza judicial, constatou-se
a falta de critérios sólidos para a referida classificação infringindo a legislação pertinente.
Esclarecem os responsáveis que consoante prevê a Norma e Procedimento de Contabilidade relativa a Provisões, Passivos, Contingências passivas e Contingências
Ativas, as seguradoras estão obrigadas a proceder da forwww.tce.es.gov.br

ma como prevista na IBRACON NPC 22 – CONTIGÊNCIAS ,
onde conceitua no Anexo I a seguinte classificação:
· Perda remota: não é necessário provisionar nem divulgar;
· Perda possível: não é necessário provisionar, mas é necessário divulgar;
· Perda provável: é necessário provisionar ou é necessário divulgar a depender da possibilidade de mensuração
da perda.
Informam que a BASEG adotou postura conservadora no
sentido de provisionar 100% do valor total da apólice todos os processos judiciais classificados como perda provável e 50% do valor total da apólice nos processos classificados como perda possível, tal conduta foi no sentido
de resguardar o interesse público. Assim, houve premissa equivocada da unidade técnica no sentido de que todos os processos listados na tabela 39 constante à fl. 554
estavam classificados como perda possível.
Quanto aos processos com perda judicial apontados na
tabela 40 – fl. 554, inicialmente classificados como perda
remota, mas sem sucesso judicial, ressaltam, em outras
palavras, que a demanda judicial depende da liberdade
de convencimento motivado do julgador sendo impossível mensurar com exatidão qual o resultado das ações
judicias. Contudo, informam que, os processos constantes da tabela 40, foram provisionados 100%, à exceção
de 01 que foi provisionado 50%.
Pois bem,
A SUSEP é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda criada pelo Decreto-lei nº 73, de 21
Segunda-feira, 11 de junho de 2018

421

ATOS DA 2a CÂMARA

de novembro de 1966, estando dentre suas diversas atribuições zelar pela liquidez e solvência das sociedades
que integram o mercado, verificando sempre as provisões técnica. Nesse contexto, as seguradoras estão sujeitas aos normativos da SUSEP.
Consoante se vê às fls. 719/737, por meio da Carta-Circular SUSEP/DECON/GAB nº 13/06, todo o mercado sujeito às normas da SUSEP estão obrigados a adotar o pronunciamento do IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil que tem como responsabilidade a
emissão de pronunciamentos contábeis de acordo com
as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS).
Observo às fls. 733/734, consta no Anexo I do normativo IBRACON NPC 22 – CONTINGÊNCIAS o tratamento a
ser conferido quando se trata de perda provável, possível e remota, sendo obrigatória, tão somente a provável.
Nesse sentido, entendo que a BANSEG ao provisionar
100% relativa a perda provável e 100 ou 50% a perda
possível, está agindo em consonância com a legislação
pertinente ao seu ramo de atividade.

tro, visualizo que a provisão está sendo feita dentro dos
parâmetros determinados pela norma do IBRACON NPC
22 – CONTINGÊNCIAS, motivo pelo qual afasto a presente irregularidade.
2 – Ausência de Certidão do INSS e/ou FGTS (item 3.2
da ITI 351/2009): Infringência: 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- Responsabilidade: PAULO RICARDO TORRES MEINICKE (Dir. Presidente 01/01 — 16/07); JOSÉ
CARLOS LYRIO ROCHA (Dir. Presidente 17-07 — 31/12);
PAULO CEZAR JUFFO (Dir. Administração Finanças) e
FERNANDO RODRIGUES AZEVEDO (Dir. Operações):

Anexaram documentos comprovando a regularidade das
empresas contratadas INTERPARTNER e MAXPAR junto
ao INSSS e FGTS na ocasião dos pagamentos, comprovando que as empresas mantiveram as condições de habilitação ao longo do contrato.

Constatou a unidade técnica que a BANSEG promoveu o
pagamento a sociedades empresárias sem anexação sistematizada das certidões negativas relativas à Previdência Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço contrariando o ordenamento jurídico vigente, dos seguintes contratos/patrocínios:

É certo que nos contratos de execução continuada ou
parcelada, a cada pagamento efetivado pela administração contratante, há que existir a prévia verificação da regularidade da contratada com o sistema da seguridade
social, sob pena de violação no § 3º do art. 195 da Lei
Maior.

a) Contrato 60838, processo 010/06.

c) Patrocínio “BLOCO CACHORRA DOIDA”

Assim, cabe ao gestor cautela diante da ausência de dispositivo legal expresso no que diz respeito à exigência
de comprovação de regularidade fiscal quando do pagamento das parcelas do contrato administrativo, ater aos
normativos que regem a espécie e interpretá-los harmonicamente, vejamos:

Patrocinado: CD EVENTOS LTDA-ME

A Constituição Federal em seu art. 195, §3º, reza:

d) Patrocínio “SINCOR – Sindicato dos Corretores de Seguros do ES”

Art. 195 (...)

Não obstante, convém ressaltar que, embora tenha a
unidade técnica mencionado acerca de ausência de critérios objetivos para classificar a ação judicial, pelas informações colacionadas pelo própria unidade técnica
vejo que, além de acolher a fundamentação dos Responsáveis no sentido de que, a classificação não pode ser feita com absoluta segurança em razão de decisão judicial,
verifico que a classificação está sendo promovida com
parâmetros aceitáveis ante a divergência de classificação
com o resultado da demanda.

Contratado: INTER PARTNER Assistência LTDA

Feitas estas ponderações, além de entender que compete à SUSEP a fiscalização no sentido de provisão de sinis-

Em síntese, esclarecem os responsáveis que a norma da
Lei 8.666/93 visa proteger o Poder Público não exigindo

Diário Oficial de Contas

uma norma vinculante que fixe uma metodologia referente ao controle da verificação das Certidões de FGTS
e INSS de modo a obrigar que haja uma anexação sistematizada e um setor específico para o acompanhamento, ressalvando que a Administração Pública está obrigada a verificar as condições durante toda a execução do
contrato conforme dispõe o artigo 55, XIII da Lei de Licitação.

b) Contrato 54196, processo 036/06.
Contratado: MAXPAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

e) Patrocínio “Coquetel de Corretores”
Patrocinado: OSWALDO GONÇALVES NORBIM-ME

www.tce.es.gov.br

§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, nem dele receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios.
Tal entendimento é reforçado pela Lei 8.212/91 em seu
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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artigo 47, inc. I, alínea “a“.
O art. 55, XIII da Lei 8.666/93 reza que:
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as
que estabeleçam:
... XIII. a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Ainda o §2º do art. 71 da Lei 8.666/93 prevê:
Art. 71 (...)
§ 2º. A Administração Pública responde solidariamente
com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da
Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991.
Nesse compasso, a contratação do particular com o Poder Público deve ser entendida no sentido amplo, incluindo-se aí a própria execução contratual. Por isso, deve a empresa manter sua regularidade fiscal no curso do
contrato, pagando em dia o INSS e o FGTS, e não somente no momento da licitação, sob pena de burla à exigência.
Feitas estas breves considerações, analisando o caso
concreto, verifico que os responsáveis acostaram aos
autos às fls. 767/814, comprovante de regularidade referente ao FGTS e INSS das empresas Inter Partner Assistência Ltda e Maxpar Serviços Automotivos Ltda, revestindo, desta forma irregularidade de natureza formal,
consoante entendimento desta Corte de Contas conforme se segue:
Lado outro, embora não tenham sido trazidos aos autos
comprovação de FGTS e INSS em relação aos patrocinaDiário Oficial de Contas

dos CD Eventos Ltda-ME e Oswaldo Gonçalves Norbim-ME, visualizo que no caso concreto, não houve notícias
nos autos de que houve prejuízo para a Administração,
não ensejando, ao meu sentir, em falha de natureza grave capaz de macular as contas ora analisadas.
Por oportuno, reforça-se a recomendação de que a BANSEG, ao promover pagamentos exija a comprovação de
regularidade junto ao INSS e FGTS, por ocasião da emissão de cada fatura do pagamento do contratado, ou seja,
o pagamento se faz após da apresentação da nota fiscal,
instruída com o comprovante de quitação do INSS e do
FGTS do mês de competência da cobrança.
3 - Ausência de formalização contratual (item 3.3 da ITI
351/2009) - Infringência: Inobservância ao Artigo 60 c/c
o Artigo 55 e Artigo 62, caput e § 2º da Lei 8666/93. Responsabilidade: PAULO RICARDO TORRES MEINICKE (Dir.
Presidente 01/01 — 16/07); JOSÉ CARLOS LYRIO ROCHA
(Dir. Presidente 17-07 — 31/12); PAULO CEZAR JUFFO
(Dir. Administração Finanças) e FERNANDO RODRIGUES
AZEVEDO (Dir. Operações):
A unidade técnica constatou que nos patrocínios abaixo
relacionados, não foi formalizado termo de contrato ou
sua substituição por outro instrumento hábil contrariando a Lei de Licitação.
Patrocínio “BLOCO CACHORRA DOIDA”
Patrocinado: CD EVENTOS LTDA-ME
Patrocínio “SINCOR – Sindicato dos Corretores de Seguros do ES”
Patrocinado: CD EVENTOS LTDA-ME
Justificam os responsáveis que a BANSEG necessita de
divulgação de sua marca em razão de concorrer com o
mercado segurador sendo necessário patrocinar eventos
www.tce.es.gov.br

que visam alcançar seu objetivo.
Alegam que o formalismo excessivo deve ser rechaçado
devendo sempre ser buscado o interesse público. Ressaltam que os patrocínios se enquadram no entendimento
de Marçal Justem Filho no sentido de que sempre que
houver compatibilidade o informalismo poderá nortear as contratações administrativas, partindo da premissa que estejam presentes: valor inexpressivo e ausência
de obrigações futuras.
Pois bem, por patrocínio, entende-se um apoio concedido a projetos de iniciativa de terceiros, com o objetivo de vincular diretamente uma marca ou uma empresa a um acontecimento para um público de interesse do
patrocinador.
No que tange ao patrocínio fornecido pela Administração Pública para a realização eventos promovidos por
particulares, constata-se que, via de regra, o fundamento legal para sua realização é a inviabilidade de competição prevista no caput do art. 25 da Lei 8.666/1993, destacando as características e os limites para a celebração
dessa espécie de contrato de patrocínio.
A Lei 8666/93 estabelece em seu artigo 2º, que as obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações,
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas no referido diploma legal, sendo que seu
parágrafo único é expresso no sentido de que:
Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração
Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obriSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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gações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

as normas da Lei 8.666/93.

menor valor.

Nessa linha, entendo que o patrocínio - incentivo financeiro a um evento mediante a obrigação de o patrocinado veicular a logomarca - se ajusta a noção ampla de
contrato do parágrafo único do art. 2º da Lei 8666/93,
estando, pois, sujeito ao que determina a Lei de Licitações.

Patrocínio “BLOCO CACHORRA DOIDA”

Compulsando os autos às fls. 826/836, consta proposta de patrocínio do Bloco da Cachorra Doida em Guarapari/ES, onde há informações que a BANSEG patrocinou o mesmo bloco no exercício anterior no valor de R$
4.000,00, sendo que no exercício de 2007 foi aprovado o
valor de R$ 4.500,00, com as seguintes contrapartidas:

Lado outro, não vislumbro que no caso concreto, gravidade suficiente para aplicação de sanção aos responsáveis, especialmente visualizando que os valores dispendidos foram de pequena monta - R$ 4.500,00 e R$
5.000,00 – aliando ao fato de que não há notícias nos autos de que os patrocínios não tenham atingindo os objetivos da BANSEG, se revestindo ao meu sentir de falha de
natureza formal.
Destarte, imperioso recomendar a atual administração
da BANSEG para que os contratos de patrocínio sejam
precedidos de instrumento de contrato, observando-se
as disposições dos arts. 60 e seguintes da Lei 8666/93.
4 - Ausência de publicação, justificativa de preço e razões de escolha na contratação de patrocínio por inexigibilidade (item 3.4 da ITI 351/2009) - Infringência:
Inobservância ao caput e incisos II e III do Art. 26 da Lei
8.666/93 c/c caput do Art. 70 da Constituição Federal de
1988. Responsabilidade: PAULO RICARDO TORRES MEINICKE (Dir. Presidente 01/01 — 16/07); JOSÉ CARLOS
LYRIO ROCHA (Dir. Presidente 17-07 — 31/12); PAULO
CEZAR JUFFO (Dir. Administração Finanças) e FERNANDO RODRIGUES AZEVEDO (Dir. Operações):
Analisando os contratos de patrocínios abaixo listados, a
Unidade Técnica constatou que não houve a justificativa
de preço e publicação na imprensa oficial, contrariando
Diário Oficial de Contas

Patrocinado: CD EVENTOS LTDA-ME
Patrocínio “SINCOR – Sindicato dos Corretores de Seguros do ES”
Patrocinado: CD EVENTOS LTDA-ME
Patrocínio “Coquetel de Corretores”
Patrocinado: OSWALDO GONÇALVES NORBIM-ME

· Logomarca estampada nos 500 cartazes afixados em locais de interesse público;

Argumentaram os responsáveis que os patrocínios foram
realizados com base no artigo 25 da Lei 8.666/93 sendo,
portanto, inexigível a licitação, a própria equipe de auditoria observou que o voto ou parecer fundamentado autorizou a despesa, atendendo à determinação do parágrafo único do artigo 26 da lei de licitação acerca da justificativa de escolha do fornecedor e preço.

· Logomarca nos 10.000 planfletos com a letra da música
do Bloco para distribuição ao público presente;

Quanto à ausência de publicação, entendem que a divulgação da marca da BANSEG no evento é uma forma
de fazer clara a relação jurídica de patrocínio existente
em relação aos organizadores, motivo pelo qual não está
sendo violado o princípio da publicidade.

· Menção ao nome da BANSEG pelos locutores do evento;

Por fim, esclarecem que houve equívoco da unidade técnica quando se referiu ao patrocínio “Coquetel de Corretores” vez que o evento foi realizado para os empregados da BANSEG com a finalidade de apresentar resultados do Exercício de 2006 e as perspectivas para o ano
de 2007, não se tratando de patrocínio, enquadrando-se
no limite legal que autoriza contrato verbal de pequenas compras com pronto pagamento (art. 60, parágrafo único da Lei 8.666/93), constando justificativa da escolha do fornecedor e do preço, ressaltando que foram
feitos quatro orçamentos de buffet sendo escolhido o de
www.tce.es.gov.br

· Chamadas diárias pela Rádio BAND FM;
· Distribuição de material promocional nos Kit´s Abadás;
· Logomarca nos dois lados dos 3.000 leques confeccionados;

· 20 abadás cortesia para distribuição entre clientes preferenciais.
Analisando as contrapartidas e o preço aprovado, em
primeiro plano convém ressalvar que é de conhecimento notório que o Município de Guarapari sempre foi centro de referência de turismo no Estado do Espírito Santo,
atingindo, portanto, o objetivo de divulgar a marca BANSEG possibilitando melhores resultados com captação de
novos clientes, o que, mesmo diante da ausência de justificativa da escolha do bloco carnavalesco, visualizo que
há plausabilidade e razoabilidade pois caso a BANSEG
não estivesse disposta a pagá-lo, certamente seria procurado um outro patrocinador tratando-se, portanto, de
relações dinâmicas de mercado.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Quanto ao valor aprovado para patrocinar o bloco carnavalesco no valor de R$ 4.500,00 também observo presente a razoabilidade estando dentro dos parâmetros
também estabelecidos no exercício anterior, ressaltando
a farta divulgação da marca BANSEG nos cartazes, panfletos, leques e divulgação sonora.

va e positiva, não se revestindo, portanto, de caráter de
patrocínio, merecendo acolhimento as razões esposadas
pelos responsáveis.

Em relação ao patrocínio ao SINCOR referente às festividades de final de ano, também importante ressaltar que
as seguradoras dependem de corretores de seguros para comercializar sua carteira, diante da legislação vigente, destacando-se que necessário o relacionamento social visando parcerias para que se mantenha no mercado
de trabalho bastante competitivo. Nessa linha de raciocínio, visualizo as razões de escolha do SINCOR que é o
Sindicato dos Corretores de Seguros do ES para atender
a atividade fim das seguradoras.

A atipicidade dos contratos de patrocínio leva-me, igualmente, a entender que não se deve, a partir do exame de
um único caso concreto, firmar entendimento, em caráter normativo, nos moldes propostos pela equipe de auditoria. É certo que os

Consoante se verifica ás fls. 834/835, a seguradora cotista fez jus a espaço para colocação de banner e logomarca
constante nos convites, além de ser o evento com fotografias e filmagens divulgadas pelo SINCOR, o que retrata a razoabilidade do valor aprovado de R$ 5.000,00 para
a realização da festividade, não podendo agir como mero ente estatal, mas como uma empresa que compete,de
igual para igual, na colocação e oferta de seus produtos.

Contudo, creio que diversos dos pontos mencionados
pela equipe como passíveis de determinação a BANSEG
já foram cumpridos pela Instituição, ainda que sem o
formalismo requerido pela equipe. São exemplos desse
cumprimento tácito a razão da escolha do patrocinado,
diante da notoriedade sempre em conjunto com as estratégias tendentes à divulgação da imagem institucional
e a justificativa do preço contratado, que se deu à vista
da comparação com outros preços pagos em contratos
de patrocínio e, dentro da razoabilidade.

Em relação ao “Coquetel de Corretores” observo às fls.
838/848, que o evento foi proporcionado pela BANSEG
aos empregados objetivando apresentar a performance da empresa no exercício de 2006 e as perspectivas
para o exercício seguinte, caracterizando ao meu sentir
o interesse publico, no sentido de que sendo a BANSEG
empresa competitiva no mercado segurador que visa lucros, necessita divulgar seus resultados e estimular seus
empregados a atingir sua finalidade de maneira produtiDiário Oficial de Contas

Observo, ainda, que foram feitos quatro orçamentos de
buffet sendo contratado de menor preço no valor de R$
2.080,00 configurando razoabilidade no preço pactuado.

princípios gerais regedores dos contratos, constantes da
Lei nº 8.666/93, devem ser cumpridos também quando
são firmados contratos de patrocínio, máxime no que
tange às garantias e controle sobre sua correta execução.

Nesse sentido, no caso concreto, a ausência de justificativa da escolha e do preço se reveste de natureza de
caráter formal, pois presentes os princípios norteadores da Administração Pública, impondo-se recomendação no sentido de que nas futuras avenças de patrocínio
que observe a necessidade de formalização de processo,
em que conste a justificativa da inexigibilidade de licitawww.tce.es.gov.br

ção, as razões de escolha do patrocinado, as justificativas
do preço contratado, a ratificação de inexigibilidade pela autoridade superior e a publicação dessa decisão, tudo nos termos dos arts. 26 e 38 da Lei nº 8.666/93, bem
assim da elaboração de relatórios analíticos relativos ao
acompanhamento da execução do contrato;
5 - Divergências de valores e bens nos relatórios de
Prestações de Contas apresentadas pelo Leiloeiro
em confronto com a relação apresentada pela BANSEG (item 3.5 da ITI 351/2009) - Infringência: Cláusula
Quarta, Item III e IV do contrato de Prestação de Serviços de Leiloeiro Público Oficial. Responsabilidade: PAULO RICARDO TORRES MEINICKE (Dir. Presidente 01/01
— 16/07); JOSÉ CARLOS LYRIO ROCHA (Dir. Presidente
17-07 — 31/12); PAULO CEZAR JUFFO (Dir. Administração Finanças) e FERNANDO RODRIGUES AZEVEDO (Dir.
Operações):
Analisando a planilha de prestação de contas apresentada pelo Leiloeiro Público Oficial contratado pela BANSEG, a unidade técnica observou divergência de valores
dos bens demonstrados pelo Leiloeiro e a relação apresentada pela Banseg.
Esclarecem os responsáveis que ocorreu mero erro formal na planilha apresentada pelo Leiloeiro, não sendo
documento hábil para a conferência dos valores apurados pelas vendas em leilão.
Aduzem que o Decreto 21.981/32 que regulamenta a
profissão de Leiloeiro estabelece no artigo 22, alínea “d”
possui como competência declarar, ao aviso e conta que
remeterem ao comitente nos casos de vendas a pagamento, o nome e domicílio dos compradores e os prazos
estipuladores.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Informam que esta obrigação também está inserta na
Cláusula Quarta no item IV do Contrato de Prestação de
Serviços, onde o leiloeiro é responsável por prestar contas das vendas realizadas em leilão em 10 dias úteis contados da realização do certame devendo os valores respectivos serem creditados em conta corrente da BANSEG.
Informam que a planilha encaminhada pelo Leiloeiro é
uma mera liberalidade dele apresentando-se como documento unilateral sem valor probante. Todavia, as notas de arrematação que traduz documentação hábil a
provar a venda de um bem em leilão, isto é, representa
a transação efetuada.
Fizeram acostar os extratos das contas de leilão, recibos
emitidos pelo leiloeiro e notas de arrematação, não sendo revelada nenhuma das divergências apontadas na
“planilha de Prestação de Contas” elaborada pelo leiloeiro.
Pois bem compulsando os autos, especificamente às fls.
857/943, por meio de lista dos salvados leiloados, demonstram quais os bens efetivamente foram vendidos
no leilão, onde se constata os valores apurados na venda
com o devido crédito na conta de titularidade da BANSEG.
Observo, ainda, que a BANSEG ao conferir os bens relacionados na venda leva em consideração a Nota de Arrematação, o recibo e o crédito, fazendo ressalva nas Planilhas apresentadas pelo leiloeiro que ocorreu erro material consoante se verifica às fls. 870; 880; 892; 902; 912;
926; 935.
Feitas estas constatações, resta demonstrado nos autos
que a planilha elaborada pelo leiloeiro apresenta erro
Diário Oficial de Contas

material ao ser comparada com os documentos formalmente exigidos pela legislação vigente, motivo pelo qual
afasto a irregularidade.

De fato, nos autos somente o fato apontado ocorreu isoladamente, sendo, tão logo solucionado pela BANSEG.
Nesse sentido, afasto a presente irregularidade.

6 - Ausência de conciliação bancária na conta destinada ao recebimento de valores arrecadados em leilões.
(item 3.7 da ITI 351/2009) - Infringência: NBCT – Normas
Brasileiras de Contabilidade. Responsabilidade: PAULO RICARDO TORRES MEINICKE (Dir. Presidente 01/01
— 16/07); JOSÉ CARLOS LYRIO ROCHA (Dir. Presidente
17-07 — 31/12); PAULO CEZAR JUFFO (Dir. Administração Finanças) e FERNANDO RODRIGUES AZEVEDO (Dir.
Operações):

7 - Ausência de licitação e contrato (item 3.7 da ITI
351/2009) - Infringência: caput do art. 2º, combinado
com art. 60 da Lei n.º 8.666/93. Responsabilidade: PAULO RICARDO TORRES MEINICKE (Dir. Presidente 01/01
— 16/07); JOSÉ CARLOS LYRIO ROCHA (Dir. Presidente
17-07 — 31/12); PAULO CEZAR JUFFO (Dir. Administração Finanças) e FERNANDO RODRIGUES AZEVEDO (Dir.
Operações):

Constatou a equipe técnica que a BANSEG não vem realizando conciliação bancária da conta nº 9.743.857 –
Ag. 84 onde são efetuados depósitos através de créditos
bancários decorrentes de bens vendidos em leilão.
Informou a BANSEG que a citada conta não necessitava de conciliação em razão de que são zeradas no final
de cada mês. Contudo a unidade técnica apurou que em
31/12/2007 havia um valor de R$ 4.878,00 pendente na
conta do Banco do Brasil que deveria ter sido depositado
na conta do Banestes ora mencionada.
Esclareceram os responsáveis que o valor foi depositado pelo leiloeiro erroneamente na conta de titularidade
do Banco do Brasil sendo fato isolado, ocorrido em uma
única ocasião com um único depósito de um único leilão
sendo posteriormente identificado, não sendo, portanto, passível de punição.
Compulsando os autos visualizo que os extratos bancários refletem as alegações dos Responsáveis, especificamente às fls. 938/940, onde verifico que no dia
03/01/2008 o saldo da conta corrente estava zerado.
www.tce.es.gov.br

Analisando as razões contábeis financeiras, a unidade
técnica visualizou que a empresa contratada para prestação de serviços de regulação de sinistro não possuía
contrato com a BANSEG, sendo-lhe pago no exercício de
2007 o valor de 82.275,90.
Esclarecem os responsáveis que a contratação com a
empresa Factual Serviços Técnicos de Seguros Ltda, empresa especializada em regulação de sinistros dos ramos
patrimoniais, quais sejam, o seguro compreensivo empresarial, condomínio e residencial, não está sujeita as
normas de licitação em razão de que está ligada a atividade fim da seguradora, pois a regulação de sinistro é
feita com a exclusiva finalidade de viabilizar o objeto social da BANSE que é a venda de seguros.
Informam que o valor da regulação de sinistro é tabelado pelo IRB – Instituto de Resseguros do Brasil fazendo
acostar Tabela nos autos, esclarecendo ainda que a BANSEG não mais comercializa seguros de ramos elementares desde 01/07/2007 por decisão administrativa que
entendeu pela inviabilidade de comercialização da carteira.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Pois bem, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista são espécies do gênero empresas estatais e
representam mecanismos de intervenção direta do Estado no domínio econômico, nos casos em que se verificam imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, nos termos do que dispõe o art. 173 da
CF/88.
Quando as empresas estatais são exploradoras de atividade econômica, devem observar o comando constitucional previsto no art. 173, parágrafo 1º, III, da CF/88,
segundo o qual a lei que definir o estatuto jurídico da
empresa pública, da sociedade de economia mista e das
suas subsidiárias que explorem atividade econômica de
produção ou comercialização de bens ou de prestação de
serviços disporá sobre licitação e contratação de obras,
serviços, compras e alienações, observados os princípios
da administração pública. Nesse contexto, importante sinalizar que a BANSEG sendo empresa subsidiária de sociedade de economia mista está sujeita a licitação.
Entende-se por Regulação de Sinistro a análise do processo de sinistro quanto à sua cobertura pela apólice
contratada, bem como da adequação da documentação
necessária à indenização. Envolve também a ação do representante da Seguradora na verificação dos valores
dos orçamentos das oficinas no que se refere à mão-de-obra e às operações de substituição/recuperação de peças.
No caso presente, conforme noticia os autos a BANSEG
para atender esta atividade decorrente da contratação
de seguro, necessitou de empresa especializada que
possui conhecimentos técnicos para mensurar as circunstâncias e a dimensão do dano para estabelece se a
cobertura é cabível, o que pode ser concluído trata de
Diário Oficial de Contas

empresa especializada em promover vistoria do evento ocorrido, repassando os dados à Seguradora para sua
análise.
Neste aspecto, não se reveste de atividade fim da seguradora, inclusive, passível de terceirização, como foi o caso.
Outro aspecto que quadra relevo registrar, que tanto as
seguradoras quanto as empresas prestadoras dos serviços de regulação de sinistro têm ciência de que o preço deve obedecer a tabela do IRB. Entretanto, diante da
autonomia de cada empresa prestadora dos serviços, o
preço pode ser negociado, trazendo vantagem para a
contratante.
Lado outro, neste caso concreto, constam documentos
de fls. 988/1011noticiando a cessação de comercialização da carteira de seguros de ramos elementares não
mais se mantendo o contrato com a Factual Serviços Técnicos de Seguros Ltda, bem como, não se verificou que
os preços pagos estavam em dissonância com a Tabela
do IRB, não havendo informações acerca de possível pagamento indevido.
Diante dos elementos por mim relatados, levando em
consideração ao entendimento equivocado da BANSEG,
acrescido de pagamento consoante legislação pertinente, fundamentando meu posicionamento dentro da razoabilidade, visualizo que a conduta praticada não se revestiu de burla à licitação, motivo pelo qual não se configurou violação grave a ponto de ensejar responsabilização, sendo tão somente passível de recomendação no
sentido de que entendendo necessária a contratação
dos serviços de regulação de sinistro, seja a mesma precedida de licitação nos moldes da lei 8.666/93.
www.tce.es.gov.br

Ante o exposto, divergindo do entendimento técnico e
ministerial VOTO no sentido de que a 2ª Câmara aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. ACOLHER as razões de justificativa dos senhores
PAULO RICARDO TORRES MEINICKE – Diretor Presidente (período 01/01 a 16/07/07), JOSÉ CARLOS LYRIO ROCHA – Diretor Presidente (período 17/07 a 31/12/07),
FERNANDO RODRIGUES AZEVEDO – Diretor de Operações e PAULO CEZAR JUFFO – Diretor de Administração
e Finanças;
1.2. JULGAR REGULARES COM RESSALVAS nos moldes
do artigo 84, II, da LC 621/2012 as contas ora analisadas
dando quitação aos responsáveis na forma do artigo 86
do mesmo diploma legal;
1.3. RECOMENDAR a atual Administração que adote as
seguintes medidas:
1.3.1 Exigir a comprovação de regularidade junto ao INSS
e FGTS, por ocasião da emissão de cada fatura do pagamento do contratado, ou seja, o pagamento se faz após
da apresentação da nota fiscal, instruída com o comprovante de quitação do INSS e do FGTS do mês de competência da cobrança;
1.3.2 Que os contratos de patrocínio sejam precedidos
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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de instrumento de contrato, observando-se as disposições dos arts. 60 e seguintes da Lei 8666/93, observando a necessidade de formalização de processo, em que
conste a justificativa da inexigibilidade de licitação, as razões de escolha do patrocinado, as justificativas do preço contratado, a ratificação de inexigibilidade pela autoridade superior e a publicação dessa decisão, tudo nos
termos dos arts. 26 e 38 da Lei nº 8.666/93, bem assim
da elaboração de relatórios analíticos relativos ao acompanhamento da execução do contrato;

Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 06/06/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

to ao Município de Ibitirama, referente ao exercício de
2011, sob a responsabilidade dos senhores Javan de
Oliveira Silva - Prefeito; Odineir Borel Cesar – Secretário Municipal de Educação (01/01 a 02/02/11 e 13/04 a
25/11); Renan Leal de Oliveira – Secretário Municipal de
Educação (a partir de 26/10/11); Josimar Xavier da Costa – Pregoeiro; Victor Nasser Fonseca – Assessor Jurídico
e F.R. Oliveira ME – empresa contratada.

ACÓRDÃO TC-271/2018 – SEGUNDA CÂMARA

O presente feito sofreu os seguintes trâmites e foi instruído com os seguintes documentos:

1.3.3 Em caso de contratação dos serviços de regulação
de sinistro seja a mesma precedida de licitação nos moldes da lei 8.666/93.

Processo: 01679/2012-5

1.4. REMETER os presentes autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, nos termos do art.
62, parágrafo único da LC 621/2012;

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibitirama

1.5. DAR ciência aos interessados;
1.6. ARQUIVAR após trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou a área técnica pela irregularidade.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/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
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Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Partes: Javan de Oliveira Silva, Josimar Xavier da Costa,
Odineir Borel Cesar, Renan Leal de Oliveira, Victor Nasser
Fonseca, F R Oliveira - ME
Procuradores: Bruno Ribeiro Gaspar (OAB: 9524-ES),
Cassio Leandro Frauches de Souza (OAB: 13576-ES), Juliana Giuberti Cibien
Interessado: Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo
Ementa:FISCALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO - ILEGITIMIDADE DE PARTE DE PARECERISTA – PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I - RELATÓRIO:
O presente feito cuida de processo de Fiscalização junwww.tce.es.gov.br

1. Plano de Auditoria Nº 32/2012 RA-E 83/2012 – 5ªCT
(fls. 01/63, mais documentos) – apurou algumas inconsistências, inclusive com possibilidade de dano ao erário;
2. Instrução Técnica Inicial ITI 964/2012 – 5ªCT (fls.
2296/) – sugerindo citação dos responsáveis e recomendação ao Prefeito Municipal;
3. Decisão Monocrática Preliminar nº 277/2012 da Conselheira Substituta (fls. 23240) – acolhendo a sugestão
de citação dos responsáveis acima indicados, com prazo
estabelecido de trinta dias para apresentar suas justificativas, sem manifestação quanto à Recomendação;
4. Justificativas dos responsáveis (fls. 2340/2345;
2347/2353; 2363/2375; 2499/2508; 2599/2602;
2621/2623);
5. Instrução Técnica Conclusiva ITC 1647/2017 – NEC
(fls. 2633/2670) – que conclui, in verbis:
3- CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Tendo em vista as análises procedidas nesta Instrução Técnica Conclusiva, que trata de Auditoria realizada na Prefeitura de Ibitirama, em relação ao exercício de
2011, opina-se pela manutenção das seguintes irregularidades:
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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3.1.1 – RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE (item 2.1 da
desta ITC)
Base legal: art. 3º, § 1º, incisos I e II, da Lei 8666/93 c/c
art.9º da lei 10.520/02
Responsáveis: Javan de Oliveira Silva – Prefeito Municipal
Josimar Xavier da Costa – Pregoeiro
Victor Nasser Fonseca – Assessor Jurídico
3.1.2 - AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DE REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (item 2.3 desta ITC)
Base legal: infringência ao art. 67, § 1º. da Lei 8666/93
Responsável: Javan de Oliveira Silva – Prefeito Municipal
3.1.3 - CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE VEÍCULOS E CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE NÃO ATENDEM OS REQUISITOS LEGAIS PARA CONDUÇÃO DE ESCOLARES (item 3.4 desta ITC)
Base legal: infringência aos arts. 136, 137 e 138 da Lei federal n.º 9.503/1997, art. 6º, 7º, 8º da Instrução de Serviço nº 18/2010 do DETRAN/ES, art. 30, inciso c/c art. 55,
inciso XIII da Lei de Licitações; Cláusula Segunda, inciso
2.1.2, alínea “i” do Convênio nº 70/2009, Cláusula Sexta, alínea “d” dos contratos com os prestadores individuais de serviço e Cláusula Sexta, alínea “a” do Contrato nº 156/2011
Responsável: Javan de Oliveira Silva – Prefeito Municipal
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
3.2.1. Acolher as razões de justificativas e afastar a irreDiário Oficial de Contas

gularidade disposta no item 3.2. desta ITC, em face dos
srs. Javan de Oliveira Silva – Prefeito Municipal; Odineir
Borel Cesar – Secretária Municipal de Educação; Renan
Leal de Oliveira – Secretário Municipal de Educação e da
pessoa jurídica F R de Oliveira ME – contratada;
3.2.2. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Javan de
Oliveira Silva – Prefeito Municipal, em razão do cometimento de infrações dispostas nos itens 3.1.1, 3.1.2 e
3.1.3, aplicando-lhe multa, com amparo no artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por ser
tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à época dos fatos apurados, na medida da sua culpabilidade;
3.2.3. Rejeitar as razões de justificativas dos Srs. Josimar Xavier da Costa - Pregoeiro e Victor Nasser Fonseca – Assessor Jurídico, em razão do cometimento de infração disposta no item 3.1.1, aplicando-lhes multa, com
amparo no artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por ser tratar de pretensão punitiva e ser
esta a legislação aplicável à época dos fatos apurados, na
medida da sua culpabilidade;
3.3. Por fim, cumpre ressaltar que há pedidos de SUSTENTAÇÃO ORAL firmados em favor de Javan de Oliveira Silva (fl. 2374) e da pessoa jurídica F.R. de Oliveira (fl.
2508).

8. Defesa Oral realizada na sessão ordinária do dia 22 de
junho de 2017 (fls. 2732/2734; 2737/2741);
9. Manifestação Técnica nº 1165/2017 – NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (fls.
2757/2782), entendendo que os elementos suscitados
na sustentação oral não alteram as conclusões havidas
na ITC nº 1647/2017 sugerindo o prosseguimento do julgamento do feito;
10. Parecer do Ministério Público Especial de Contas,
PPJC 4389/2017, (fl.2786), da lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva, corrobora o entendimento
técnico na Manifestação Técnica nº 1165/2017-5;
Em razão da constatação da ocorrência da prescrição, os
autos foram encaminhados novamente para o Ministério Público de Contas, que, em parecer subscrito pelo Ilmo. Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva (fls.
2793/2794), atesta a incidência da prescrição da pretensão punitiva.
II - FUNDAMENTAÇÃO
1. PRELIMINARMENTE:
1.1 - QUESTÃO INCIDENTAL PRELIMINAR: DO PEDIDO
DE INGRESSO COMO TERCEIRO INTERESSADO POR PARTE DA OAB/ES

6. Parecer do Ministério Público Especial de Contas,
PPJC 2238/2017, (fl.2674), da lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva, corrobora o entendimento
manifestado na ITC 1647/2017 – NEC;

Na data de 13/06/2017, em expediente de fls. 2682/2722,
em razão da inclusão do Procurador Municipal, Dr. Vitor
Nasser Fonseca, dentre o rol de responsáveis no presente processo, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção
Espírito Santo, solicita seu ingresso no feito como Terceiro Interessado, na qualidade de Assistente Simples.

7. Requerimento de Intervenção da OAB/ES para figurar como Terceiro Interessado na qualidade de Assistente Simples (fls. 2682/2722);

Em síntese, sustenta que a OAB/ES, nos termos do artigo 44, inciso II do Estatuto da Advocacia, possui a finalidade institucional de promover, com exclusividade, a re-
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presentação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil.
Defende que não está atuando como um terceiro interessado qualquer, mas como legítimo detentor de interesse processual, por ser detentora da competência para
defender e representar sua classe.
Sustenta que a inclusão de advogados públicos, por mera emissão de parecer, como possíveis responsáveis em
processos onde se apuram irregularidades em atos administrativos, violam, não somente a legislação do TCEES, como também as prerrogativas dos profissionais acima listados, o que afeta toda a classe de advogados capixabas, motivo pelo qual restaria configurado o interesse jurídico da OAB/ES para ingressar no presente feito.
Acrescenta que a inclusão do advogado público se deu
sem que a Instrução Técnica Conclusiva apontasse qualquer conduta dolosa do mesmo, apenas se limitando a
apontar, como conduta passível de responsabilização, a
emissão dos referidos pareceres jurídicos.
Em seguida, no mérito, defende a não sujeição de procurador ou assessor jurídico ao controle das contas públicas por emissão de mero opinamento, destacando a
infringência ao artigo 5º da lei Orgânica deste Tribunal,
bem como o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que impede a responsabilização de assessores jurídicos de órgãos públicos pela elaboração de pareceres
consultivos. Defende ainda a tese de que o parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo.
Argumenta que os pareceres emitidos em observância
ao procedimento previsto no artigo 38 da Lei de Licitações, constituem pareceres de natureza obrigatória, poDiário Oficial de Contas

rém de conteúdo não vinculante, o que levaria à responsabilização do advogado público apenas quando o dano for constatado como decorrente de erro grave, inescusável, ou de ato ou omissão praticado com culpa em
sentido lato, na linha de orientação do próprio STF (MS
24073).
Especificamente quanto ao caso concreto, aduz que a
Instrução Técnica Inicial não faz qualquer menção à sua
culpabilidade, em outras palavras, não trazendo elementos que tenha ocorrido erro crasso ou dolo.
Passemos à análise do pedido de ingresso feito pela
OAB/ES.
O pedido da entidade foi fundamentado nas disposições
do artigo 50 do CPC então vigente à época do pleito. E
assim dispunha o referido dispositivo:
Art. 50. Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la.
Parágrafo único. A assistência tem lugar em qualquer
dos tipos de procedimento e em todos os graus de jurisdição; mas o assistente recebe o processo no estado em
que se encontra.
O artigo em questão disciplina o instituto da Assistência,
modalidade de intervenção de terceiros no processo em
curso, conforme leciona FREDIE DIDIER JR.
“A assistência é modalidade de intervenção de terceiro ad coadjuvandum, pela qual um terceiro ingressa em
processo alheio para auxiliar uma das partes em litígio.
(...) Permite-se a assistência porque esse terceiro pode
vir a sofrer prejuízos jurídicos com a prolação de decisão contra o assistido; esses prejuízos podem ser direwww.tce.es.gov.br

tor/imediatos ou reflexos/mediatos. Àqueles corresponde a figura do assistente litisconsorcial; a esses, a do simples. A intervenção permite ao assistente, de certo modo, tentar influenciar no julgamento da causa.
O interesse jurídico é pressuposto da intervenção. Não
se a autoriza quando o interesse for meramente econômico ou afetivo. Seja pelo fato de manter relação jurídica vinculada à que está deduzida, seja por ser ela própria
que está deduzida.”
Extrai-se da leitura acima que o requisito essencial para
que seja permitido o ingresso do terceiro, é a inequívoca demonstração do interesse na causa, sendo que o referido interesse deve ter natureza jurídica. É o interesse
jurídico, com a demonstração de que a decisão proferida
contra o assistido possa vir a atingir a esfera de direitos
do terceiro, que permite intervenção deste.
Tecendo considerações sobre a natureza do interesse
que permeia a figura da assistência, clara é a lição de
LUIZ RODRIGUES WAMBIER E EDUARDO TALAMINI:
“Na assistência simples, disciplinada no art. 50 do CPC,
o assistente tem interesse jurídico, evidentemente diferente do interesse jurídico de parte. Esse interesse nasce da perspectiva de sofrer efeitos reflexos da decisão
desfavorável ao assistido, de forma que sua esfera seja
afetada. Por isso, a possibilidade de atuação do assistente simples no processo é mais limitada, bastante dependente da atuação da parte assistida (art. 53).
Na assistência simples, o assistente tem interesse jurídico próprio, que pode ser preservado na medida em
que a sentença seja favorável ao assistido.”
O interesse, portanto, que autoriza o ingresso do terceiro é um interesse próprio, na medida em que sua esfera
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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jurídica possa ser afetada. É sob essa perspectiva que o
interesse da OAB deve ser analisado.
Assim, vislumbra-se, a princípio, motivos que autorizam
o ingresso da OAB como assistente do advogado público responsável, visto que a entidade possui legitimidade para analisar o preenchimento dos requisitos para a
responsabilização do advogado público, que, segundo a
jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal,
possui hipótese restrita de aplicação.
Com efeito, a responsabilização de advogados públicos e
privados pela emissão de pareceres que fundamentam
decisões de agentes públicos é tema controvertido e objeto de debates doutrinários, sendo já questão judicializada nos tribunais pátrios.
Tradicionalmente, entendia-se que os advogados públicos estariam imunes à responsabilização em decorrência
de suas manifestações, que teriam caráter meramente
opinativo, não constituindo atos administrativos.
Ocorre que, hodiernamente, a responsabilização dos advogados públicos e privados responsáveis pela emissão
de pareceres que fundamentam as decisões administrativas dos gestores públicos vem ganhando espaço.
Nos autos do Mandado de Segurança 29137/DF, a Min.
Carmem Lúcia, analisando alegação de ilegitimidade do
gestor público para responder perante o Tribunal de
Contas em razão de seu ato ter sido lastreado em parecer favorável do setor jurídico, a mesma abordou o tema
da responsabilização dos advogados públicos de forma
elucidativa, motivo pelo qual, transcrevemos os fundamentos do voto proferido:
“Diversamente do que alega o Impetrante, a circunstância de ter a assessoria jurídica da Secretaria de Trabalho
Diário Oficial de Contas

de Mato Grosso do Sul se pronunciado favoravelmente à celebração do termo aditivo censurado pelo Tribunal de Contas da União não afasta sua responsabilidade pelo ato lesivo ao patrimônio público. A responsabilidade pela prática desse ato pode ser compartilhada
com o órgão jurídico consultivo, mas não pode a ele ser
transferida para eximir o Impetrante. Fosse isso possível, a existência de parecer jurídico favorável, mesmo
se veiculasse omissão grave ou erro grosseiro, escusaria o gestor público pela prática de toda ordem de irregularidades. (...)
É certo que, em matéria de licitações e contratos administrativos, a manifestação dos órgãos de assessoria jurídica não se limita à mera opinião, mas à aprovação ou
rejeição da proposta. Contudo, embora seja obrigatória
a submissão do contrato e, eventualmente, de seu termo aditivo, ao exame de legalidade pelo órgão de assessoria jurídica, sua manifestação favorável não ganha
contorno de vinculatividade capaz de subordinar a atuação do gestor público, compelindo-o a praticar o ato.
Por outro lado, se o parecer técnico-jurídico for desfavorável, seu teor vincula o gestor público, impedindo-o
de celebrar o ajuste ou tornando-o exclusivamente responsável pelos danos que dele possam advir.
Ao contrário do que pretende fazer crer o Impetrante,
a natureza vinculante de pareceres jurídicos em matéria de licitações somente se revela quando o órgão técnico aponta a existência de vício formal ou material que
impeça ou desaconselhe a pratica do ato, situação diversa da descrita nesta ação, pois, segundo exame do Tribunal de Contas da União, o gestor público podia, ou mesmo devia, dissentir e recusar-se a realizar o aditivo contratual.
www.tce.es.gov.br

Embora a aprovação do ato pela assessoria jurídica não
vincule o Administrador a ponto de substitui-lo em seu
juízo de valor, isso não significa que o parecerista é absolutamente isento de responsabilidade sobre suas manifestações. Se a prática do ato administrativo está lastreada em manifestação favorável da unidade técnica,
há convergência de entendimentos e, em certa medida,
compartilhamento de poder decisório entre o Administrador e o parecerista, pelo que se tornam mutuamente
responsáveis pelos danos que possam causar ao erário.
Dúvidas não remanescem sobre a inexistência de imunidade absoluta do advogado público com relação às
manifestações jurídicas emitidas em processos administrativos, razão pela qual podem ser chamados a
prestar esclarecimentos ao órgão de controle externo
e, eventualmente, ser responsabilizados por seus atos
em caso de culpa, omissão ou erro grosseiro. Nesse sentido, na assentada de 9.8.2007, no julgamento do Mandado de Segurança n. 24.584, Relator o Ministro Marco
Aurélio, este Supremo Tribunal decidiu:
“ADVOGADO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE - ARTIGO 38 DA LEI Nº 8.666/93 - TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO - ESCLARECIMENTOS. Prevendo o artigo 38 da Lei
nº 8.666/93 que a manifestação da assessoria jurídica
quanto a editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes não se limita a simples opinião, alcançando a aprovação, ou não, descabe a recusa à convocação
do Tribunal de Contas da União para serem prestados esclarecimentos” (Plenário, DJe 19.6.2008, grifos nossos).
Nessa assentada, ressaltei: “não acredito na irresponsabilidade de advogados. Penso que eles respondem sim,
a advocacia pública muito mais, e há legislação específica sobre isso”.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Na mesma linha, admitindo a possibilidade de responsabilização do advogado público por sua manifestação
jurídica quando verificada a existência de erro grosseiro
ou culpa, são precedentes do Plenário deste Supremo
Tribunal: MS 24.073, Relator o Ministro Carlos Velloso,
DJ 31.10.2003, e MS 24.631, Relator o Ministro Joaquim
Barbosa, DJ 1º.2.2008.
(...)
Em síntese, não se está a afirmar a irresponsabilidade
daquele que lavrou o parecer que conferiu lastro jurídico
à realização do termo aditivo impugnado, apenas a indicar que sua corresponsabilidade pela prática do ato tido
como ilegal pelo Tribunal de Contas da União não desonera o Impetrante, razão pela qual não pode prosperar a
pretendida desresponsabilização defendida nesta ação.
Nesse prisma, vislumbra-se o interesse jurídico da OAB
que justifica sua intervenção do presente feito, a fim de
averiguar se a responsabilização pretendida no caso em
exame atende à linha estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, de modo a garantir as prerrogativas dos advogados públicos.
Quanto aos argumentos da OAB, passo a manifestar.
No que tange à alegação de que falece a este Tribunal
competência para julgar atos praticados por advogados
públicos, a matéria já está pacificada na jurisprudência
deste TCE-ES, como se confere a seguir no trecho do Informativo de Jurisprudência nº 34 deste TCE-ES:
1. Competência do TCE em relação a advogados públicos.
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração,
interposto em face do ACÓRDÃO TC–1215/2015, que
julgou a responsabilidade do parecerista quanto à conDiário Oficial de Contas

tratação 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
caracterizam a interposição dos embargos de declaração. O Plenário, à unanimidade, não conheceu os Embargos de Declaração. ACÓRDÃO TC-455/2016-Plenário,
TC 13558/2015, relator Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, publicado em 24/05/2016.
Superada a questão da competência desta Corte em responsabilizar advogados públicos, confiro que a responsabilização de procuradores públicos pelas Cortes de
Contas não é matéria simples, não se podendo falar em
jurisprudência pacificada, porque as decisões são variadas, já que abarcam inúmeras situações jurídicas, que
podem ser analisadas por óticas variantes.
www.tce.es.gov.br

Pois bem. Via de regra, o parecer jurídico não vincula o
administrador público. Para a maioria da doutrina e jurisprudência, principalmente após as manifestações do
STF nas Decisões MS 24.073-3, MS 24.584 e MS 24.631,
convergem para a responsabilização do parecerista jurídico quando o parecer é de natureza vinculativa e, em se
tratando de parecer opinativo, quando há demonstração
de erro grosseiro, má-fé ou culpa latu sensu. Todavia, se
o parecer está devidamente fundamentado e se defende
tese jurídica aceitável, com amparo em lição doutrinária
ou jurisprudencial, não deve haver responsabilidade do
advogado público.
Neste sentido, leciona a Professora Maria Sylvia Zanella
Di Pietro:
“É importante ressaltar que os pareceres jurídicos exigem trabalho de interpretação de leis, muitas delas passíveis de divergências quanto ao seu sentido, exigindo a
aplicação de variados métodos de exegese. Por isso mesmo, é perfeitamente possível que a interpretação adotada pelo advogado público (que, na função consultiva,
participa do controle interno de legalidade da Administração Pública) não seja coincidente com a interpretação
adotada pelos órgãos de controle externo. Seria inteiramente irrazoável pretender punir o advogado só pelo fato de sua opinião não coincidir com a do órgão controlador, até mesmo levando em consideração que nem sempre os técnicos e membros dos tribunais de contas têm
formação jurídica que os habilite a exercer atividade de
consultoria, assessoria e direção jurídicas, que é privativa da advocacia, nos termos do artigo 1º, inciso II, do Estatuto da OAB. Mesmo em se tratando de controle exercido por membros do Ministério Público, nada existe em
suas atribuições institucionais que lhes permita censuSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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rar ou corrigir opinião emitida licitamente por qualquer
advogado, seja público ou privado. Por isso mesmo, sua
responsabilização depende da demonstração de que o
advogado, ao proferir sua opinião, agiu de má-fé, com
culpa grave ou erro grosseiro. De outro modo, faltará aos
advogados o mínimo de segurança jurídica para o exercício de suas funções, consideradas essenciais à justiça pelos artigos 131 e 133 da Constituição Federal, com a garantia da inviolabilidade por seus atos e manifestações
no exercício da profissão.”
É certo que o Direito não é uma ciência exata e quase todos os assuntos jurídicos podem ser analisados sob variadas óticas. As leis são interpretadas de maneira variada pela doutrina e é comum haver divergência jurisprudencial mesmo em casos semelhantes. Se o parecer está devidamente fundamentado e se defende tese jurídica aceitável, com amparo em lição doutrinária ou jurisprudencial, não deve haver responsabilidade do advogado público.
No caso Concreto, compulsando os autos, verifico que
a unidade técnica analisando o edital de Pregão presencial para registro de preços nº 47/2011 (fls. 1474/1706),
objetivando a contratação de serviços de transporte de
alunos da rede estadual e municipal de ensino, entendeu que constou no edital documentação de certidão
de distribuição dos feitos trabalhistas e normas do DETRAN que trouxe restrição à competitividade, contudo,
não trouxe nenhum argumento em relação à conduta do
parecerista nos moldes acima delineados.
Pois bem, analisando o parecer de fls. 1571/1574, o procurador Victor Nasser Fonseca emitiu parecer favorável
ao seguimento do edital, entendo estarem as exigências
do edital em conformidade com a lei de licitação, como
Diário Oficial de Contas

segue:
a) Para empresa:
- certidão negativa de distribuição dos feitos trabalhistas e
- todas as exigências previstas na resolução do DETRAN
para cadastramento da empresa, dos seus veículos e respectivos condutores e monitores para o transporte escolar, como: nada consta de multas de cada veículo e da
pontuação da CNH de cada condutor, atestado de sanidade física e mental, comprovante de endereço, foto,
certidão negativa das varas cível e criminal das justiças
Estadual e Federal de cada condutor e de cada monitor
(acompanhante), entre outros.
b) Para pessoa física:
- as mesmas exigências feitas pelo DETRAN

Fonseca – Assessor Jurídico, em razão de exercer, na ocasião, o cargo de Procurador do Município de Ibitirama,
por examinar e aprovar a minuta do edital, nos termos
do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8666/93, sem observar à ocorrências de exigências restritivas da competitividade e fundamentado apenas sobre o Sistema de
Registro de Preços – SRP. E ainda, pelo prosseguimento
e conclusão do processo licitatório com apenas um licitante.
Trouxe o Sr. Victor Nasser Fonseca em sede de defesa
oral arguindo que a jurisprudência é pacífica no sentido
de que os advogados não podem ser penalizados apenas
por fazerem seu trabalho, isto é, elaborar parecer jurídico em processos administrativos, sem que se demonstre
a presença de nexo de causalidade entre a conduta imputada e a realização do fato típico.

Observo, no caso concreto, que as exigências de legislação específicas do DETRAN são necessárias para que se
viabilize a contratação de transporte escolar, o que, visualizo, neste caso concreto, que o parecerista agiu em
conformidade com o conhecimento que se poderia exigir de profissional com qualificação específica sobre o assunto posto à sua apreciação. Assim, não constato ter
havido má-fé ou erro grosseiro por parte do Senhor Victor Nasser Fonseca.

Pois bem, trago nesta oportunidade os mesmos argumentos acima delineados em relação à conduta do procurador municipal, motivo pelo qual, afasto a responsabilização nestes autos.

Ante as considerações feitas, sou pela admissão da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Espírito Santo nos
autos do processo, como terceiro interessado, na qualidade de assistente simples, devendo a referida entidade
ser intimada para ciência dos atos processuais.

Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva
do Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.

1.3 - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
A prescrição está prevista na Legislação do Tribunal de
Contas no artigo 71, da sua Lei Orgânica, Lei Complementar nº 621/2012, in verbis:

1.2 - ILEGITIMIDADE DE PARECERISTA:

§ 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.

Foi imputada responsabilidade ao senhor Victor Nasser

§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do pra-

www.tce.es.gov.br
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zo prescricional:

possa substituir em expedição de determinações.

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;

Nesse contexto, tendo em vista que não ocorreram
quaisquer causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, e ainda, não houve constatação de que o indício de irregularidade inicialmente apontado acarretasse
qualquer devolução de recurso público, ao meu sentir,
está presente a perda da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas.

II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a
adoção de medidas corretivas (g.n.).
O citado diploma legal estabelece o prazo de 05 (cinco)
anos para a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas. No § 2º, II, reza o início da contagem do
prazo prescricional do presente feito, visto que o indício
de irregularidade foi apontado em um “processo de fiscalização” e não em um “processo de contas”, ou seja, o
marco inicial para contagem do prazo prescricional é a
data da ocorrência do fato.
A citação dos responsáveis indicados como responsáveis
foram emitidas em 2012 e os fatos ocorreram no exercício de 2011.
Consoante informações contidas nos autos, verifico que
os indícios de irregularidades apontados na Instrução
Técnica Inicial não considera a possibilidade de imputação de ressarcimento ou apresenta relevância que se
Diário Oficial de Contas

Dessa forma, na esteira de outros precedentes deste Tribunal de Contas (TC 5545/2010, 2852/2009), acolhendo
posicionamento ministerial entendo que incide na espécie as disposições do artigo 374 do RITCEES, que estabelece que o processo apenas deverá ser julgado ou apreciado pelo colegiado quando subsistir o dever de ressarcimento.
Ante a todo o exposto, acompanhando o entendimento
ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. ADMITIR a Ordem dos Advogados do Brasil Seção
Espírito Santo nos autos do processo, como terceiro interessado, na qualidade de assistente simples, pois presente interesse jurídico;
1.2. RECONHECER a ilegitimidade de parecerista em rawww.tce.es.gov.br

zão de ausência de conduta eivada de má-fé ou erro
grosseiro nos moldes delineados neste voto, para o fim
de EXTINGUIR o feito sem resolução do mérito em relação ao senhor Victor Nasser Fonseca, nos moldes do artigo 485, VI do CPC c/c art. 70 da LC 621/2012;
1.3. Com base nos artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do
TCEES RECONHECER a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva desta Corte de Contas EXTINGUINDO-SE os autos com
solução de mérito com base no artigo 374 do Regimento
Interno desta Casa de Contas, c/c o artigo 487, II, do CPC:
1.4. REMETER, após a confecção do Acórdão, os autos
ao Ministério Público Especial de Contas para dele tomar
conhecimento, nos termos da LC 621/2012.
1.5. DAR ciência aos interessados.
1.6. ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em
julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Vencido o
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti que
votou por rejeitar a preliminar de ingresso da OAB-ES como interessada e, no mérito, acompanhou a área técnica.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/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
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 06/06/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-272/2018-4 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 06644/2013-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Representante: 7LAN Comercio e Serviços Ltda
Responsável : Ronildo Hilario Gomes, Guilherme Thompson de Mendonca, Luciano de Paiva Alves, Acedina Maria de Souza, Vanda Bitencourt Pinheiro Bueno
Terceiro interessado : Start Tech Solução em Tecnologia
LTDA
Procuradores: Luciana Drumond de Moraes (OAB: 9538ES), Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 15111-ES),
Guilherme Guerra Reis (OAB: 10983-ES), Marcelle Vasconcelos Jorio (OAB: 11882-ES)
REPRESENTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE DE
PARTE – EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DE PARECERISTA – IRREGULARIDADE – MULTA – DETERMINAÇÃO
– ARQUIVAR.
O EXMO SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I – RELATÓRIO
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Cuida-se de representação interposta pela Empresa 7Lan
Comércio e Serviços LTDA, em face do Município de Itapemirim, arguindo existir irregularidade no Pregão Presencial nº 122/2013, cujo objeto é o registro de preços
para contratação de serviços de videomonitoramento de
vias públicas no Município, dispondo “captura de imagens através de sistema itinerante com pontos de videomonitoramento sobre IP compreendendo a disponibilização de equipamentos, instalação, suporte e manutenção tanto na Central de videomonitoramento quanto nos pontos remotos de monitoramento”, sob a responsabilidade dos senhores LUCIANO DE PAIVA ALVES
– Prefeito Municipal ; GUILHERME THOMPSON DE MENDONÇA- Assessor Administrativo; ACEDINA MARIA DE
SOUZA-Secretaria Municipal de Defesa Social; VANDA
BITTENCORT PINHEIRO – Subprocuradora Geral e RONILDO HILÁRIO GOMES – Pregoeiro Oficial.

Cientificado o Órgão Ministerial, tendo este Relator
acompanhado o entendimento da unidade técnica através da DECM nº 1028/2014.
Notificados o Gestor e o Pregoeiro Oficial do Município,
estes responderam e encaminharam a esta Casa de Contas, cópia do processo administrativo 13741/2013, referente ao Pregão nº 0122/2013.
Encaminhado o processo a unidade técnica, foi elaborada a Manifestação Técnica Preliminar MTP 112/2015, sugerindo a concessão de medida cautelar e retorno dos
autos ao rito sumário.
Em seguida, foi formalizada a Instrução Técnica Inicial ITI
161/2015, ratificando o encaminhamento proposto ao
final da MTP 112/2015, inclusive, com citação dos responsáveis para apresentação de justificativas em razão
dos indícios de irregularidades apontados.

Alega o representante que o Edital contem exigências indevidas e restritivas, com a finalidade de direcionar a licitação. Ao final requereu o deferimento de medida cautelar para suspensão do certame, citação do responsável
para apresentação de justificativas e a determinação da
feitura de novo procedimento licitatório, em conformidade com os preceitos da Lei n° 8.666/1993.

A decisão TC-3338/2015 – Plenário, acompanhando o
entendimento do voto do Relator, indeferiu a concessão
da medida cautelar requerida, em razão do risco da produção de periculum in mora inverso, e determinou a citação dos responsáveis, os quais apresentaram suas justificativas como segue:

Após o ingresso da peça inicial, o representante protocolou expediente requerendo desistência da representação, com pedido de cancelamento da distribuição e devolução dos documentos. O que não foi objeto de manifestação.

Luciano de Paiva Alves 887/2015 1021/1039

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Núcleo de
Cautelares – NCA, que formalizou a Manifestação Técnica Preliminar – MTP 560/2013, sugerindo a não concessão da medida cautelar; pela notificação do gestor.
www.tce.es.gov.br

Nome Termo de Citação nº Doc. Acostado fls.
Ronildo Hilário Gomes 888/2015 1021/1039
Vanda Bitencourt Pinheiro 889/2015 1021/1039
Guilherme
1021/1039

Thompson

de

Mendonça

890/2015

Acedina Maria de Sousa 891/2015 1008/1012 e
1021/1039
Os autos foram, encaminhados à Unidade Técnica, que
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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elaborou a ITC nº 4966/2015 e, posteriormente, ao Ministério Público de Contas, que acompanhou o entendimento do órgão técnico.
Pois bem,
Em 30 de setembro de 2016, decidiu este Relator citar a
Empresa Start Tech Solução em Tecnologia Ltda. para integrar a lide e, apresentar defesa. Regularmente citada,
foi apresentada defesa de fls. 1300/1310.
Ao proceder à análise dos apontamentos e justificativas da Empresa Start Tech Solução em Tecnologia Ltda,
a mesma questionou, dentre outras teses de ordem meramente processual, aspectos técnicos afetos à área do
conhecimento científico de engenharia elétrica e informática/tecnologia, donde se manifestou o Núcleo de
Tecnologia da Informação - NTI, através da Manifestação Técnica nº 19/2017, concluindo o seguinte:
Conclusão”
Dian“te do exposto, conclui-se pela procedência das irregularidades apontadas no item 2.1, mantendo-se como
abusivos e restritivos os itens:
· Exigência de atestado de capacidade técnica registrado no CREA e de que o atestado viesse acompanhado da Certidão de Acervo Técnico – CAT e da Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART - (item 2.1.1 da ITC
4966/2015);
· Exigência de teste piloto mediante critérios reservados
- (item 2.1.6 da ITC 4966/2015);
· Licitação de objeto “Guarda-Chuva” – Objeto amplo e/
ou vários objetos - (item 2.1.7 da ITC 4966/2015); e
· Realização de procedimento licitatório com descrição
deficiente dos serviços e das obras a serem contratados
Diário Oficial de Contas

pela Administração - (item 2.1.8 da ITC 4966/2015).
Concluída a analise pelo Órgão Técnico Especializado,
ratificou a irregularidade contida no item 2.1 da ITC
4966/2015, relativo às condições abusivas e restritivas
à competitividade, bem como nos demais itens, propondo o seguinte:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
“3.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as motivações adotadas nestes autos, que versam
sobre Representação da empresa 7Lan Comércio e Serviços Ltda, em face do Pregão Presencial 0122/2013, do
Município de Itapemirim, para elaboração de Ata de Registro de Preços, para serviços de videomonitoramento
de vias públicas no Município, sugere-se a manutenção
das seguintes irregularidades:
3.1.1 - Inclusão no Edital de Condições Abusivas e Restritivas à Competitividade do Certame - (item 2.1 da ITI
161/2015).
Base legal: Art. 3°, parágrafo 1°, I; art. 20, I; art. 30, parágrafo 6°; art. 44, parágrafo 1°; art. 23, parágrafo 1°, art.
6°, IX, “c” e “f” e art. 7°, parágrafo 2°, I e EE da Lei n°
8.666/1993.
Responsáveis: Luciano de Paiva Alves – Prefeito Municipal
Guilherme Thompson de Mendonça – Assessor Administrativo
Ronildo Hilário Gomes – Pregoeiro Oficial da Prefeitura
Vanda Bitencourt Pinheiro – Subprocuradora Geral
3.1.2. Adoção de Ata de Registro de Preços para Hipótese de uma Única Contratação, em Detrimento da Realização de Estudos e Planejamento para a Quantificação da
www.tce.es.gov.br

Necessidade do Ente Público, com Efeito de Possibilitar a
Adesão de Caronas e a Ilegal Alteração do Contrato em
até 500% - (item 2.2 da ITI 161/2015).
Base legal: Art. 7°, inciso I e §1° c/c art. 6°, inciso IX, a,
b e f; e art. 65, §2° c/c art. 65, I, “a” e §1°, todos da Lei
8.666/93.
Responsáveis: Luciano de Paiva Alves – Prefeito Municipal
Guilherme Thompson de Mendonça – Assessor Administrativo
3.2 – Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se,
opinando por:
3.2.1 Rejeitar as razões de justificativas de:
3.2.1.1 Luciano de Paiva Alves – Prefeito Municipal de
Itapemirim e, Guilherme Thompson de Mendonça – Assessor Administrativo, em razão do cometimento das infrações dispostas nos item 3.1.1 e 3.1.2, desta Instrução
Técnica Conclusiva, aplicando-lhes multa individual com
amparo no art. 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão punitiva e, ser
esta a legislação mais favorável ao responsável e aplicável à época dos fatos apurados;
3.2.1.2 Ronildo Hilário Gomes – Pregoeiro Oficial da Prefeitura e, Vanda Bitencourt Pinheiro – Subprocuradora
Geral, em razão do cometimento da infração disposta no
item 3.1.1, desta Instrução Técnica Conclusiva, aplicando-lhes multa individual com amparo no art. 96, inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar
de pretensão punitiva e ser esta a legislação mais favorável ao responsável e aplicável à época dos fatos apurados;
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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3.2.2. Acolher as justificativas, excluindo a responsabilidade de Acedina Maria de Sousa, Secretária Municipal
de Defesa Social, ante a inexistência de prova de sua participação nas irregularidades apontadas.
3.2.3. Expedir determinação ao Prefeito Municipal de
Itapemirim para não prorrogar a contratação em questão ou, caso já a tenha procedido, a determinação para
que proceda a sua anulação, nos termos do art. 208 da
Res. TC 261/13.
3.3. Por fim, sugere-se que seja dada ciência ao Representante do teor da Decisão final a ser proferida por este Egrégio TCEES, conforme preconiza o art. 307, § 7º, da
Res. TC 261/2013.”
Instado a se manifestar, o órgão Ministerial, através do
parecer nº 01040/2017-2, assim se manifestou:
“... ante a completude da análise meritória realizada pela competente Área Técnica, manifesta-se neste feito,
anuindo aos argumentos fáticos e jurídicos delineados
na Instrução Técnica Conclusiva – ITC - (fl. 1330/1335)...”
II. FUNDAMENTAÇÃO:
O pregão presencial nº 122/2013, visou selecionar propostas para registro de preços, com objetivo de contratar
empresa habilitada para prestar serviço eventual de videomonitoramento para atendimento de demandas das
Secretarias Municipais com disponibilização de equipamentos, instalação, suporte e manutenção tanto na central de videomonitoramento quanto nos pontos remotos
de monitoramento.
1. PRELIMINARMENTE:
1.1 - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE
A Senhora Acedina Maria de Sousa - Secretaria MuniciDiário Oficial de Contas

pal de Defesa Social, arguiu sua ilegitimidade em permanecer no polo passivo dos presentes autos, aduzindo que está sendo responsabilizada por atos relativos às
cláusulas e condições editalícias e da adoção do procedimento de ata de registro de preço referente ao Pregão
Presencial nº 122/2013.
Esclarece que os atos a ela imputados ocorreram antes
de sua posse ocorrida no dia 01 de outubro de 2013 sendo que sua participação ocorreu após a homologação do
procedimento em 13 de novembro de 2013.
Diante dos fatos e documentos acostados aos autos, razão assiste a ora responsável, não lhe podendo ser imputada conduta anteriormente à sua posse, motivo pelo
qual acolho a preliminar de ilegitimidade.
1. - EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DE PARECERISTA
Observo na ITI nº 161/2015 especificamente à fl. 933,
que foi imputada a Srª. Vanda Bitencourt Pinheiro –
Subprocuradora Geral do Município, referente ao item
2.1.1 – Exigência de Atestado de Capacidade Técnica Registrado no CREA e de que o Atestado viesse acompanhado da Certidão de Acervo Técnico – CAT e da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, a responsabilização, tão somente por emitir parecer favorável à homologação de procedimento licitatório que resultou na contratação de serviços de um único participante, resultante
de um edital eivado de cláusula restritiva que frustraram
o caráter competitivo e tiveram efeito de direcionamento, mesmo com impugnações alertando a respeito da impropriedade do edital.
Sabemos que a responsabilização de procuradores públicos pelas Cortes de Contas não é matéria simples, não
se podendo falar em jurisprudência pacificada, porque
www.tce.es.gov.br

as decisões são variadas, já que abarcam inúmeras situações jurídicas, que podem ser analisadas por óticas variantes.
Via de regra, o parecer jurídico não vincula o administrador público. Para a maioria da doutrina e jurisprudência,
principalmente após as manifestações do STF nas Decisões MS 24.073-3, MS 24.584 e MS 24.631, convergem
para a responsabilização do parecerista jurídico quando o parecer é de natureza vinculativa e, em se tratando
de parecer opinativo, quando há demonstração de erro
grosseiro, má-fé ou culpa latu sensu. Todavia, se o parecer está devidamente fundamentado e se defende tese
jurídica aceitável, com amparo em lição doutrinária ou
jurisprudencial, não deve haver responsabilidade do advogado público.
Neste sentido, leciona a Professora Maria Sylvia Zanella
Di Pietro:
“É importante ressaltar que os pareceres jurídicos exigem trabalho de interpretação de leis, muitas delas passíveis de divergências quanto ao seu sentido, exigindo a
aplicação de variados métodos de exegese. Por isso mesmo, é perfeitamente possível que a interpretação adotada pelo advogado público (que, na função consultiva,
participa do controle interno de legalidade da Administração Pública) não seja coincidente com a interpretação
adotada pelos órgãos de controle externo. Seria inteiramente irrazoável pretender punir o advogado só pelo fato de sua opinião não coincidir com a do órgão controlador, até mesmo levando em consideração que nem sempre os técnicos e membros dos tribunais de contas têm
formação jurídica que os habilite a exercer atividade de
consultoria, assessoria e direção jurídicas, que é privativa da advocacia, nos termos do artigo 1º, inciso II, do EsSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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tatuto da OAB. Mesmo em se tratando de controle exercido por membros do Ministério Público, nada existe em
suas atribuições institucionais que lhes permita censurar ou corrigir opinião emitida licitamente por qualquer
advogado, seja público ou privado. Por isso mesmo, sua
responsabilização depende da demonstração de que o
advogado, ao proferir sua opinião, agiu de má-fé, com
culpa grave ou erro grosseiro. De outro modo, faltará aos
advogados o mínimo de segurança jurídica para o exercício de suas funções, consideradas essenciais à justiça pelos artigos 131 e 133 da Constituição Federal, com a garantia da inviolabilidade por seus atos e manifestações
no exercício da profissão.”
É certo que o Direito não é uma ciência exata e quase todos os assuntos jurídicos podem ser analisados sob variadas óticas. As leis são interpretadas de maneira variada pela doutrina e é comum haver divergência jurisprudencial mesmo em casos semelhantes. Se o parecer está devidamente fundamentado e se defende tese jurídica aceitável, com amparo em lição doutrinária ou jurisprudencial, não deve haver responsabilidade do advogado público.
No caso concreto, analisando os documentos constantes
dos autos, visualizo que, especificamente quanto à questão da exigência do Atestado do CREA acompanhado pela CAT e ART, a Comissão de licitação respondeu a impugnação afirmando que a exigência estava em conformidade com o artigo 1º da Lei 9.496/77, conforme se verifica
à fl. 489 dos presentes autos.
Consta do Parecer à fl. 881, que depois de realizados todos os atos em consonância com a Lei de Licitação e LC
123/06, foi emitido posicionamento favorável pela homologação do certame.
Diário Oficial de Contas

Ante as considerações feitas, não constato ter havido
má-fé ou erro grosseiro por parte da Senhora Vanda Bitencourt Pinheiro enquanto subprocuradora municipal,
motivo pelo qual, afasto a responsabilização nestes autos.
2. MÉRITO:
Quanto ao mérito, verifico que a unidade técnica muito
bem fundamentou as irregularidades apontadas, com o
que ora me posiciono na mesma linha, fazendo parte integrante do voto:
Inclusão no Edital de Condições Abusivas e Restritivas à Competitividade do Certame (item 2.1 da ITI nº
161/2015):
2.1 – Exigência de Atestado de Capacidade Técnica Registrado no CREA e de que o Atestado viesse acompanhado da Certidão de Acervo Técnica – CAT e de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. (item 2.1.1 da
ITC nº 4966/2015)
Analisando o Edital do Pregão Presencial nº 122/2013,
apontou a unidade técnica que a exigência agregada de
atestado de capacidade técnica com a CAT e ART se mostra exagerada, contrariando a lei de licitação.
Esclareceram os responsáveis que a exigência decorre de
expressa determinação legal, constante do §1º do artigo 30 da lei 8.666/93 levando em consideração as Leis
Federais 5.194/66 e 6.496/77 e Resolução nº 1.025/09
CONFEA.
Pois bem, assim se manifestou a área técnica:
“Conforme já apontado pela ITI, o ART e o CAT são atestes destinados a pessoa física, sendo verdade a emissão
do segundo nome de pessoa jurídica (art. 55 da Resolução 1.025/2009 – Confea). A exigência de apresentação
www.tce.es.gov.br

de tais comprovações representa que “eventual empresa que detivesse o atestado, as que não contasse mais
em seu quadro com os profissionais responsáveis técnicos pela execução do serviço, teria dificuldade em conseguir a respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, já
que o documento só é fornecido pelo CREA ao responsável técnico.
Além da exigência de documentação excessiva que por si
já representaria uma restrição no caráter competitivo do
certame, a determinação, equivocadamente fundamentada no art. 30, parágrafo 1º da Lei 8.666/93, de que o
atestado seja registrado no CREA, o edital cria condição
ilegal para a participação no processo licitatório”.
Nessa linha de intelecção, mantenho a irregularidade.
2.2 – Exigência em Edital de Licitação de Atestados Específicos para Amplitude das Parcelas da Prestação do
Serviço. . (item 2.1.2 da ITC nº 4966/2015)
Apontou a equipe de auditoria que no edital ora em análise, constou exigência múltiplas de atestados, como por
exemplo: (i) apresentação de elaboração de projeto, não
sendo contemplado esse serviço no objeto da licitação;
(ii) Atestado de implantação de rede lógica de dados sem
fio, óptica e/ou metálica, com previsão editalícia da discricionariedade no meio de dados do sistema e possibilidade de subcontratação; (iii) exigência de atestados sem
observar as parcelas de maiores relevâncias.
Argumentaram os responsáveis que as parcelas de maior
relevância a serem comprovadas não se tratam de tipos
diferentes de serviços e sim de atividades necessárias à
execução do serviços a serem contratados. Os serviços
não são distintos ou passíveis de serem parcelados, são
partes indissociáveis e interligadas do todo, presentes
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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em todos os projetos de videomonitoramento urbano.
Os técnicos deste sodalício, muito bem se posicionaram,
o que me permito a transcrever:

jetividade da escolha feita pela Comissão técnica, que
não possui critérios definidos desrespeitando os princípios que a Administração está sujeita.

“Ademais, não há razão de ser na exigência de apresentação de atestado para serviço que será subcontratado.
A própria ideia da subcontratação pressupõe que a empresa contratada não possui conhecimento técnico e
operacional para executar diretamente o serviço, passando sua execução para terceiro e mantendo sua responsabilidade perante o contratante.

Assim, a discricionariedade prevista no Edital pela Comissão Técnica em indicar os locais a serem instaladas
as câmeras para realizar o teste piloto, traz a ausência
de parâmetros objetivo, torna a previsão editalícia ilegal,
mantendo-se a irregularidade.

Assim, ou a previsão de possibilidade de apresentação
de atestados parciais e a possibilidade de subcontratação estão equivocadas, ou a alegada complexidade do
objeto não possui fundamento, não havendo razão na
consideração de todos os serviços a serem executados
como “serviços relevantes”, ou foi utilizada a modalidade
incorreta para o procedimento licitatório em questão”.

Consta na auditoria que o edital trouxe a previsão de
contratação de uma única empresa para realizar diversos serviços, dentre eles projetos elétricos, obras civis,
fornecimento de equipamento de mobiliário ou de informáticas, serviços de call center, que não são, via de
regra, prestados por empresas de videomonitoramento,
ferindo o §1º do art. 23 da Lei 8.666/93.

Feitas estas considerações e acompanhando na íntegra a
manifestação técnica, mantenho a irregularidade.

Esclarecem em suma os Responsáveis que não se tratam
de tipos deferentes de serviços, mas sim de atividades
necessárias à execução dos serviços a serem contratados, concluindo que seria impossível que uma empresa
instalasse o sistema, outra realizasse manutenção e uma
terceira treinasse os funcionários.

2.3 – Exigência de Teste Piloto Mediante Critérios reservados: (item 2.1.6 da ITC nº 4966/2015)
Observou a unidade técnica que não houve observância
aos princípios da impessoalidade, igualdade e moralidade em relação aos locais de instalação das câmeras, para
efeito de realização de teste piloto.
Defenderam os responsáveis que não há subjetividade
na previsão editalícia, qualquer sigilo ou incerteza nos
critérios de avaliação do teste de aptidão técnica.
Como ressaltado pela equipe técnica não restou esclarecido a escolha dos locais de instalação das Câmeras para os diferentes participantes, a ser realizada pela Comissão Técnica, apontando a irregularidade pela falta de obDiário Oficial de Contas

2.4 – Licitação de Objeto “Guarda-Chuva” – Objeto amplo e/ou vários objetos. (item 2.1.7 da ITC nº 4966/2015)

Me permito a transcrever o posicionamento dos técnicos que ora comungo em todos os seus termos:
“Ainda carece de fundamento a alegação dos Defendentes de que haveria perda da economia de escala com a
aplicação da divisão dos serviços prevista no art. 23, parágrafo 1º da Lei 8.666/93. Uma vez que a economia de
escala beneficiaria a contratação, na situação, c a contratação de empresas especializadas para a realização
dos serviços de diferentes naturezas, as quais, em razão
www.tce.es.gov.br

dessa especialidade, podem praticar preços mais benéficos”.
Nesse contexto, o objeto amplo desrespeita o princípio
da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa,
mantendo-se a irregularidade.
2.5 – Realização de Procedimento Licitatório com Descrição Deficiente dos Serviços e das Obras a serem
contratados pela Administração: (item 2.1.8 da ITC nº
4966/2015)
Analisando o objeto do edital objurgado, a equipe técnica observou que a descrição inadequada dos serviços,
pode ocasionar uma estimativa majorada dos custos, resultando em uma contratação mais cara para a Administração, além de revelar um caráter com efetivo potencial
de restrição, assim entende que o serviço de treinamento/capacitação e obras relacionadas a central, sem o detalhamento específico, inviabiliza a aferição dos respectivos custos.
Informam os responsáveis que o Termo de Referência
previsto no item 8.7 contém todas as informações relevantes e necessárias para que as licitantes possam elaborar suas propostas.
Ainda me filiando ao posicionamento da unidade técnica, com propriedade aduz que mesmo nas pequenas reformas, é necessário informações sobre o que deve ser
alterado/reformado, informações não constante do edital.
Quanto ao treinamento, o termo de referência não informa o número de participantes e o tempo de duração
da capacitação.
Nesse contexto, mantenho a irregularidade.
2.6 – Adoção de Ata de Registro de Preços para hipóteSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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se de uma única Contratação em Detrimento da Realização de Estudos e Planejamento para a Quantificação
da Necessidade do Ente Público, com Efeito de Possibilitar a Adesão de Caronas e a Ilegal Alteração do Contrato em até 500%: (item 2.2 da ITC nº 4966/2015)

visto em lei( conforme exposto na ITI em até 500%).

Em análise ao Edital de Pregão em comento, a unidade técnica observou que não foram realizados estudos a
respeito da real necessidade a ser satisfeita com o serviço, informações sobre o número de câmeras que seriam
necessárias e quais os pontos onde haveria necessidade
de cobertura pelo serviço.

EXPEDIÇÃO DE DETERMINAÇÃO:

Verificou, ainda, que a Administração pretendeu, a partir
de uma única contratação, fixar a possibilidade de alteração do objeto contratado, a qualquer hora, e fora dos limites legais, possibilitando a alteração do objeto contratado em até 500%, considerando o mínimo de 6 e o máximo de 30 Câmeras de videomonitoramento.
Alegaram os responsáveis que a utilização de registro de
preço é uma imposição legal, trazendo ensinamento de
Marçal Justem Filho, acrescentam que o sistema de registro de preço se aplica também a serviços quando sua
dimensão não pode ser definida previamente.
Aduzem que não houve falta de planejamento, ressaltando a possibilidade de contratação de novos pontos
de videomonitoramento, ou sua alteração, em conformidade com a necessidade real, observada diariamente.
Com clareza a equipe de auditoria abordou o tema, refletindo que: “...a utilização de ata de preços para sua contratação não se refere à possibilidade de contratação de
novos pontos de videomonitoramento conforme a necessidade, trata-se de celebração de contrato com possibilidade de alteração acima do percentual máximo preDiário Oficial de Contas

Feitas estas considerações, acolho posicionamento técnico, mantendo a irregularidade em razão de que a utilização de ata de registro não permite alteração contratual acima do previsto em lei.
A unidade técnica pugnou ao final por expedir determinação ao Prefeito Municipal de Itapemirim que se abstenha de prorrogar o contrato, ou caso já o tenha feito
que proceda a anulação nos termos do artigo 208 do RITCEES.
Pois bem, observo que o contrato com a empresa
vencedora do certame, encontra-se prorrogado até
31/12/2018, conforme se infere do Diário Oficial de Itapemirim com publicação na SEXTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2300, que assim dispõe:
RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
404/2013 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONTRATADA: STAR TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA
LTDA OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº
404/2013, objetivando a prestação de serviços de captura de imagens através de sistema itinerante com pontos
videomonitorados sobre IP, compreendendo a disponibilização dos equipamentos, instalação, suporte e manutenção tanto na Central de Videomonitoramento quanto nos pontos remotos de monitoramentos localizados
nas vias públicas do município. SUPRESSÃO: Fica suprimido do contrato o valor de R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais), o que representa 6,46% do valor global, passando o valor unitário do
ponto itinerante para R$ 5.790,00 (cinco mil, setecentos
e noventa reais), VALOR: 12 parcelas de R$ 162.120,00
www.tce.es.gov.br

(cento e sessenta e dois mil, cento e vinte reais), totalizando R$ 2.570.760,00 (dois milhões, quinhentos e
setenta mil, setecentos e sessenta reais). EXECUÇÃO/
VIGÊNCIA: Até 31/12/2018. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 027020061810932296 – Estruturação da Segurança Pública – 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica – Ficha 871. PROCESSO: Protocolo nº
31.230/2017. Itapemirim-ES, 29 de dezembro de 2017
THIAGO PEÇANHA LOPES Prefeito Municipal em Exercício.
É certo que, como já manifestei nos autos por meio de
DECM nº 1028/2014 de fls. 113/114 e Decisão Plenária
TC 3338/2015 de fl. 483, entendo que a anulação do contrato ora em apreço, em razão do objeto contratado tratar de item de segurança aos munícipes, podendo ser
mais prejudicial em razão do periculum in mora reverso, deixo de acolher a sugestão de anulação do contrato, aderindo, tão somente no sentido de que imperioso se torna a determinação quanto à abstenção de prorrogação contratual e concomitantemente, seja deflagrado novo procedimento licitatório, caso haja interesse do
Município, sem as exigências consideradas irregulares
conforme esposado no presente voto.
Ante o exposto, divergindo parcialmente do entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que a 2ª
Câmara 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 EsSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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pírito Santo, reunidos em Sessãoda Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Conselheiro Relator, em:
1.1. REJEITAR as razões de justificativas de:
1.1.1 Luciano de Paiva Alves – Prefeito Municipal de Itapemirim, em razão do cometimento das infrações contidas nos item 3.1.1 e 3.1.2 da ITC 4966/2015, aplicando-lhe multa individual de R$ 3.000,00 - (três mil reais);
1.1.2 Guilherme Thompson de Mendonça – Assessor
Administrativo, em razão do cometimento das infrações
contidas nos item 3.1.1 e 3.1.2 da ITC 4966/2015, aplicando-lhe multa individual de R$ 3.000,00 - (três mil reais);
1.1.3 Ronildo Hilário Gomes – Pregoeiro Oficial da Prefeitura em razão do cometimento da infração contida no
item 3.1.1 da ITC 4966/2015, aplicando-lhe multa individual de R$ 3.000,00 - (três mil reais);
1.2. ACOLHER as justificativas, excluindo a responsabilidade de Acedina Maria de Sousa, Secretária Municipal
de Defesa Social, ante a inexistência de prova de sua participação nas ilegalidades em analise;
1.3. AFASTAR a responsabilidade da Sra. Vanda Bitencourt Pinheiro - subprocuradora municipal na ocasião
dos fatos, ante a ausência de conduta de má-fé ou erro
grave, nos termos deste voto;
1.4. EXPEDIR DETERMINAÇÃO ao Prefeito Municipal de
Itapemirim que:

vés de sistema itinerante com pontos de vídeo monitoramento sobre IP compreendendo a disponibilização de
equipamentos, instalação, suporte e manutenção tanto
na Central de vídeo monitoramento quanto nos pontos
remotos de monitoramento, seja deflagrado novo procedimento licitatório, sem as exigências de condições abusivas e restritivas à competividade do certame, nos termos deste Voto;

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.

1.4.3 Promova a realização de estudos e Planejamento para a quantificação da necessidade do ente Público,
com efeito de possibilitar a adesão de caronas na ata de
registro de preços evitando alteração ilegal do contrato;

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 06/06/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.5. CIENTIFICAR o Representante do teor do acórdão a
ser proferido nos termos do art. 307, §7º da Resolução
nº261/2013;
1.6. REMETER os autos, após a confecção do acórdão
deste julgamento, ao ilustre representante do Ministério
Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
1.7. Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos, com fulcro no art. 207, III, da
Resolução TC n° 261/2013.

Processo: 12096/2015-1

2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou a área técnica.

UG: PMC - Prefeitura Municipal de Castelo

1.4.1 Abstenha de prorrogar o Contrato nº 404/2013 firmado com a sociedade empresária STAR TECH SOLUÇÃO
EM TECNOLOGIA LTDA;

3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

1.4.2 Caso haja interesse na contratação de empresa
para prestação de serviços de captura de imagens atra-

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos Augusto Taufner.
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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.

4. Especificação do quórum:

www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-273/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Representante: 5ª SCE - Tribunal de Contas do Espírito
Santo
Responsável: Jair Ferraco Junior
REPRESENTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE
MULTA PECUNIÁRIA INDIVIDUAL – ARQUIVAR.

Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO

do nos termos do Termo de Citação 00697/2017-7, não
apresentou razões e justificativas, sendo decretada a Revelia por meio do Despacho 60234/2017-6 do Relator.

Trata-se de Representação com pedido de medida cautelar encaminhada pela 5ª Secretaria de Controle Externo desta Corte de Contas, referente a irregularidades no
Edital do Processo Seletivo Simplificado 001/2015, da
Prefeitura Municipal de Castelo, objetivando a contratação temporária de diversos cargos.

Em seguida, foram os autos encaminhados à SecexPrevidência, onde, por meio da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 54/2018-1, opinou-se manutenção da irregularidade
e aplicação de multa pecuniária individual ao gestor.

Após notificação do responsável para prestar informações complementares, conforme Decisão Monocrática
Preliminar 1840/2015 (fl. 106), o Prefeito Municipal de
Castelo, Sr. Jair Ferraço Júnior, informou, às fls. 113/114,
a suspensão por prazo indeterminado do Processo Seletivo Simplificado n°001/2015, por meio do Decreto n°
14.129/2015, mencionando a Notificação Recomendatória n° 001/2015 do Ministério Público do Estado do Espírito Santo – Promotoria de Justiça Cumulativa de Castelo.

Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.

A Manifestação Técnica Preliminar 888/2015, considerando o certame suspenso e sem potencialidade para atentar, naquele momento, contra o interesse público, sugeriu a notificação do Prefeito Municipal de Castela para que informasse a esta Corte de Contas qualquer
continuidade que fosse dada ao Processo Seletivo Simplificado 001/2015. Este entendimento foi acompanhado por meio da Decisão Monocrática 2186/2015.
Retornados os autos para a área técnica, esta elaborou
a Instrução Técnica Inicial 00041/2017-5, tratando sobre
as irregularidades apresentadas na Representação.
Na sequência, a Decisão Monocrática 00089/2017-6 determinou a citação do responsável, que, mesmo citaDiário Oficial de Contas

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, por meio do Parecer PPJC 234/2018-9.

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS EM DETRIMENTO À REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO
No presente caso, é imputada ao Sr. Jair Ferraço Junior,
Prefeito do Município de Castelo à época, a conduta de
não realizar concurso público, mesmo estando ciente da
essencialidade deste meio para investir servidores públicos, na forma do art. 37, II, da CRFB.
Conforme consta na ITI 41/2017-5, o responsável ainda
deflagrou Processo Seletivo Simplificado 001/2015, de
10/12/2015, mesmo tendo sido suspenso o Processo Seletivo anterior, de idêntica numeração, por meio do Decreto 14.129, de 18/9/2015. Da mesma forma, celebrou
diversos contratos temporários destinados a atividades
permanentes do Município, sem demonstração da necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB).
A respeito da descrição inicial desta suposta irregulariwww.tce.es.gov.br

dade, conforme consta na ITI 41/2017-5, assevera a área
técnica deste TCEES:
[...] que, apesar do processo Seletivo Simplificado n°
001/2015, de 08/09/2015, ter sido realmente suspenso, conforme Decerto 14.129, de 18/09/2015, em
10/12/2015, “em 10/12/2015, menos de três meses depois da suspensão do processo seletivo, a Prefeitura de
Castelo publicou novo Edital de Processo Seletivo Simplificado 001/2015 (mesma numeração), com vistas à contratação temporária para atendimento às necessidades
de excepcional interesse público dos órgãos do Município, com conteúdo praticamente idêntico ao edital suspenso em 18/9/2015.”
Acrescenta ainda que o Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado em 28/9/2016 entre o Município de
Castelo e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, sendo que “não há dúvidas de que esse instrumento
firmado entre o Município de Castelo e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo é um primeiro passo
para a organização dos recursos humanos da Prefeitura,
até porque nele constam obrigações ao Município relativas à política e à adequação de recursos humanos”.
Continua a ITI:
“As sucessivas prorrogações de contratos temporários
da Prefeitura de Castelo, assim como as novas contratações realizadas por meio do Processo Seletivo 1/2015,
demonstram que, apesar de tais contratações serem feitas como sendo de caráter excepcional, elas têm caráter
permanente, o que exigiria concurso público.
Visando atender ao princípio da acessibilidade dos cargos públicos e demais princípios constitucionais, a Constituição Federal tornou obrigatória a aprovação prévia
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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em concurso público para o provimento de quaisquer
cargos ou empregos. É o que dispõe o artigo 37, inciso II:
(...)
A regra é a admissão de servidor público mediante concurso público, sendo duas as exceções. A primeira referente aos cargos em comissão referidos no inciso II do
art. 37 da CF e a segundo referente à contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, constante
no inciso IX do art. 37 da CF, segundo o qual “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.
(...)
Contrapondo-se a Lei Municipal 2.507/2007, que trata do plano de cargos, vencimentos e carreira dos servidores públicos municipais do Município de Castelo,
com os cargos ofertados por meio do Edital 001/2015,
de 10/12/2015, é possível concluir que os cargos para os
quais foram ofertadas vagas em atendimento a necessidades excepcionais constam no plano de cargos do Município.
(...)
Todos esses cargos para os quais foram ofertadas vagas
constam no “Documento Complementar 02” (cargos de
Gestão Pública Municipal) ou no “Documentos Complementar 03” (cargos da Saúde Pública Municipal) (Anexo
5) da Lei 2.507/2007, com exceção dos cargos de Médico
do Trabalho e Médico –ESF.
Tais cargos relacionam-se com serviços ordinários do
Município, funções essas cujas atividades são permanentes, normais, usuais, regulares da Prefeitura. Não poDiário Oficial de Contas

de a Administração revestir de caráter transitório contratações que, além de constarem no Plano de Cargos do
Município, são de necessidade permanente e regulares.
E, além disso, fazê-lo de forma periódica, que é o que se
tem observado na Prefeitura de Castelo, em detrimento
à realização de concursos públicos.”
Em que pese tenha sido devidamente citado para apresentar as razões de justificativa que julgasse pertinentes, o responsável quedou-se inerte e, por isso, fora
decretada a sua revelia por intermédio do Despacho
60234/2017-6.
Por tais motivos, destaca-se que tanto a manifestação
conclusiva da área técnica, quanto o Parecer emitido pelo Ministério Público de Contas, não consideraram qualquer argumento de defesa, pautando suas manifestações nos indícios inicialmente assinalados e nos documentos constantes nos autos, o que, particularmente no
caso da análise perpetrada pela área técnica deste TCEES, resultou na ITC 54/2018-1, da qual se podem extrair
as seguintes constatações:
Análise
Tendo sido a irregularidade confirmada pelo próprio
Defendente, em informações prestadas previamente,
não resta dúvida quanto a sua ocorrência.
O Defendente, notificado por meio da Notificação Recomendatória n° 001/2015, do Ministério Público do
Estado do Espírito Santo – Promotoria de Justiça Cumulativa de Castelo, e por esta Corte de Contas, suspendeu o Processo Seletivo Simplificado n° 001/2015,
de 08/09/2015, por meio do Decreto 14.123, de
18/09/2015.
No entanto, em 10/12/2015, mesmo ciente da irregulawww.tce.es.gov.br

ridade em que se encontrava o Processo Seletivo Simplificado suspenso, publicou Edital de Processo Seletivo
Simplificado 001/2015, de mesmo número e de mesmo
teor que o processo anterior.
Agravante é que os cargos para os quais se busca a contratação por meio do Processo Seletivo Simplificado
tratam de serviços ordinários do Município, de natureza permanente e regular, ou seja, não de natureza excepcional e transitória.
Além disso, a publicação periódica de Processos Seletivos Simplificados para preenchimento dessas vagas
de forma periódica mostra a clara utilização da contratação de temporários em detrimento da realização de
concursos público para ocupação de cargos permanentes e regulares da Prefeitura.
Tal entendimento já é passivo no Supremo Tribunal Federal, conforme já citado na ITI 41/2017-5 que se repete abaixo:
“A regra é a admissão de servidor público mediante concurso público: CF, art. 37, II. As duas exceções à regra são
para os cargos em comissão referidos no inciso II do art.
37, e a contratação de pessoal por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público. CF, art. 37, IX. Nessa hipótese, deverão
ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei
dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d) interesse público excepcional.”
[ADI 2.229, rel. min. Carlos Velloso, j. 9-6-2004, P, DJ de
25-6-2004.] = ADI 3.430, rel. min. Ricardo Lewandowski,
j. 12-8-2009, P, DJE de 23-10-2009 Vide RE 658.026, rel.
min. Dias Toffoli, j. 9-4-2014, P, DJE de 31-10-2014, TeSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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ma 612
Resta destacar que, apesar da ausência de dano ao erário, a republicação de novo Edital, erroneamente com
mesma numeração, de idêntico teor a Edital suspenso,
representa conduta consciente do Defendente em agir
em desconformidade à legislação pátria, uma vez já ciente da irregularidade do Edital de Processo Seletivo Simplificado 001/2015 de 08/09/2015. Ou seja, tal conduta
demonstra a má-fé do Defendente, sujeitando-o à aplicação da multa prevista no art. 135, II da Lei Complementar Estadual 621/2012 e do art. 389, II da Resolução
TC 261/2013, bem como à pena de inabilitação para o
exercício de cargo em comissão ou função de confiança,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme art. 139 da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e do art. 392, caput,
da Resolução TC 261/2013.
Assim, restando comprovado a contratação irregular de
servidores Temporários em detrimento à realização de
concurso público, sugere-se que seja mantida a irregularidade.
(grifei)
Com efeito, à luz das manifestações técnicas acima referidas, mantenho a irregularidade, ora analisada.

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. Manter a seguinte irregularidade:
– Contratação Irregular de Servidores Temporários em
Detrimento à Realização de Concurso Público (item 2.1
da ITI 41/2017-5)
Base legal: Art. 37, II e IX, Constituição Federal.
Responsável: Jair Ferraço Junior – Prefeito Municipal de
Castelo
1.2. Julgar procedente a representação, na forma do art.
178, II, do RITCEES, em função da irregularidade mantida;
1.3. Aplicar multa pecuniária individual, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais) ao Sr. Jair Ferraço Junior, ante a
infringência dos dispositivos legais atinentes à irregularidade mantida nesta decisão, bem como pela da constatação de prática de ato com grave infração à norma legal
ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, prevista no artigo
135, II, da Lei Complementar 621/2012, e artigo 389, II,
da Resolução TC 261/2013;

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
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
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

ACÓRDÃO TC-274/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 5013/2016-1
UNIDADE GESTORA: ARSI - Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo

1.4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da área técnica e do Parecer do Ministério
Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

2. Unânime.

EXERCÍCIO: 2015

3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

RESPONSÁVEIS: Antonio Julio Castiglioni Neto, Luiz Paulo de Figueiredo

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos Augusto Taufner.

1. ACÓRDÃO

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o

Diário Oficial de Contas

4. Especificação do quórum:

www.tce.es.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO –DETERMINAR
– ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-estrutura Viária do Espírito Santo, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade dos Srs.
Antonio Julio Castiglioni Neto e Luiz Paulo de Figueiredo.
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 399/2017-8 (fls. 16/26) e
da Instrução Técnica Inicial – ITI 928/2017-4 (fls. 28/29),
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 dos responsáveis para a apresentação de justificativas.
Em razão disso, determinei a Citação dos responsáveis
conforme Decisão Monocrática nº 1303/2017-1 (fls.
31/32).
Regularmente citados, os responsáveis trouxeram aos
autos a documentação colacionada às fls. 41/43 e 46/48.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados,
o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, através da Instrução Técnica Conclusiva
157/2018-7 fls. 57/64, opinou no sentido de que as contas do exercício de 2015 da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-estrutura Viária do Espírito Santo, sob o aspecto técnico-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 157/2018-7, ou seja, ausência de parecer conclusivo no relatório de controle interno.
Diário Oficial de Contas

Diante disso, a área técnica sugere a expedição de Determinação dos responsáveis pela atual gestão da Agência
Reguladora de Saneamento Básico e Infra-estrutura Viária do Espírito Santo, 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) da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-estrutura Viária do
Espírito Santo - ARSI, 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. 68/69), opinando pela REGULARIDADE
COM RESSALVA da prestação de contas anual da Agência
Reguladora de Saneamento Básico e Infra-estrutura Viária do Espírito Santo, referente ao exercício financeiro de
2015, sob responsabilidade dos Senhores, Antonio Julio
Castiglioni Neto e Luiz Paulo de Figueiredo.
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.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
www.tce.es.gov.br

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 COM RESSALVA, a Prestação de
Contas Anual da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-estrutura Viária do Espírito Santo, sob responsabilidades dos senhores Antonio Julio Castiglioni Neto e Luiz Paulo de Figueiredo, 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 aos responsáveis, conforme artigo art. 86 da mesma lei.
1.2. DETERMINAR aos atuais gestores da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-estrutura Viária do
Espírito Santo, que:
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 Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-estrutura
Viária do Espírito Santo (ARSI), em atendimento ao Art.
82,§2º , da Lei Complementar 621/2012.
1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª 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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-275/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 06866/2016-5
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Vitória
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL: Daysi Koehler Behning
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO –DETERMINAR
– ARQUIVAR.
Diário Oficial de Contas

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Vitória, referente ao
exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade da
senhora Daysi Koehler Behning.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo
de Contas, que expediu Relatório Técnico- RT 123/20171 (fls 10-19) evidenciando procedimentos irregulares, e
opinando pela citação da agente responsável para apresentação de justificativas quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
Item 3.2.2.1 – Divergência física e contábil na conta de
bens em almoxarifado
Item 3.2.2.2 – Divergência física e contábil na conta de
bens Imóveis.
Item 3.3.1 – Relatório e parecer do Órgão de Controle Interno em desacordo com a legislação pertinente.
Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 240/2017-6 (fls. 2021), propiciaram a citação da responsável para apresentação de justificativas, determinada monocraticamente
(Decisão Monocrática 343/2017-2) às folhas 23-24.
Regularmente convocada (termo de citação 471/2017-7;
fls. 25) a responsável exercitou o direito de defesa, apresentando justificativas e documentos comprobatórios às
folhas 34-92.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Econowww.tce.es.gov.br

mia, através da Instrução Técnica Conclusiva 296/2018
(fls. 94-101), opinou no sentido de que as contas do
exercício de 2015 do Fundo Municipal de Saúde de Vitória sejam julgadas Regulares com Ressalvas, com fulcro
no artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012.
Ainda, sugere determinar ao Fundo Municipal de Saúde
de Vitória na pessoa de seu atual gestor, ou a quem venha a sucedê-lo que:
a. adote as medidas administrativas necessárias e suficientes para possibilitar a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se refere o artigo 82, §2º
da Lei Complementar 621/2012 c/c artigo 135, §4º do
RITCEES e art. 5º da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC
43/2017.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luciano Vieira, manifestou-se em consonância com
a área técnica (fls. 104-105), opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas anual do
Fundo Municipal de Saúde de Vitória referente ao exercício financeiro de 2015, sob responsabilidade da Senhora Daysi Kolehler Behning.
Após, vieram-me os autos para análise.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Vitória, ora em discussão, referente
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da senhora Daysi Kolehler Behning, preliminarmente, indícios de
irregularidades foram detectados no Relatório Técnico
123/2017-1 resultando na citação da responsável, com
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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relação aos seguintes itens: Item 3.2.2.1 – Divergência física e contábil na conta de bens em almoxarifado- Base
legal: artigo 85 da lei 4320/64
· Item 3.2.2.2 – Divergência física e contábil na conta de
bens Imóveis- Base legal: artigo 85 da lei 4320/64
· Item 3.3.1 – Relatório e parecer do Órgão de Controle
Interno em desacordo com a legislação pertinente- Base
legal: art. 135, § 4º c/c art. 137, inciso IV da Resolução TC
261/2013, anexo II, tabela 7 da IN TC 34/2016.
Quanto ao item 3.2.2.1, a gestora apresentou a seguinte justificativa:
No que diz respeito a este item, o Auditor de Controle
Externo, com base no artigo 85 da Lei 4320/64, apontou
que o inventário de almoxarifado menciona o valor de R$
11.863.538,70 referente a bens em estoque, sendo que
o registro da contabilidade apresentou a quantia de R$
13.115.964,77,’ constatando-se, dessa forma, uma divergência física e contábil de R$ 1.252.426,07.

até o exercício de 2014, portanto não constavam do relatório da IN 34 tabela 13 à época, por se tratar de valores
que deveriam ser contabilizados em contas adequadas
ao PCASP, para inclusão no relatório de almoxarifado.
Dessa forma, segue em anexo o Relatório do Resumo
do Inventário do Almoxarifado - Materiais Consumíveis,
com a inclusão das contas acima citadas, que adicionadas ao Relatório do Resumo do Almoxarifado-Materiais
Permanentes no valor de R$ 79.079,98, perfazem o total
de R$ 13.115.964,77 de acordo com o Anexo 14 -Balanço
Patrimonial grupo de Estoques.
No exercício corrente, tais valores serão transferidos para contas contábeis em consonância com os registros dos
materiais em grupos adequados.
Resumo:
Tabela 3
Opina a área técnica no sentido de afastar tal irregularidade, tendo em vista que:

-1.1.5.8.1.01.98.00 - Estoques diversos no valor de R$
123.564,98.

O gestor apresentou suas justificativas e encaminhou em
anexo o Resumo do Inventário do Almoxarifado, conforme as peças complementares 142/2017-2 (documento
19) e 2061/2017-6 (documento 20), assim, após análise das justificativas e documentação encaminhada, verifica-se que Resumo do Inventário do Almoxarifado Materiais Consumíveis, com a inclusão das contas acima citadas, que adicionadas ao Relatório do Resumo
do Almoxarifado - Materiais Permanentes no valor de
R$ 79.079,98, perfazem o total de R$ 13.115.964,77 de
acordo com o Anexo 14 - Balanço Patrimonial grupo de
Estoques

Tais valores estavam contabilizados em contas que não
constavam no PCASP desse Eminente Tribunal de Contas

Ao que se refere ao item 3.2.2.2 do RTC 123/2017-1, a
justificativa apresentada foi a seguinte:

Ao consultar a Subsecretaria de Contabilidade do Município, a mesma informou que no exercício de 2015,
primeiro ano da desconcentração administrativa foram
transferidos da Unidade Gestora - UG Prefeitura (única
até o exercício de 2014), para as demais UG’s desconcentradas, que neste caso a UG Fundo Municipal de Saúde.
Os valores referem-se às contas:
-1.1.5.8.1.0 1.06.000 - Estoques de produtos para pesquisa e ensino no valor de R$ 1.049.781,11;
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Nesse tópico, também como base no artigo 85 da Lei
4320/64, apurou-se uma divergência de R$1.944.040,43,
eis que no inventário de bens imóveis consta o valor de
R$62.165.683, 11, enquanto a contabilidade apresenta o
total de R$64.109.723,54.
Por sua vez, a Subsecretaria Municipal de Contabilidade, ao ser questionada, informou que o valor de
R$1.944.040,43 não se refere à divergência física nem
contábil. Fisicamente ainda não pertence ao patrimônio
municipal. Trata-se de obras em andamento, que ainda
não foram concluídas e, portanto, não foram incorporadas ao patrimônio municipal.
No que se refere à contabilidade, o valor está registrado
contabilmente na conta do grupo de Bens Imóveis, subgrupo de Bens Imóveis em Andamento, conta Obras em
Andamento no valor exato de R$1.944.040,43, constante do Balanço Patrimonial -Anexo 14.
Ainda assim, por entender que talvez seja necessária a
verificação nos dois relatórios, Inventário e Balanço Patrimonial, foi incluída a conta Obras em Andamento no
relatório do Inventário encaminhado anexo.
A ITC 296/2018 também pugnou por afastar tal irregularidade, tendo em vista que:
O gestor apresentou suas justificativas e encaminhou em
anexo o Resumo do Inventário de Bens Imóveis, conforme as peças complementares 142/2017-2 (documento
19) e 2061/2017-6 (documento 20), assim, após análise das justificativas e documentação encaminhada, verifica-se que a divergência levantada no valor de R$
1.944.040,43 é referente às obras em andamento, que
ainda não foram concluídas e, portanto, não foram incorporadas ao patrimônio municipal.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Este valor está registrado contabilmente na conta do
grupo de Bens Imóveis, subgrupo de Bens Imóveis em
Andamento, conta Obras em Andamento no valor exato
de R$ 1.944.040,43, constante no Resumo do Inventário
de Bens Imóveis

ao Município de Vitória a realizar a efetiva desconcentração.

Posto isto, no que se refere aos itens 3.2.2.1 e 3.2.2.2,
mantenho o entendimento do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia e do Ministério Público
de contas, afastando tais irregularidades.

A partir de 2015, ocorreu a efetivamente a implantação
da desconcentração administrativa do Município de Vitória, totalizando 34 (trinta e quatro) unidades gestoras.
Com isso, o Município passou a emitir 1.386 documentos relativos à Prestação de Contas de todos as Unidades
Gestoras (Contas de Gestão), além do envio de mais 45
documentos referentes à Prestação de Contas do Prefeito (Contas de Governo).

Quanto ao item 3.3.1 (relatório e parecer do órgão de
controle interno em desacordo com a legislação pertinente), relatou a área técnica:
O arquivo digital RELUCI, relatório de Controle interno,
enviado na prestação de contas do exercício de 2015,
não apresenta as informações definidas pelo anexo II, tabela 7 da IN 34/2015. Por outro lado, o parecer conclusivo NÃO opina se as demonstrações contábeis e demais
peças que integram a prestação de contas representam
(adequadamente, adequadamente com ressalvas ou inadequadamente) a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal, bem como, a prática de atos
de gestão, no exercício a que se refere, observando-se
a legalidade, legitimidade economicidade na gestão dos
recursos públicos, desta forma entende-se que o parecer emitido pelo Órgão de controle interno foi INCONCLUSIVO.
A responsável sustenta que:
A Instrução Normativa n° 28/2013-TCEES que dispõe sobre a composição e a forma de envio das Prestações de
Contas alterou a forma de Prestação de Contas dos Gestores, com desconcentração administrativa, conforme
inciso VII do Art. 1°, c/c o § 4° do art. 3°, incumbindo
Diário Oficial de Contas

Até o exercício de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito, sendo necessário o envio de 85 documentos.

Desta forma, foi necessário transferir todos os saldos patrimoniais de conta a conta da UG Prefeitura para as demais UGs individualizadas, assim como os restos a pagar,
saldos bancários, receitas, fechando um balanço único
em 20 15 e efetuando a abertura do exercício de 2016,
com a separação das 34 UGs com balanços distintos.
Tal movimentação ocasionou extrema demora na elaboração de todas as peças contábeis, com mínima quantidade de profissionais técnicos na área de contabilidade,
o que impactou a demanda de todas as secretarias.
Ressalto que esta administração se programou para enviar a prestação de contas dentro do prazo previsto na
Instrução Normativa no 34/2015 -TCEES, como estabelecido no Decreto Municipal n° 16.506/2015 que dispõe
sobre o encerramento do exercício financeiro de 2015,
e que em seus artigos 18 e 21 estabelecem os limites de
prazos para envio dos documentos à Controladoria Geral
do Município para emissão do Relatório e Parecer Conclusivo do Controle, conforme Decreto anexo.
www.tce.es.gov.br

Outrossim, registro que, conforme relatório e parecer
emitido pela Controladoria Geral, a mesma absteve-se
na análise de opinião sobre as demonstrações contábeis,
entretanto os trabalhos que englobam as auditorias e
achados do controle foram executados adequadamente.
Da análise das justificativas apresentadas, opina a área
técnica em manifestação conclusiva:
O gestor alega que até o exercício do ano de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito e que a partir do ano de 2015, ocorreu a efetivamente a implantação da desconcentração administrativa nos
municípios, ampliando o número de unidades gestoras.
Em virtude disso, conforme o gestor, o Município passou a emitir uma quantidade maior de documentos relativos à Prestação de Contas (Contas de Gestão e Contas
de Governo), no entanto, a quantidade de profissionais
técnicos na área de contabilidade não era suficiente para
atender tal demanda.
Diante disso, verifica-se que as justificativas não são satisfatórias, já que a Resolução TCEES nº 227/2011 que
determinou a implantação do Controle Interno é de
2011. Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
Ratificando a manifestação técnica conclusiva pela manutenção da irregularidade em exame, encampa o Ministério Público de Contas a fundamentação constante
da ITC 296/2018-1, acrescentando:
O controle interno pode ser definido como um sistema
organizado para controlar os próprios atos dos órgãos
públicos, verificando se as despesas estão alinhadas com
os princípios constitucionais da legalidade, economicidade e finalidade pública.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Impõe-se destacar que os responsáveis pelo controle interno têm o dever legal e constitucional de determinar
ao órgão a adoção de medidas corretivas, visando sanar
as impropriedades verificadas, sob pena de responsabilidade solidária (art.44 da LC nº. 621/12).
Revela-se evidente que o controle interno vem trazer
maior lisura e transparência à Administração Pública, garantindo que os impostos arrecadados e os recursos recebidos sejam aplicados, de forma eficiente e eficaz, em
prol da sociedade.
Vale anotar que tal sistema não se revela apenas como
um meio de fiscalizar a atuação dos gestores públicos,
mas, também, como uma maneira de auxiliá-los nas suas consecuções administrativas, garantindo um melhor
aproveitamento dos recursos públicos e também preservando a imagem política do jurisdicionado.
Cabe frisar, que incumbe ao controle interno 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 (art. 42, inciso II, da LC
nº. 621/12).
Foi inconclusivo o relatório encaminhado pelo órgão de
controle interno no que tange as contas da unidade gestora, eis que não foi feita uma análise completa dos gastos efetuados para se concluir se as contas estão ou não
condizentes com os princípios da Administração Pública,
ofendendo a Constituição da República.
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 prestação de
Diário Oficial de Contas

contas em sua integralidade, é suficiente expedir determinação suscitada pela área técnica.
III. CONCLUSÃO
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.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.

261/2013, anexo II, tabela 7 da IN TC 34/2016.
1.2. DETERMINAR ao atual gestor do Fundo Municipal
de Saúde de Vitória ou quem venha a sucedê-lo que adote as medidas administrativas necessárias e suficientes
para possibilitar a elaboração e encaminhamento, nas
futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do
Controle Interno a que se refere o artigo 82, §2º da Lei
Complementar 621/2012 c/c artigo 135, §4º do RITCEES
e art. 5º da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.
1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

2. Unânime.

Conselheiro em Substituição

3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária da
2ª 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 Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de
Vitória, referente ao exercício financeiro de 2015, sob
a responsabilidade da senhora Daysi Koehler Behning,
nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar 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:
Item 3.3.1 – Relatório e parecer do Órgão de Controle
Interno em desacordo com a legislação pertinente- Base
legal: art. 135, § 4º c/c art. 137, inciso IV da Resolução TC
www.tce.es.gov.br

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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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ACÓRDÃO TC-277/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 07722/2017-1
CLASSIFICAÇÃO Agravo
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Barra de
São Francisco
AGRAVANTE: Luciano Henrique Sordine Pereira
AGRAVO – EM FACE DO ACÓRDÃO 915/2017– SEGUNDA CÂMARA – NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA – APENSAR AO TC 9834/2016 APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Trata-se de Agravo interposto pelo Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira em face ao ACÓRDÃO TC 915/2017Segunda Câmara, prolatado nos autos do processo TC
9.834/2016, que o condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do
descumprimento da determinação expedida na Decisão
03526/2016-1 da Segunda Câmara.
Recebidos os autos no Gabinete deste Relator, foi proferido despacho encaminhando o processo à Secretaria
Geral das Sessões/Recursos para a respectiva certificação quanto ao prazo para interposição de recurso (Despacho 57460/2017-6).
Por meio do despacho de nº 71858/2017-1, informa a
Secretaria Adjunta das Sessões que o Agravo interposto pelo Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira foi protocolizado em 03/10/2017, e que a notificação do ACÓRDÃO
TC 915/2017 - Segunda Câmara, prolatado no processo
TC 9.834/2016, 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
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62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n° 621/2012 c/c art. 5º da Resolução TC nº 262/2013.
Informa ainda que nos termos do artigo 415 do Regimento Interno deste Tribunal, o prazo para interposição
de Agravo em face do mencionado Acórdão venceu em
15/09/2017.
Instado a pronunciar-se, o douto Ministério Público de
Contas, em parecer da lavra do Procurador Luciano Vieira, manifesta-se nos seguintes termos:
A priori, resta salientar que o referido Acórdão, que aplicou multa em virtude de descumprimento de determinação expedida na Decisão 03526/2016-1, tem natureza
jurídica de decisão interlocutória e não definitiva ensejando, assim, a utilização de recurso de agravo, conforme
dispõe o artigo 169 da Lei Complementar nº 621/2012.
A peça recursal foi subscrita pelo responsável que possui
inegável interesse jurídico na reforma do decisum.
A Secretaria Geral das Sessões certificou que o Agravo interposto foi protocolizado em 03/10/2017 e que a notificação do ACÓRDÃO TC nº 915/2017, prolatado no processo TC- 9834/2016, foi publicada no Diário Oficial Eletrônico desse Tribunalno dia 04/09/2017, considerando-se, portanto, publicada no dia 05/09/2017, nos termos
dos arts. 62 e 66, parágrafo único, da LC n. 621/2012 c/c
art. 5º do RITCEES.
Destarte, o prazo para a interposição do recurso de agravo venceu em 15/09/2017, havendo registro de sua autuação no dia 03/10/17.
É assim, manifestamente intempestivo.
Em razão disso, o digno Procurador pugna pelo não conhecimento do recurso, nos termos do art. 162, caput,
inciso II, e § 2º, da LC n. 621/12.
www.tce.es.gov.br

Nessa linha, alinhando-me ao entendimento esposado
pelo Ministério Público de Contas também sou pelo não
conhecimento do presente recurso de Agravo diante da
inegável intempestividade, nos termos do art. 162, parágrafo 2º, da Lei Complementar 621/2012.
Desse modo, com fulcro no art. 418 do regimento interno submeto voto no sentido de que este Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão:
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC7722/2017-1, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão
da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, nos termos do voto do relator, Conselheiro em Substituição João Luiz Cotta Lovatti:
1.1. Não Conhecer do recurso de agravo.
1.2. Dar ciência ao agravante do teor da decisão a ser
proferida.
1.3. Dar ciência ao douto Ministério Público de Contas.
1.4. Transitado em julgado o presente agravo, apensar
ao TC 9834/2016, na forma prevista no art. 420, parágrafo único do Regimento Interno.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-278/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 01065/2018-6
CLASSIFICAÇÃO Agravo
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Pancas
AGRAVANTES: Agmair Araújo Nascimento, Neuzenita
Gomes Silva
AGRAVO – EM FACE DO ACÓRDÃO TC 1339/2017 – PLENÁRIO – NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA – APENSAR AO
TC 1435/2017 APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Trata-se de Agravo interposto pelo Sr. Agmair Araújo Nascimento e Sra. Neuzenita Gomes Silva, Prefeito
do Município de Pancas e Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Pancas, respectivamente, em face do
ACÓRDÃO TC-1339/2017 – Plenário, prolatado nos autos
do Proc. TC-1435/2017, que deu provimento ao Pedido
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de Reexame interposto pelo Ministério Público de Contas, mantendo o Acórdão 891/2016 – Segunda Câmara,
que aplicou multa pecuniária, individual aos agravantes,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cujos termos seguem abaixo:

O art. 415 do Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo - RITCEES assim dispõe:

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:

Assim, somente decisões interlocutórias e terminativas
podem ser impugnadas por meio do agravo.

1.1 CONHECER do presente recurso para, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao Pedido de Reexame interposto, reformulando os termos do ACÓRDÃO TC-891/2016 - Segunda Câmara, especificamente o item 2, onde deverá constar somente a seguinte redação:
“2 - Aplicar multa pecuniária, individual, aos Sr. Agmair
Araújo Nascimento – Prefeito Municipal e a Sra. Neuzenita Gomes Silva – Presidente da Comissão Permanente
de Licitação, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na
forma do artigo 135, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;”
1.2 Dar CIÊNCIA ao Recorrente do teor da decisão tomada por este Tribunal de Contas.
1.3 ARQUIVAR, após trânsito em julgado.
Os autos foram submetidos ao NRC - Núcleo de Controle
Externo de Recursos e Consultas para análise e emissão
de parecer que, ao analisar as condições de admissibilidade (Pressupostos Recursais) do presente feito observou que os agravantes são partes capazes e possuem legitimidade processual para a propositura do feito. Entretanto, quanto ao cabimento do recurso interposto, categoricamente, constatou o seguinte em sua Instrução Técnica de Recurso 22/2018-1 (fls. 26/28), verbis:
www.tce.es.gov.br

Art. 415. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá agravo formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias.

Por sua vez o artigo 427 do RITCEES estabelece que:
Art. 427. As decisões do Tribunal poderão ser preliminares, interlocutórias, definitivas ou terminativas.
§ 1º Preliminar é a decisão pela qual o Relator ou o Tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve ordenar a citação, a notificação, rejeitar as
alegações de defesa e fixar novo e improrrogável prazo
para recolhimento do débito ou, ainda, determinar outras diligências necessárias ao saneamento do processo.
§ 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
29.3.2016).
§ 3º Definitiva é a decisão pela qual o Tribunal examina
o mérito.
§ 4º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, determina a extinção pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou o seu arquivamento por racionalização administrativa e economia processual.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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O Acórdão 1339/2017, ora agravado, é uma decisão definitiva, uma vez que examinou o mérito do Pedido de
Reexame, interposto pelo Ministério Público de Contas.
Assim, considerando que a decisão constante no Acórdão 1339/2017 não tem natureza de decisão interlocutória, tampouco de decisão terminativa, entende-se não
ser cabível o agravo proposto.

1. ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC1065/2018, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão
da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, nos termos do voto do relator, Conselheiro em Substituição João Luiz Cotta Lovatti:

Neste sentido, em razão do não preenchimento de um
dos pressupostos recursais, opina aquele Núcleo pelo NÃO CONHECIMENTO do presente agravo, “mantendo-se integralmente os termos do ACÓRDÃO TC n.
1339/2017, que manteve a aplicação da multa de R$
3.000,00 (três mil reais) aos agravantes, nos termos regimentais.”

1.1. Não Conhecer do recurso de agravo, mantendo-se
integralmente os termos do ACÓRDÃO TC 1339/2017,
que manteve a aplicação da multa de R$ 3.000,00 (três
mil reais) aos agravantes, nos termos regimentais.

Instado a pronunciar-se nos autos, o douto Ministério
Público de Contas, em parecer da lavra do ilustre Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira manifesta-se
de acordo com a área técnica deste Tribunal (Parecer Ministerial 625/2018-1 - às fl. 32).

1.4. Transitado em julgado o presente agravo, apensar
ao TC 1435/2017, na forma prevista no art. 420, parágrafo único do Regimento Interno.

Em razão disso, alinhando-me à proposição da área técnica e ao entendimento ministerial esposado pelo ilustre
membro do Ministério Público de Contas, também sou
pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo, em razão do não preenchimento de um dos pressupostos recursais, conforme explicitado na ITR 22/2018-1
(cujos fundamentos explicitados incorporo, desde já, a
estas razões de decidir).
Desse modo, com fulcro no art. 418 do regimento interno submeto voto no sentido de que este Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão:
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
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1.2. Dar ciência aos agravantes do teor da decisão a ser
proferida.
1.3. Dar ciência ao douto Ministério Público de Contas.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª 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:
www.tce.es.gov.br

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-309/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 01056/1997-9, 01990/1997-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 1996
UG: SANEAR - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental
Relator: Domingos Augusto Taufner
Parte: Adauto Ricardo Ribeiro
Procuradores: Anderson Sant Ana Pedra (OAB: 9712-ES),
Alessandro Dantas Coutinho (OAB: 11188-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E AUDITORIA ORDINÁRIA – SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLATINA – EXERCÍCIO 1996 – REJEITAR A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO EM FACE DE DANO AO ERÁRIO
EM PROCESSOS JULGADOS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS – REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MATRIZ
DE RESPONSABILIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – AFASTAR IRREGULARIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CIÊNCIA – CONTAS REGULARES ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual de Ordenador e Auditoria Ordinária, relativas
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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ao exercício de 1996, do SAAE – Serviço Autônomo de
Água e Esgoto do município de Colatina, sob a responsabilidade do Sr. Adauto Ricardo Ribeiro, sendo apensados ao processo TC 1990/1997 – Relatório de Auditoria.
A 4ª Controladoria Técnica confeccionou o Relatório de
Auditoria (fls.160/190), concluindo pela citação do referido responsável para a apresentação de justificativas
acerca das irregularidades apuradas, sendo juntada a defesa constante às fls. 231/408 do processo em apenso.
Ato seguinte, a área técnica elaborou a Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98 (fls. 418/461 TC
1990/1997), que abrange o Relatório de Auditoria de fls.
02-09-A e o Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97, às
fls. 135/155.
Dessa forma, foram apontadas no Relatório de Auditoria de fls. 02-09-A as irregularidades infra mencionadas,
quais sejam:
• Fracionamento de despesa (item 1.1 do Relatório de
Auditoria de fls. 02-09-A);
• Fracionamento de modalidade de licitação (item 1.2 do
Relatório de Auditoria de fls. 02-09-A);
• Acordos trabalhistas (item 3 do Relatório de Auditoria
de fls. 02-09-A);
Em seguida, foram evidenciadas as irregularidades situadas no Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97, às
fls. 135/155, inicialmente tratando acerca do descumprimento da legislação nas seguintes licitações:
• Carta Convite nº 153/96 (Não foram feitos os termos
de recebimento provisório e definitivo da obra, não tendo sido atendido o art. 73, incisos Ia e Ib, da Lei 8.666/96;
• Carta Convite nº 308/96 (Não foram feitos os termos
Diário Oficial de Contas

de recebimento provisório e definitivo da obra, não tendo sido atendido o art. 73, incisos Ia e Ib, da Lei 8.666/96;

manual e mecânica, alvenaria, chapisco, impermeabilização, assentamento de portas e janelas, etc.

• Carta Convite nº 61/96 (Não foram feitos os termos de
recebimento provisório e definitivo da obra, não tendo
sido atendido o art. 73, incisos Ia e Ib, da Lei 8.666/96;

• Carta Convite nº 238/96 (diferença de R$ 26.952,14
correspondente a 30.464,72 UFIR) – Objeto: Mão de
obra para reforma e ampliação de ETA, incluindo: locação de obra, reaterro apiloado, concreto armado, alvenaria, chapisco, reboco, lastro para piso, piso cerâmico,
execução de calçada externa em cimento áspero, etc.

• Carta Convite nº 238/96 (Não foram feitos os termos
de recebimento provisório e definitivo da obra, não tendo sido atendido o art. 73, incisos Ia e Ib, da Lei 8.666/96;
• Carta Convite nº 139/96 (Não foram feitos os termos
de recebimento provisório e definitivo da obra, não tendo sido atendido o art. 73, incisos Ia e Ib, da Lei 8.666/96;
• Carta Convite nº 122/96 (Não foram feitos os termos
de recebimento provisório e definitivo da obra, não tendo sido atendido o art. 73, incisos Ia e Ib, da Lei 8.666/96;
Além disso, foram apontadas diferenças entre o valor pago pelo SAAE e o orçado pelo TCEES nas licitações abaixo:
• Carta Convite nº 456/96 (diferença de R$ 16.709,33
correspondente a 18.887 UFIR) – Objeto: Mão de obra
para escavação de redes de esgoto, incluindo: escavação
mecânica, aterro e compactação manual, assentamento
de tubos, etc.
• Carta Convite nº 308/96 (diferença de R$ 34.318,81
correspondente a 38.791,47 UFIR) – Objeto: Mão de
obra para construção do sistema de água, incluindo: escavação manual, escavação mecânica, reaterro apiloado,
assentamento de tubo, concreto armado, alvenaria, chapisco, emboço, reboco, assentamento de cobogó, etc.
• Carta Convite nº 61/96 (diferença de R$ 60.855,49 correspondente a 68.786,58 UFIR) – Objeto: Mão de obra
para construção de clarificadores de contato na ETA II, incluindo: Locação da obra, concreto armado para sapatas,
pilares, vigas, lajes, paredes, cintas e pilaretes, escavação
www.tce.es.gov.br

• Carta Convite nº 139/96 (diferença de R$ 27.560,95
correspondente a 31.152,88 UFIR) – Objeto: Mão de
obra para reforma e ampliação do escritório do SAAE, incluindo: serviço geral de demolição, pisos, calçadas, azulejos, muros de pedra, retirada de portas e janelas, retirada de portões, locação da obra, escavação manual,
reaterro apiloado, contra piso, assentamento de cerâmica e rodapé, forro em tábua corrida, cobertura em telhas, etc.
· Carta Convite nº 122/96 (diferença de R$ 27.560,95
correspondente a 31.152,88 VRTE) – Objeto: Mão de
obra para construção da casa de química e muro de proteção da ETA IV, incluindo: Locação da obra, escavação
manual, concreto magro e armado, alvenaria em tijolos
e blocos, assentamento de borracha anti aderente, chapisco, emboço, reboco, assentamento de portas e janelas, cobertura em telha, colocação de gradil de proteção
em escada e laje, execução de calçada em cimento áspero, etc.
Considerando a existência das irregularidades em comento, o Sr. Adauto Ricardo Ribeiro apresentou nova defesa às fls. 476/493 do processo em apenso, sendo analisada pelo Núcleo de Engenharias e Obras Públicas –
NEO, por meio da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
3942/2013 (fls. 103/152), formulando a seguinte concluSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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são, que transcrevo in verbis:
1. Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros,
concluiu a manifestação fl. 19 pela sua regularidade.

da LC 621/2012) presentificado no item 4.1.2.2 da ITC
3942/2013 (fls. 103/152), nos itens 1, 5, 6, 7, 8 e 10 do
Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97);

2. Com relação ao processo TC 1990/97, apenso, que trata da fiscalização dos atos de gestão realizada através do
Relatório de Auditoria fls. 02-09-A e do Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97, levando em conta as análises aqui procedidas e as motivações adequadas, conclui-se que:

• Em razão do cometimento das irregularidades descritas no item 4.1.2.2 da ITC 3942/2013 (pagamento de valor excedente por serviços contratados), o senhor Adauto Ricardo Ribeiro deve ser sujeitado, individualmente, à
restituição aos cofres do município de Colatina do valor
correspondente a 212.920,40 VRTE.

• Deve ser reconhecida a prescrição relativa à aplicação
da pena de multa aos indícios de irregularidade retratados nos relatórios de auditoria constantes no processo TC 1990/97 (em apenso) eis que a pretensão punitiva sancionatória, atribuída constitucionalmente a este E.
Tribunal extinguiu-se no decorrer do exercício de 2002,
a teor do disposto no inciso II do § 2º do art. 71 da LC
621/2012.

O Ministério Público de Contas, em parecer exarado pelo
Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, às fls. 156/157, entendeu de forma consoante à área
técnica no que tange a declaração da prescrição da pretensão punitiva relativa à pena de multa, bem como ao
julgamento irregular das contas do responsável em comento. Entretanto, entende pela condenação, em razão
do injustificado dano ao erário, ao ressarcimento no valor de 240.796,60 VRTE.

• Considerando que o fenômeno prescricional não atinge a obrigação de restituição ou a respectiva ação judicial de ressarcimento pelo dano causado ao erário, devem ser mantidas as irregularidades de responsabilidade
do Sr. Adauto Ricardo Ribeiro, passíveis de ressarcimento
no valor total equivalente a 212.920,40 VRTE, descritas
no quadro situado nas fls. 150/151.
Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319
da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
• Acolher parcialmente as razões de justificativa de fls.
476-493 (do apenso) para declarar a prescrição da pretensão punitiva relativa a pena de multa;
• Julgar IRREGULARES as contas do senhor Adauto Ricardo Ribeiro, no exercício de 1996, tendo em vista o cometimento de injustificado dano ao erário (art. 84, III, “e”,
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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.
Posteriormente, no dia 14/03/2018, na 6ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, o defendente do Sr Adauto Ricardo Ribeiro realizou sustentação oral.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Em sede de sustentação oral, observo que o responsável alegou algumas preliminares que carecem de debates para um melhor entendimento acerca dos temas.
Preliminar de prescrição de dano ao erário
www.tce.es.gov.br

Inicialmente, argumenta que em 2016 o Supremo Tribunal Federal – STF firmou a seguinte tese no RE 669.069/
MG: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.”.
Pois bem.
O Recurso Extraordinário – RE 636.886 do STF, trata da
discussão quanto a prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, fundadas em ações tipificadas como
ilícitos de improbidade administrativa.
Propõe a discussão do tema da prescritibilidade do ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa a ser travada no julgamento do RE 636.886 (DJe
de 15/6/2016, Tema 899), uma vez que a tese quanto ao
alcance do § 5º do art. 37 da CF/88, fixada pelo STF no
julgamento do RE 669.069-MG se limitou a prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública
decorrente de ilícito civil. Vejamos:
“CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO
ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO.
1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda
Pública decorrente de ilícito civil.
2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
De tal modo que, no julgamento de mérito do RE
669.069, não se sedimentou toda a questão, firmando-se a tese mais restrita, no sentido de que é prescritível a
ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, portanto, não alcançando as ações de
ressarcimento decorrentes de ato de improbidade administrativa.
Assim, com as devidas considerações, o então, Ministro
Teori Zavascki em seu voto no RE 636.886, entendeu por
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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submeter novamente à análise do Plenário daquela Corte o alcance da regra estabelecida no § 5º do art. 37 da
CF/88, manifestando pela repercussão geral da matéria:
(...) 2. com razão o Tribunal de origem ao devolver aos
autos à apreciação desta corte. Debate-se, neste recurso
extraordinário, a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário determinada pelo Tribunal de Contas da União. Consta que Vanda Maria Menezes Barbosa,
na qualidade de presidente da Associação Cultural Zumbi, deixou de prestar contas de recursos recebidos do Ministério da Cultura para fins de aplicação no projeto Educar Quilombo. Por essa razão, o TCU, no julgamento de
Tomadas de Conta Especial, a condenou a restituir aos
cofres públicos os valores recebidos por meio do Convênio 14/88. Instada a cumprir a obrigação, a parte não a
adimpliu, o que ensejou a propositura de execução de título executivo extrajudicial pela União.
Essa matéria efetivamente não foi abrangida pela tese
fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 669.069, no sentido de que é prescritível a ação de
reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.
3. Não se desconhece que, ao apreciar o MS 26.210 (Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de
10/10/2008), impetrado contra acórdão do TCU proferido em tomada especial de contas, este STF assentou
a imprescritibilidade de pretensão de ressarcimento ao
erário análoga à presente.
No entanto, no julgamento do já citado RE 669.069, houve manifestações dos juízes desta Corte em sentido aparentemente diverso do fixado no precedente, formado
quando a composição do Supremo era substancialmente diversa.
Diário Oficial de Contas

Em face disso, incumbe submeter novamente à análise
do Plenário desta Corte, sob a sistemática da repercussão geral, o alcance da regra estabelecida no § 5º do art.
37 da CF/88, relativamente a pretensões de ressarcimento ao erário fundadas em decisões de Tribunal de Contas.
4. Diante do exposto, manifesto-me pela existência de
repercussão geral da questão suscitada.
Brasília, 13 de maio de 2016
Nestes termos, foi prolatada a seguinte Decisão no RE
636.886:
Ante o exposto, defiro o pedido.
Para efeito do § 5º do art. 1.035 do CPC, determino a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional, mas exclusivamente aquelas em que esteja em debate a prescrição do pedido de ressarcimento ao erário baseado em
título de Tribunal de Contas.
Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país
e da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais, com cópia desta decisão e do acórdão do Supremo Tribunal Federal em que se reconheceu a repercussão geral.
A comunicação aos juízos de 1º grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2ª instância com os quais mantenham vinculação administrativa.
Tendo em vista a criação do banco nacional de dados da
repercussão geral (art. 5º da Resolução/CNJ 235/2016),
oficie-se à Presidência do Conselho Nacional de Justiça
com cópia (a) do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal neste processo e (b) da presente decisão.
www.tce.es.gov.br

Efetuadas todas essas providências, encaminhem-se os
autos para a Procuradoria-Geral da República para fins
de parecer.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 29 de setembro de 2016.
Ministro TEORI ZAVASCKI
Relator
Em síntese, o que se trava na Corte máxima do país é
pacificar se a prescritibilidade alcança apenas as ações
por danos ao erário decorrentes de ilícito civil ou se também àqueles decorrentes de atos de improbidade administrativa.
Para tanto, ante a conclusão da tese, por Repercussão
Geral, a Suprema Corte Federal, decidiu no RE 636.886,
suspender o processamento de todas as demandas em
tramitação no território nacional, na qual tenha pedido
de ressarcimento ao erário baseado em título de Tribunal de Contas, sem, contudo, impedir o processamento e
julgamento pelos tribunais de contas, mas, tão somente,
terem seus títulos sobrestados ou não surtir seus efeitos
na esfera judicial, até o deslinde da questão no STF.
Assim, não há que se falar em prescritibilidade do dano
ao erário cujo julgamento esteja sendo processado pelos tribunais de contas e muito menos em sobrestamento destes processos, uma vez que os Tribunais de Contas em razão de terem sua competência fixada nos artigos 71 a 75 da Constituição Federal possuem jurisdição
própria e atuação independente do Poder Judiciário. No
mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Contas
da União – TCU. Observe:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES EM
CONVÊNIO CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Segunda-feira, 11 de junho de 2018

455

ATOS DA 2a CÂMARA

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) – negritei.
Diante de todo o exposto, resta claro que a presente preliminar arguida na sustentação oral não merece ser acolhida.
Preliminar de ausência de matriz de responsabilização
Outra preliminar arguida pelo responsável em sua sustentação oral é relativa à ausência de matriz de responsabilização, uma vez que foi chamado isoladamente para responder por todos os indicativos de irregularidade
quando existia uma gama de servidores envolvidos nos
apontamentos tidos por irregulares, apresentando a seguinte argumentação:
“O Tribunal de Contas, nesse processo, não teve o trabalho de verificar os outros atores, os outros agentes púDiário Oficial de Contas

blicos que possam ter contribuído para essa suposta irregularidade, preferindo o caminho curto e mais fácil de
citar e responsabilizar integralmente, totalmente, como
se esse ordenador de despesa fosse, talvez, uma figura
divina, dada a onipresença e a onipotência, sendo capaz
de fiscalizar um contrato, de gerir um contrato, de emitir
nota de empenho, pagamento e assinar cheque, como
se todos os agentes públicos não recebessem por isso.”
Pois bem.
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 Adauto Ricardo Ribeiro, na condição de Diretor da autarquia no período auditado.
De toda sorte, em pesquisa ao nosso site de Consultas,
pode-se encontrar farta jurisprudência desta Corte 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.
Ora. Como podemos perceber as irregularidades apontadas se tratam de serviços referentes à fornecimento de
mão de obra para serviços de reforma, ampliação, manutenção e construção, que incluíam escavação manual e
mecânica de redes de esgoto, aterro, serviços de concretagem, alvenaria, serviços de demolição, assentamento
de cerâmica e rodapé, dentre vários outros tipos de serviços desta natureza.
Não se pode esperar que o Diretor de uma autarquia
www.tce.es.gov.br

tenha tempo disponível para fiscalizar cada uma das 6
obras que foram consideradas irregulares, sem falar da
ausência de capacidade técnica para tanto, uma vez que
possuía atribuições mais voltadas para o campo administrativo. 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, o que se distanciava sobremaneira
das atividades imputadas a um Diretor de autarquia.
Entretanto, a irregularidade apontada não foi referente
a detalhes na execução da obra que não seriam de fácil
percepção pelo único gestor chamado ao processo. No
caso aqui colocado há o indicativo de um erro na formação do preço que utilizou uma tabela que a Área Técnica
desta Corte de Contas entendeu que não era adequada
e poderia ter causado sobrepreço.
A escolha desta tabela pela gestão é algo que está relacionada à macrogestão, pois, caberia ao diretor da autarquia decidir diretamente, ou pelo menos ter um conhecimento prévio, para a tomada de decisão final, sobre a utilização de qual parâmetro de preços seria utilizado como critério para aferição de preços dos itens das
obras, ainda que não houvesse, à época, um parâmetro
predefinido.
Embora exista nesta Corte de Contas uma forte corrente no sentido de se excluir a 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, entendo que não seja esta a situação aplicada ao caso.
Pois, possuo também o entendimento no sentido de que
mesmo com a ausência de matriz de responsabilização
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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 Diretor, o mesmo poderia ser responsabilizado.
E como o presente caso, entendo que o Diretor do SAAE
de Colatina, Sr Adauto Ricardo Ribeiro, tenha contribuído sobremaneira na escolha ou autorização da tabela de
preços que foi utilizada na composição dos preços, que
pode ter levado à ocorrência de sobrepreço, não acolherei plenamente a preliminar de ausência de matriz de
responsabilização como forma de encerrar o processo
por si só. Entretanto, reconheço que houve a ausência
da referida matriz e isso será utilizado no momento de
se aferir se há responsabilidade ou não do gestor, motivo
pelo qual passo à análise do mérito processual.
Mérito – Utilização de Tabela que não existia à época
da Auditoria
Em sede de sustentação oral o defendente alega que em
1996, quando da realização da primeira auditoria, a área
técnica utilizou a Tabela ITUFES como referência para a
comparação dos custos da obra, mas a Resolução 146/98
“que dispõe sobre tabela de custos referenciais para orçamentação de bens e serviços de engenharia” e que
menciona a Tabela ITUFES como referência para preços
de obras somente foi editada por este Tribunal no ano de
1998, de forma que o SAAE não tinha tabelas formalizadas para fins de parâmetros de valores, o que o levava a
se utilizar de tabela própria.
E ao utilizar a tabela do ITUFES a área técnica teria apontado sobrepreço e superfaturamento, mas que não condiziam com a realidade da tabela própria utilizada pelo SAAE, gerando uma distorção injusta de valores, com
consequente ressarcimento.
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A área técnica, por sua vez, esclarece que assiste razão
em parte ao responsável, pois, o Tribunal só publicou sua
tabela de referência em 1998, com a Resolução 146/98,
a qual estabeleceu a ordem de preferência das tabelas
de preços unitários e composição de preços. Porém, explicam que embora o TC não tivesse um parâmetro próprio para servir de referencial aos jurisdicionados, a tabela ITUFES era amplamente conhecida dos profissionais
que atuavam na área de engenharia.
Quanto a este apontamento entendo que assiste razão
ao defendente, pois, embora já fosse de notório conhecimento a Tabela ITUFES, não havia a obrigatoriedade de
sua utilização, como passou a ser após a edição da Resolução TC 146/98. Pois, assim como ele explicou já vinha
utilizando tabela própria há tempos e nunca havia sido
questionado pelo TCE.
Não acho justo apenar o responsável por uma tabela que
foi implantada em 1998 de observância obrigatória em
uma auditoria realizada no ano de 1996, quando não
existiam parâmetros previamente estabelecidos, de observância imperiosa.
Todavia, o fato de não entendermos por irregular o preço das obras em decorrência do não uso da tabela do
ITUFES, não quer dizer automaticamente, que a tabela do órgão está correta e sempre deverá ser utilizada.
Poderiam ser feitos questionamentos à mesma, caso alguns itens apresentassem indícios de sobrepreço comparando-os com o mercado.
Entretanto, considerando que não havia a necessidade
de observância obrigatória da tabela que era utilizada
pelos técnicos deste Tribunal como parâmetro para formação de preço de obras, afasto a irregularidade e consequentemente o ressarcimento imputado.
www.tce.es.gov.br

Prescrição da pretensão punitiva
Outro fato que necessita ser abordado é averiguarmos
quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, tendo em vista que os indicativos de irregularidades noticiados na Manifestação Técnica de Chefia da 4ª CT – Controladoria Técnica referem-se
a fatos ocorridos no exercício de 1996. 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, datada de
05 de agosto de 1997, fls. 192, sendo o responsável notificado em 19/08/1997, conforme Termo de Notificação 202/97, fls. 193, 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 2002.
Observo que este processo possui algumas peculiaridades que valem ser descritas:
A auditoria foi realizada no exercício de 1996. Porém, no
ano de 1998 a Controladoria Geral Técnica – CGT, à época, sugeriu a realização de uma nova inspeção, fl. 410 –
Processo TC 1990/97, em função da defesa apresentada.
A sugestão foi acolhida e uma nova auditoria realizada
e manifestada por meio da Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia, fls. 418/433. Porém, o responsável só
foi notificado para apresentar justificativas acerca desta
nova auditoria no ano de 2008, ou seja, 10 anos depois,
conforme Decisão TC 3701/2008, fl. 464 e Termo de Notificação nº 1149/200/, fl. 465.
Ora. Fácil concluir que o lapso temporal decorrido entre
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a realização da nova auditoria e a notificação do responsável dificultou sobremaneira a apresentação de nova
manifestação de defesa, uma vez que desde o início da
auditoria já vinha tendo problemas para acessar a documentação necessária para sua defesa, motivo pelo qual
requereu várias prorrogações de prazo para a apresentação de justificativas, fl. 196, 205 sendo necessária, inclusive, a intervenção deste Tribunal junto ao SAAE de Colatina para que a nova direção entregasse a documentação ao Sr Adauto Ricardo Ribeiro, fl. 210, antigo diretor,
responsável neste processo.
Outro agravante é que conforme informação colhida
no site da SANEAR – Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental temos a informação de que este órgão assumiu as atividades e o quadro de pessoal do SAAE em
1998. Ou seja, quando o responsável foi notificado para apresentar suas justificativas acerca da nova auditoria
que se realizou em 1998 o SAAE de Colatina já não existia há 10 anos.
De maneira conclusiva, neste caso concreto, entendo
que o Diretor do SAAE à época dos fatos 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 Diretor. Isso sem contar que não foram chamadas
ao processo as empresas supostamente beneficiárias do
provável dano.
2 – O longo lapso temporal decorrido entre a realização
da segunda Auditoria e a notificação do responsável para
apresentar justificativas comprometeu de forma contundente sua defesa, uma vez que este Tribunal demorou 10
anos para notificá-lo. Ele já não estava mais à frente da
autarquia e a SANEAR já havia assumido as atividades e
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o quadro de pessoal do SAAE desde 1998.
3 – A área técnica utilizou na primeira Auditoria, que foi
realizada em 1996, a Tabela ITUFES, que somente passou a servir como referencial de preços de obras para os
jurisdicionados desta Corte em 1998, a partir da publicação da Resolução nº 146/98 deste Tribunal, o que pode
ter levado a uma possível distorção nos valores que serviram como parâmetros à época, já que não existia uma
tabela que servisse como referencial de preços de obras
de observância obrigatória para os jurisdicionados.
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.
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. Rejeitar a preliminar de prescrição de reparação de
danos ao erário em julgamentos proferidos pelos tribunais de contas;
2. Rejeitar a preliminar de ausência de matriz de responsabilização;
3. Acolher as razões de justificativas do Sr. Adauto Ricardo Ribeiro – Diretor do SAAE de Colatina, em relação
às seguintes irregularidades:
3.1 Carta Convite nº 456/96 (diferença de R$ 16.709,33
correspondente a 18.887 UFIR) – Objeto: Mão de obra
para escavação de redes de esgoto, incluindo: escavação
mecânica, aterro e compactação manual, assentamento
de tubos, etc.
3.2 Carta Convite nº 308/96 (diferença de R$ 34.318,81
www.tce.es.gov.br

correspondente a 38.791,47 UFIR) – Objeto: Mão de
obra para construção do sistema de água, incluindo: escavação manual, escavação mecânica, reaterro apiloado,
assentamento de tubo, concreto armado, alvenaria, chapisco, emboço, reboco, assentamento de cobogó, etc.
3.3 Carta Convite nº 61/96 (diferença de R$ 60.855,49
correspondente a 68.786,58 UFIR) – Objeto: Mão de
obra para construção de clarificadores de contato na ETA
II, incluindo: Locação da obra, concreto armado para sapatas, pilares, vigas, lajes, paredes, cintas e pilaretes, escavação manual e mecânica, alvenaria, chapisco, impermeabilização, assentamento de portas e janelas, etc.
3.4 Carta Convite nº 238/96 (diferença de R$ 26.952,14
correspondente a 30.464,72 UFIR) – Objeto: Mão de
obra para reforma e ampliação de ETA, incluindo: locação de obra, reaterro apiloado, concreto armado, alvenaria, chapisco, reboco, lastro para piso, piso cerâmico,
execução de calçada externa em cimento áspero, etc.
3.5 Carta Convite nº 139/96 (diferença de R$ 27.560,95
correspondente a 31.152,88 UFIR) – Objeto: Mão de
obra para reforma e ampliação do escritório do SAAE, incluindo: serviço geral de demolição, pisos, calçadas, azulejos, muros de pedra, retirada de portas e janelas, retirada de portões, locação da obra, escavação manual,
reaterro apiloado, contra piso, assentamento de cerâmica e rodapé, forro em tábua corrida, cobertura em telhas, etc.
3.6 Carta Convite nº 122/96 (diferença de R$ 27.560,95
correspondente a 31.152,88 VRTE) – Objeto: Mão de
obra para construção da casa de química e muro de proteção da ETA IV, incluindo: Locação da obra, escavação
manual, concreto magro e armado, alvenaria em tijolos
e blocos, assentamento de borracha anti aderente, chaSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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pisco, emboço, reboco, assentamento de portas e janelas, cobertura em telha, colocação de gradil de proteção
em escada e laje, execução de calçada em cimento áspero, etc.
4. Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva por
parte desta Corte, nos termos do artigo 71 do RITCEES,
extinguindo o processo com resolução de mérito;
5. Julgar regulares as contas do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colatina, relativas ao exercício
de 1996, sob a responsabilidade do Sr Adauto Ricardo Ribeiro, nos termos do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável
6. Dar ciência ao interessado;
7. Após os trâmites regimentais, arquivar os presentes
autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
VOTO-VOGAL DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colatina (SAAE – Colatina), referente ao exercício financeiro de 1996,
de responsabilidade do senhor Adauto Ricardo Ribeiro,
Diretor do SAAE-Colatina naquele exercício.
Cuida-se também, na presente Instrução Técnica Conclusiva, da análise dos indícios de irregularidades noticiados
no Relatório de Auditoria de fls. 02-09-A, bem como, no
Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97, presentes nos
autos do Proc. TC 1990/97, em apenso.
A intrincada instrução processual descrita no voto do relator não obscurece o fato que se apresenta desnudo. O
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administrador do SAAE-Colatina, Adalto Ricardo Ribeiro,
praticou atos de gestão que levaram a dano financeiro à
autarquia municipal no valor equivalente a 212.920,40
VRTE, conforme fartamente demonstrado na Instrução
Técnica Conclusiva 3942/2013.

este tribunal através da Resolução 146/98. Ao adotar como referência para fiscalização um indicador amplamente conhecido, o tribunal apenas o estabeleceu como instrumento de medição, parâmetro de fiscalização da função de controle externo.

Nada socorre o responsável ater-se a questão relativa
à prescrição do dano, rejeitada no voto do relator, ou à
tentativa de se esquivar da responsabilidade a ele conferida para gerir o SAAE-Colatina, quando sua conduta, qualificada como 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, demonstra o contrário
diante da flagrante violação de leis e regulamentos.

Logicamente não se pode inferir que o seu desconhecimento confira ao responsável licença para navegar na
ilegalidade e cometer conduta lesiva aos cofres públicos,
conforme se destaca na ITC 3942/2013, transcrita na íntegra a seguir, verbis:

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.
De igual modo, não lhe socorre a tese da impossibilidade de aplicação da Tabela ITUFES para aferição do dano
porque esta somente foi adotada como referência por
www.tce.es.gov.br

2 DELIMITAÇÃO DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
Conforme já aqui noticiado o Processo TC 1990/1997
(em apenso), contém dois relatórios de fiscalização:
o Relatório de Auditoria, sem numeração de registro,
de fls. 02-09-A, e o Relatório Técnico de Engenharia nº
07/97, de fls. 135-155.
Para o deslinde da presente análise instrutória faz-se necessário destacar, de maneira clara, quais foram os indícios de irregularidades imputados ao gestor apontado
como responsável, senhor Adauto Ricardo Ribeiro, ora
defendente. Dessa forma, elenca-se a seguir, os indicativos de irregularidade presentes em cada Relatório de
Auditoria, começando-se pelo relatório de fls. 02-09-A
(do apenso).
2.1 Indicativos de Irregularidade Presentes no Relatório de Auditoria de fls. 02-09-A do Proc. TC 1990/97 (em
apenso).
Conforme se pode extrair do Relatório de Auditoria,
presente às fls. 02-09-A dos autos do Proc. TC 1990/97
(apenso), as supostas anomalias de responsabilidade do
defendente seriam as seguintes:
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2.1.1 Fracionamento de despesa (item 1.1 do Relatório
de Auditoria de fls. 02-09-A)

Técnico de Engenharia Nº 07/97, de fls. 135-155 (Proc.
TC 1990/97).

Aponta o item 1.1 do Relatório, e seus subitens, a ocorrência de fracionamento de despesa na aquisição de:
“conexões em geral”; “material elétrico”, “confecção de
outdoor-publicidade”; “serviços de compressor/detonação”. O fato, segundo o relatório, desatenderia o disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição da República, bem como, no art. 2º da Lei nº 8.666/93. Ressalte-se
que não foi apontada, como exigível, a devolução dos valores pagos.

Passemos agora a elencar os indícios de irregularidades
apontados no Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97,
presente às fls. 135-155, do Proc. TC 1990/97 (apenso).

2.1.2 Fracionamento de modalidade de licitação (item
1.2 do Relatório de Auditoria de fls. 02-09-A)
Noticia o item 1.2 do aludido Relatório a ocorrência de
fracionamento de modalidade licitatória na aquisição de
“materiais de construção para ampliação do Escritório/
SAAE” e na aquisição de “madeiras”. Ressalte-se, mais
uma vez, que não foi apontada, como exigível, a devolução dos valores pagos.
2.1.3 Acordos trabalhistas (item 3 do Relatório de Auditoria de fls. 02-09-A)
Nesse tópico, aponta o Relatório que o representante legal do SAAE-Colatina teria celebrado “[...] vários Acordos
Trabalhistas provenientes de AÇÕES movidas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente, durante o exercício de 1996”. De acordo com a equipe de auditagem, a autarquia municipal teria realizado
o pagamento dos acordos judiciais sem que houvesse
dotação orçamentária. Novamente, deve ser destacado
que os valores pagos não foram indigitados como passíveis de ressarcimento.
2.2 Indicativos de Irregularidade Presentes no Relatório
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Cabe advertir que a metodologia empregada na elaboração deste relatório contempla o exame dos contratos
pactuados pelo SAAE-Colatina, vigentes no exercício de
1996, apontando-se as supostas anomalias observadas
em cada contratação.
Conforme já aqui se noticiou, o senhor Adauto Ricardo Ribeiro apresentou a peça de defesa de fls. 231-40,
contestando os indicativos de irregularidade anunciados
tanto no Relatório de Auditoria de fls. 02-09-A, quanto
no Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97.
Os argumentos tecidos pelo defendente relativos aos indícios presentes no Relatório Técnico de Engenharia nº
07/97 foram analisados na Instrução Técnica Conclusiva
de Engenharia nº 023/98 (fls. 418-433, do apenso), que
demandou, inclusive, a realização de nova inspeção in
loco, cujas conclusões – muitas delas afastando ou diminuindo os valores sujeitos à devolução – também serão
aqui noticiadas, conforme se verá a seguir.
2.2.1 Contrato s/nº de 06/11/96 derivado da Carta Convite nº 456/96 (item 01 do Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97 de fls. 135-155)
Quanto ao contrato s/nº, de 06/11/96 - precedido do
Convite nº 456/96, a equipe de auditagem comparou o
preço pago (R$ 99.299,35) pelos serviços de “[...] mão
de obra para execução de redes de esgoto no bairro Ayrton Senna [...]” com os “[...] preços de referência utilizados pela engenharia do TCE [...]”, que por sua vez, aponwww.tce.es.gov.br

tariam o valor total de R$ 49.812,48.
Dessa forma, com relação ao sobredito contrato, apontou o Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97 as seguintes anomalias:
· Pagamento da totalidade do contrato sem que houvesse qualquer documento (medição final da obra) expedido pelo setor técnico do SAAE justificando tal procedimento;
· Ausência do termo de recebimento da obra junto à documentação relativa ao contrato (art. 73, inciso I, da Lei
nº 8.666/93);
· Sobrepreço demonstrado em planilha da ordem de
99,34% correspondendo ao valor de R$ 49.486,87, que
deverá ser devolvido ao erário pelo ordenador de despesa.
Com relação às anomalias acima reproduzidas, concluiu
a Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98
(fls. 418-433) pelo afastamento dos indicativos referentes ao “pagamento da totalidade do contrato sem que
houvesse qualquer documento (medição final da obra)
expedido pelo setor técnico do SAAE justificando tal procedimento” e “ausência do termo de recebimento da
obra junto à documentação relativa ao contrato (art. 73,
inciso I, da Lei nº 8.666/93)”.
Entretanto, quanto ao indicativo relativo ao “sobrepreço demonstrado em planilha da ordem de 99,34% correspondendo ao valor de R$ 49.486,87, que deverá ser
devolvido ao erário pelo ordenador de despesa”, concluiu a Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº
023/98, após novo cálculo, que o valor pago a maior seria de R$16.709,33.
Portanto, após a análise realizada na Instrução Técnica
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Conclusiva de Engenharia nº 023/98, subsistiu, como indicativo de irregularidade, o pagamento excedente de
R$16.709,33 (em valores da época) pelos serviços contratados através do Convite nº 456/96.
2.2.2 Contrato s/nº de 25/09/96 derivado da Carta Convite nº 384/96 (item 02 do Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97 de fls. 135-155)

mento hábil (medição) expedida pelo setor técnico do
SAAE/Col. justificando tal procedimento, ou seja, por
que foi antecipado o pagamento do contrato sem a respectiva contraprestração pelo contratado? Vale ressaltar
que não foi encontrada no processo referente a tal obra
a nota fiscal de serviços relativa à execução do restante
do contrato;

A equipe técnica comparou o preço pago (R$ 73.503,00)
pelos serviços de “[...] mão de obra para execução de
100 banheiros [...]” com os “[...] preços de referência
utilizados pela engenharia do TCE [...]”, apurando que o
custo de 01 (um) banheiro seria de R$404,23.

· O prazo para execução do contrato (120 dias) encontra-se vencido, sem que haja um termo de paralisação
da obra ou um novo Termo de Aditamento de prazo. Por
que não foram tomadas as devidas providências saneadoras pela fiscalização do SAAE junto à contratada?

Também apontou a equipe de auditagem que foi verificada a execução “[...] de apenas 17 banheiros [...] até
o dia 26/12/1996, conforme medição efetuada pelo setor técnico do SAAE/Col [...]” embora tenha constatado o
pagamento integral do valor do contrato e a paralização
na prestação do serviço contratado.

Com relação às anomalias acima reproduzidas, a Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98 (fls.
418-433, do apenso), cotejando os argumentos de defesa e após a elaboração de nova planilha e novos cálculos,
ponderou que os valores pagos pelo SAAE (R$ 12.755,63)
eram proporcionais aos serviços até então executados e
pouco diferiam dos valores orçados através do preço de
referência do TCCES (R$12.565,42), concluindo que o
acréscimo de “[...] 1,51% é desprezível [...]” e sugerindo
“[...] desconsiderar a irregularidade apontada [...]”.

Nesse passo, quanto ao contrato ora em tela, o Relatório Técnico de Engenharia elenca as seguintes anomalias,
ora reproduzidas conforme o texto original:
· Em 26/12/96, o setor técnico do SAAE informou a execução completa de 17 banheiros. Considerando o preço de referência do TCE (mão de obra) para a execução
desta obra, conclui-se que o valor devido à contratada
é de R$ 6.871,91 (17 X R$ 404,23). Portanto, deverá ser
devolvido ao erário a importância de R$ 66.631,09 (R$
73.503,00 - R$ 6.871,91);
· Em sua defesa, o ordenador de despesas deverá se pronunciar sobre aspectos técnicos que ocasionaram o pagamento da totalidade do contrato em 31/12/96 (04 dias
após a 1ª medição) sem que houvesse qualquer docuDiário Oficial de Contas

Quanto às demais anomalias concluiu a Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98 pelo seu afastamento.

Novamente a equipe de auditagem comparou o preço
pago (R$ 104.429,06) pelos serviços contratados (mão
de obra para construção de rede adutora entre o bairro Santa Margarida e a localidade de Barbados) com
“[...] preços de referência utilizados pela engenharia
do TCE [...]”, que, por sua vez, indicariam o valor de R$
66.549,96 pelos mesmos serviços. Dessa forma foram
apontadas as seguintes irregularidades quanto ao contrato em epígrafe:
· Sobrepreço demonstrado em planilha da ordem de
56,91%, correspondendo ao valor de R$ 37.879,10, que
deverá ser devolvido ao erário pelo ordenador de despesa;
· Ausência do termo de recebimento da obra (provisório
e definitivo) junto à documentação relativa ao contrato
(art. 73, inciso I, Lei 8.666/93).
Com relação às anomalias acima reproduzidas, a Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98 (fls.
418-433, do apenso), após a realização de novos cálculos
e elaboração de nova planilha, considerou que, em verdade, o valor pago a maior excederia em 14,28% o preço orçado pela auditoria, exarando o entendimento de
que “[...] este acréscimo de 14,28% é aceitável [...]” e sugerindo “[...] desconsiderar a irregularidade apontada”.

Dessa forma, após a análise realizada na Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98, todas as anomalias referentes à Carta Convite nº 384/96 resultaram
afastadas.

No que tange à suposta “ausência do termo de recebimento”, tendo em vista que a obra não fora concluída na
gestão do senhor Adauto Ricardo Ribeiro, concluiu a Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98 pela
inexistência da irregularidade.

2.2.3 Contrato s/nº de 28/09/96 derivado da Carta Convite nº 364/96 (item 03 do Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97 de fls. 135-155)

Nesse ínterim, após a análise efetuada na Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98, tem-se que todos os indícios de irregularidades referentes à Carta Con-
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vite nº 364/96 foram afastados.
2.2.4 – Contrato s/nº de 17/05/96 derivado da Carta
Convite nº 153/96 (item 04 do Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97 de fls. 135-155)
Igualmente se comparou o preço pago (R$ 70.096,00)
pelos serviços contratados (execução de rede adutora
entre a ETA I e a Av. Getúlio Vargas) com “[...] preços de
referência utilizados pela engenharia do TCE [...]”, que,
por sua vez, indicariam o valor de R$ 55.599,03 pelos
mesmos serviços.
Com relação a esta contratação foram apontadas as seguintes irregularidades ora reproduzidas conforme constante no Relatório Técnico de Engenharia:
· Sobrepreço demonstrado em planilha da ordem de
26,07%, correspondendo ao valor de R$ 14.496,97, que
deverá ser devolvido ao erário pelo ordenador de despesa;
· Ausência do termo de recebimento da obra (provisório
e definitivo) junto à documentação relativa ao contrato
(art. 73, inciso I, Lei 8.666/93).
No que tange às anomalias supramencionadas, a Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98 (fls.
418-433, do apenso), cotejando os argumentos de defesa e após a elaboração de nova planilha e novos cálculos,
apurou que o valor excedente corresponderia, em verdade, a 5,54% do valor orçado com base na metodologia aplicada pela equipe de auditagem, concluindo que
o acréscimo de “[...] 5,54% é aceitável [...]” e sugerindo “[...] desconsiderar a irregularidade apontada [...]”.
Quanto à suposta “ausência do termo de recebimento”,
concluiu-se pela manutenção da irregularidade.
Portanto, após a análise realizada na Instrução Técnica
Diário Oficial de Contas

Conclusiva de Engenharia nº 023/98, subsistiu, como irregularidade a contratação derivada da Carta Convite nº 153/96, a ausência do termo de recebimento da
obra.

seguintes irregularidades relativas à Carta Convite nº
308/96: pagamento excedente de R$ 34.318,81 (em valores da época) pelos serviços contratados e ausência
do termo de recebimento da obra.

2.2.5 Contrato s/nº de 24/07/96 derivado da Carta Convite nº 308/96 (item 05 do Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97 de fls. 135-155)

2.2.6 Contrato s/nº de 16/02/96 derivado da Carta
Convite nº 061/96 (item 06 do Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97 de fls. 135-155)

Comparou-se o preço pago (R$ 127.095,26) pelos serviços contratados (mão de obra para construção do sistema de água) com “[...] preços de referência utilizados pela engenharia do TCE [...]”, que, por sua vez, indicariam
que o valor dos serviços corresponderia a R$ 73.622,39.

Comparou-se o preço pago (R$ 164.905,16) pelos serviços contratados (mão de obra para construção dos clarificadores de contato na ETA II) com “[...] preços de referência utilizados pela engenharia do TCE [...]”, que, por
sua vez, indicariam que o valor dos serviços corresponderia a R$ 79.471,23.

Com relação a esta contratação foram apontadas as seguintes irregularidades ora reproduzidas conforme constante no Relatório Técnico de Engenharia:
· Sobrepreço demonstrado em planilha da ordem de
72,63%, correspondendo ao valor de R$ 53.472,87, que
deverá ser devolvido ao erário pelo ordenador de despesa;
· Ausência do termo de recebimento da obra (provisório
e definitivo) junto à documentação relativa ao contrato
(art. 73, inciso I, Lei 8.666/93).
As anomalias acima reproduzidas foram analisadas na
Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98
(fls. 418-433, do apenso), na qual, após a realização de
novos cálculos e elaboração de nova planilha, considerou que, em verdade, o valor pago a maior excederia em
R$ 34.318,81 (36,99%) o preço orçado pela Área Técnica.
No que tange à suposta “ausência do termo de recebimento”, concluiu-se pela manutenção da irregularidade.
Portanto, após a análise realizada na Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98, subsistiram as
www.tce.es.gov.br

Com relação a esta contratação foram apontadas as seguintes irregularidades ora reproduzidas conforme constante no Relatório Técnico de Engenharia:
· Sobrepreço demonstrado em planilha da ordem de
107,50%, correspondendo ao valor de R$ 85.433,93, que
deverá ser devolvido ao erário pelo ordenador de despesa;
· Ausência do termo de recebimento da obra (provisório
e definitivo) junto à documentação relativa ao contrato
(art. 73, inciso I, Lei 8.666/93);
· Durante inspeção “in loco” verificou-se que alguns serviços foram executados em desacordo com a boa técnica. Observou-se que a colocação do telhado em fibrocimento foi totalmente inadequada, existindo telhas quebradas, recortadas e mal posicionadas, conforme demonstram as fotos 02.a e 02.b. Diante de tal fato é necessário que a contratada corrija os defeitos e incorreções, conforme prevê o artigo 69 da Lei 8.666/93.
As anomalias acima reproduzidas foram analisadas na
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Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº planilha,
considerou que, em verdade, o valor pago a maior excederia em R$ 60.855,49 (58,49%) o preço orçado pela
Área Técnica.
No que tange à suposta “ausência do termo de recebimento”, concluiu-se pela manutenção da irregularidade.
Quanto aos “serviços executados em desacordo com a
boa técnica”, em razão dos reparos realizados, concluiu-se pelo afastamento da irregularidade.
Portanto, após a análise realizada na Instrução Técnica
Conclusiva de Engenharia nº 023/98, subsistiram as seguintes irregularidades relativas à contratação precedida da Carta Convite nº 061/96: pagamento excedente de R$ 60.855,49 (58,49%) (em valores da época) pelos serviços contratados; e ausência do termo de recebimento da obra.
2.2.7 Contrato s/nº de 13/06/96 derivado da Carta Convite nº 238/96 (item 07 do Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97 de fls. 135-155)
Comparou-se o preço pago (R$ 72.862,63) pelos serviços contratados (mão de obra para reforma e ampliação
da ETA de Baunilha) com “[...] preços de referência utilizados pela engenharia do TCE [...]”, que, por sua vez, indicariam que o valor dos serviços corresponderia a R$
41.929,64.
Com relação a esta contratação foram apontadas as seguintes irregularidades ora reproduzidas conforme constante no Relatório Técnico de Engenharia:
· Sobrepreço demonstrado em planilha da ordem de
73,77%, correspondendo ao valor de R$ 30.932,99, que
deverá ser devolvido ao erário pelo ordenador de despesa;
Diário Oficial de Contas

· Ausência do termo de recebimento da obra (provisório
e definitivo) junto à documentação relativa ao contrato
(art. 73, inciso I, Lei 8.666/93).

do pago o valor integral do contrato sem a devida contraprestação do serviço, já que a obra ainda se encontrava em andamento.

No que tange às anomalias acima reproduzidas, a Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98 (fls.
418-433, do apenso), após a realização de novos cálculos
e elaboração de nova planilha, considerou que, em verdade, o valor pago a maior excederia em R$ 26.952,14
(58,71%) o preço orçado pela Área Técnica. Quanto à suposta “ausência do termo de recebimento”, concluiu-se
pela manutenção da irregularidade.

Com relação a esta contratação foram apontadas as seguintes irregularidades ora reproduzidas conforme constante no Relatório Técnico de Engenharia:

Portanto, após a análise realizada na Instrução Técnica
Conclusiva de Engenharia nº 023/98, subsistiram as seguintes irregularidades relativas à contratação precedida da Carta Convite nº 238/96: pagamento excedente de R$ 26.952,14 (58,71%) (em valores da época) pelos serviços contratados e ausência do termo de recebimento da obra.
2.2.8 Contrato s/nº de 24/07/96 derivado da Carta Convite nº 139/96 (item 08 do Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97 de fls. 135-155)
Comparou-se o preço pago (R$133.600,00) pelos serviços contratados (mão de obra para reforma e ampliação
do escritório do SAAE) com “[...] preços de referência utilizados pela engenharia do TCE [...]”, que, por sua vez, indicariam que o valor dos serviços corresponderia a R$
89.455,36.
Apurou, ainda, a equipe técnica, diante da não execução
de diversos itens contratados ou executados parcialmente, que a contratada teria realizado, até a data da inspeção por este TCEES (período de 10 a 14 de março de
1997), o equivalente a R$ 70.071,55, entretanto, teria siwww.tce.es.gov.br

· Sobrepreço demonstrado em planilha da ordem de
49,34%, e quantitativos executados parcialmente e/ou
não executados, que correspondem a um valor de R$
63.528,45 (R$ 133.600,00 – R$ 70.071,55), que deverá
ser devolvido ao erário pelo ordenador de despesa caso
a contratada não conclua a obra. Caso a obra seja concluída totalmente, o valor a ser devolvido será o de R$
44.144,64;
· Em sua defesa, o ordenador de despesas deverá se pronunciar sobre aspectos técnicos que ocasionaram o pagamento da totalidade do contrato em 31/12/96 sem
que houvesse qualquer documento hábil (medição final)
expedida pelo setor técnico do SAAE/Col. justificando tal
procedimento, ou seja, por que foi antecipado o pagamento do contrato sem a respectiva contraprestração
pelo contratado? Vale ressaltar que não foi encontrada
no processo referente a tal obra a nota fiscal de serviços
relativa à execução do restante do contrato;
· O prazo para a execução do contrato (180 dias) encontra-se vencido, sem que haja um termo de paralisação
da obra ou um novo Termo de Aditamento de prazo. Por
que não foram tomadas as devidas providências saneadoras pela fiscalização do SAAE junto à contratada.
As anomalias acima reproduzidas foram analisadas na
Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98
(fls. 418-433, do apenso), na qual, após a realização de
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novos cálculos e elaboração de nova planilha, considerou que, em verdade, haviam sido pagos durante a gestão do defendente, apenas os serviços efetivamente executados, de sorte que o valor pago a maior excederia em
R$ 21.973,96 (27,37%) o preço orçado pela Área Técnica.
No que tange ao suposta “pagamento da totalidade do
contrato [...] sem a respectiva contraprestação [...]”, concluiu a Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº
023/98 que “durante a gestão do defendente, de acordo
com as medições apresentadas, somente foram pagos os
serviços efetivamente executados”. Quanto à anomalia
referente ao vencimento do prazo do contrato e continuidade dos serviços sem a formalização de termo aditivo, pugnou–se pela manutenção da irregularidade.
Portanto, após a análise realizada na Instrução Técnica
Conclusiva de Engenharia nº 023/98, subsistiram os indicativos de irregularidade relativos à contratação precedida da Carta Convite nº 139/96: pagamento excedente de R$ 21.973,96 (27,37%) (em valores da época)
pelos serviços contratados; e ausência da formalização
de termo aditivo para a prorrogação do prazo de vigência do contrato.
2.2.9 Contrato s/nº de 28/08/96 derivado da Carta Convite nº 365/96 (item 09 do Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97 de fls. 135-155)
Comparou-se o preço pago (R$ 92.646,44) pelos serviços
contratados (mão de obra para construção do sistema
de água da região denominada 15 de Outubro) com “[...]
preços de referência utilizados pela engenharia do TCE
[...]”, que, por sua vez, indicariam que o valor dos serviços corresponderia a R$ 60.273,54.
Com relação a esta contratação foram apontadas as seDiário Oficial de Contas

guintes irregularidades ora reproduzidas conforme constante no Relatório Técnico de Engenharia:
· Sobrepreço demonstrado em planilha da ordem de
53,70%, correspondendo ao valor de R$ 32.372,90, que
deverá ser devolvido ao erário pelo ordenador de despesa;
· Ausência do termo de recebimento da obra (provisório
e definitivo) junto à documentação relativa ao contrato
(art. 73, inciso I, Lei 8.666/93).
No que tange às anomalias acima reproduzidas, a Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98 (fls.
418-433, do apenso), após a realização de novos cálculos
e elaboração de nova planilha, considerou que, em verdade, o valor pago a maior excederia em 11,88% o preço orçado pela área técnica, concluindo que “[...] este
acréscimo de 11,88% é aceitável [...]” e sugerindo “[...]
desconsiderar a irregularidade apontada”.
No que tange à suposta “ausência do termo de recebimento”, tendo em vista que a obra não fora concluída na
gestão do senhor Adauto Ricardo Ribeiro, concluiu a Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98 pela
inexistência da irregularidade.
Nesse ínterim, após a análise efetuada na Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98, tem-se que todos os indícios de irregularidades referentes à Carta Convite nº 356/96 foram afastados.
2.2.10 Contrato s/nº de 26/04/96 derivado da Carta
Convite nº 122/96 (item 10 do Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97 de fls. 135-155)
Comparou-se o preço pago (R$ 100.383,00) pelos serviços contratados (mão de obra para construção da casa
de química e muro de proteção da ETA IV) com “[...] prewww.tce.es.gov.br

ços de referência utilizados pela engenharia do TCE [...]”,
que, por sua vez, indicariam que o valor dos serviços corresponderia a R$ 55.231,12.
Com relação a esta contratação foram apontadas as seguintes irregularidades ora reproduzidas conforme constante no Relatório Técnico de Engenharia:
· Sobrepreço demonstrado em planilha da ordem de
81,75%, correspondendo ao valor de R$ 45.151,88, que
deverá ser devolvido ao erário pelo ordenador de despesa;
· Ausência do termo de recebimento da obra (provisório
e definitivo) junto à documentação relativa ao contrato
(art. 73, inciso I, Lei 8.666/93).
No que tange às anomalias acima reproduzidas, a Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98 (fls.
418-433, do apenso), após a realização de novos cálculos
e elaboração de nova planilha, considerou que, em verdade, o valor pago a maior excederia em R$ 27.560,95
(37,85%) o preço orçado pela Área Técnica. Quanto à suposta “ausência do termo de recebimento”, concluiu-se
pela manutenção da irregularidade.
Portanto, após a análise realizada na Instrução Técnica
Conclusiva de Engenharia nº 023/98, subsistiram as seguintes irregularidades relativas à contratação precedida da Carta Convite nº 238/96: pagamento excedente de R$ 27.560,95 (37,85%) (em valores da época) pelos serviços contratados; e ausência do termo de recebimento da obra.
2.3 SÍNTESE DAS ANOMALIAS REMANESCENTES APÓS
ANÁLISE REALIZADA ATRAVÉS DA INSTRUÇÃO TÉCNICA
DE ENGENHARIA Nº 023/98
Apresenta-se abaixo, um quadro sinótico dos indicativos
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de irregularidade indigitados nos Relatórios de Auditoria (o de fls. 02-09-A e o Relatório Técnico de Engenharia
nº 07/97) presentes nos autos do proc. TC 1990/98 que
remanesceram após o exame meritório efetuado na Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98 (fls.
418-433).
Cabe asseverar que as anomalias listadas no Relatório de
fls. 02-09-A não foram analisadas na sobredita Instrução
Técnica Conclusiva de Engenharia que se concentrou nos
indícios específicos noticiados no Relatório Técnico de
Engenharia nº 07/97.
Quadro 01 – Indícios de irregularidade remanescentes
após análise da Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98
Convém noticiar que os valores em UFIR - Unidades de
Referência Fiscal - expressos acima encontram-se indicados na conclusão da Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98. Note-se que os valores foram convertidos, acertadamente, com base no valor da UFIR fixada para o período de julho a dezembro de 1996, qual
seja: 1UFIR = 0,8847 reais.
Ressalte-se que a UFIR (Unidades de Referência Fiscal)
foi extinta em 2000, em decorrência do §3º do art. 29
da Medida Provisória 2095-76, de 13 de junho de 2001.
Com a extinção da UFIR, foi instituído, através da Lei Estadual nº 6.556/2001, o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo (VRTE), para fins
de atualização de créditos do Estado do Espírito Santo.
Assevere-se que a referida Lei Estadual, expressamente,
dispõe, em seu art. 4º, que “As referências expressas na
legislação estadual em quantidade de Unidade Fiscal de
Referência – UFIR –, ficam transformadas em quantidaDiário Oficial de Contas

de de Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado
do Espírito Santo – VRTE”.
3 ANÁLISE
3.1 Análise Preliminar De Prescrição – Art. 71 da LC
621/2012
Tratando-se os autos do TC 1990/1997 (em apenso) de
processo autuado em 1997, antes de adentrar-se na análise dos itens reputados por irregulares, cabe perquirir
da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal.
É que a Lei Complementar nº 621/2012 dispõe, em seu
art. 71, sobre os prazos em que se verificará a ocorrência
de prescrição. Eis a letra da Lei:
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;
www.tce.es.gov.br

II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a
adoção de medidas corretivas (grifou-se).
No caso em tela, o processo contém dois relatórios de
fiscalização que noticiam acerca de supostas irregularidades decorrentes de fatos ocorridos no ano de 1996.
Ressalte-se que todas as anomalias teriam ocorrido no
exercício de 1996, sendo apontadas no Relatório de Auditoria de fls. 02-09-A (do apenso) e no Relatório Técnico
de Engenharia nº 07/97.
Conforme já aqui noticiado, os indícios de irregularidade
foram coligidos na Manifestação do Chefe da 4ª Controladoria Técnica, de fls. 160-190 (do proc. apenso) e podem ser visualizadas no quadro sinótico apresentado no
item 2.3 desta Instrução Técnica Conclusiva, sendo que
alguns dos indícios apontados se referem à infringências
de natureza meramente formal, sem imputação de dano, das quais não decorre a obrigação de ressarcimento.
O senhor Adauto Ricardo Ribeiro foi instado a se manifestar, acerca dos fatos registrados na peça processual de
fls. 160-190, através da Decisão Preliminar de fl. 192 que
determinou a sua notificação, ocorrida em 02/09/1997
(fl. 194).
Dessa forma, ainda que se admita a notificação do gestor (ocorrida em 02/09/1997) como fator de interrupção do prazo prescricional (art. 71, § 4º, inciso I, da LC
621/2012), parece-nos claro que a pretensão punitiva
desta E. Corte de Contas, referente à aplicação da penalidade de multa, extinguiu-se no decorrer do exercício
de 2002, a teor do que dispõe o inciso II do § 2º do art.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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71 da LC 621/2012, que fixa como marco inicial da contagem do prazo prescricional a data da ocorrência do fato.
Para melhor visualização colacionamos no quadro abaixo os indícios de irregularidade, que não contemplam a
imposição de ressarcimento, nos quais a aplicação da
pena de multa, por sinal a única aplicável à espécie, encontra-se extinta pelo advento da prescrição, tornando
infrutífero o cotejo das teses de defesa apresentadas,
acerca destas anomalias, em razão do afastamento, pelo reconhecimento da prescrição, da possibilidade de
aplicação de sanção pecuniária. Vejamos:
Quadro 02 – Indícios de irregularidade, sem previsão de
ressarcimento, cuja punibilidade encontra-se prescrita:
Entretanto, convém ressaltar que ao senhor Adauto Ricardo Ribeiro também foi imputada a prática de irregularidades que ensejam o ressarcimento ao erário.
Nessa senda, cabe asseverar que a prescrição quinquenal, prevista no art. 71 da LC 621/2012, só atinge a penalidade 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:

nal 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°) (grifamos).
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.

decorrido desde a instauração do presente caderno processual, tem-se que os indícios de irregularidade, descritos no Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97, dos
quais possa decorrer a imputação de dano, não se encontram prescritos para efeito de imposição de ressarcimento ao erário, embora se reconheça que não mais
poderão ser apenados com a pena de multa. Tais indícios, ainda passíveis de exame meritório, podem ser visualizados no quadro a seguir apresentado:
Quadro 03 – Indícios de irregularidade com previsão de
ressarcimento, ainda passíveis de análise, face à imprescritibilidade das ações de ressarcimento
Nesse passo, passa-se, doravante, à análise dos seis indicativos de irregularidade referenciados no quadro supra,
tendo em vista a possibilidade de imputação da obrigação de ressarcimento ao gestor apontado como responsável.

Espancando qualquer dúvida acerca da imprescritibilidade das ações de ressarcimento por dano provocado ao
erário por agente público, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal firmou o seguinte entendimento:

3.2 Análise dos Indícios de Irregularidade Remanescentes Após Exame Realizado na Instrução Técnica de Engenharia Nº 023/98 e Reconhecimento da Prescrição da
Pretensão Punitiva da Pena de Multa
Dos fatos

[...] (grifou-se).

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 (grifou-se).

Discorrendo acerca do sobredito dispositivo constitucio-

Dessa forma, em que pese o considerável lapso temporal

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.

Diário Oficial de Contas
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Conforme exposto no item 2.2 desta Instrução Conclusiva alguns indícios de irregularidade relatados no Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97 (fls. 135-155, do
apenso) foram afastados na análise procedida através da
Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98
(fls. 418-433, do apenso).
Também foi afastada, em decorrência do reconhecimento da prescrição, a possibilidade de aplicação de multa
em relação a todos os indícios de irregularidade noticiados no Relatório de Auditoria de fls. 02-09-A e em relaSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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ção a alguns dos indícios aventados no Relatório Técnico
de Engenharia nº 07/97, que se encontram listados no
Quadro 02 (item 3.1 desta Instrução).
Entretanto, face à possibilidade de imposição de ressarcimento, ante a natureza imprescritível da obrigação,
resta a análise dos indicativos de irregularidade abaixo
listados:
Quadro 04 – Indícios de irregularidade passíveis de análise:
Das justificativas apresentadas pelo senhor Adauto Ricardo Ribeiro
Convém rememorar, que após a produção da defesa de fls. 231-408, protocolizada junto a esta Corte de
Contas em 21/05/1998, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/1998, datada de
13/10/1998, na qual foram analisadas as anomalias indigitadas no Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97 em
cotejo com os argumentos de defesa apresentados, tendo-se realizado, inclusive, inspeção local nas obras relacionadas no sobredito Relatório nas quais teria ocorrido
a prática de sobrepreço.
A Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº
023/1998, conforme já aqui se noticiou (vide item 2.2 e
2.3 desta Instrução Técnica), afastou alguns indícios de
irregularidade, inclusive aqueles que imputavam ressarcimento, mantendo a suspeição de irregularidade em relação aos itens mencionados no Quadro 04 suprareferido.
Em 2008 (17/07/2008), a Decisão TC 3701/2008 (fl. 464),
determinou que o senhor Adauto Ricardo Ribeiro fosse
cientificado sobre o conteúdo da Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/1998, “[...] para garantirDiário Oficial de Contas

-lhe o direito de ampla defesa [...]”.
Dessa forma, o defendente retornou aos autos apresentando novos argumentos na peça de defesa subscrita
por advogado (fls. 476-493, do apenso), acompanhada
da documentação de fls. 494-495, cujo teor, abaixo reproduzimos:
PRELIMINARES
DA PRESCRIÇÃO
Verifica-se que esse processo foi iniciado há mais de 10
anos, relacionado a fatos do ano de 1996, verificando-se,
assim o fenômeno da prescrição.
Não se perca de vista que o art. 37, § 5 ° da CRFB estabelece a necessidade de legislação estabelecer prazo para a prescrição por ilícitos administrativos — prescrição
no sentido lato, inclusive a intercorrente, OU SEJA, A REGRA É DA PRESCRITIBILIDADE, como diria BACELLAR FILHO: “A Constituição federal elevou à garantia constitucional a prescritibilidade da pretensão punitiva da Administração Pública”.
Para melhor compreensão, traça-se breves linhas a respeito da prescrição.
Pode-se conceituar a prescrição administrativa sob duas
óticas: a da Administração Pública em relação ao administrado e deste em relação à Administração.

A prescrição seria, em singelas palavras, a extinção do direito de ação em razão da inércia do seu titular pelo decurso de determinado lapso temporal. O que se extingue
é a ação e não propriamente o direito, ficando este incólume, impoluto. Entretanto, este não terá nenhuma eficácia no plano prático, porquanto não poderá ser efetivamente desfrutado.
A decadência revela-se como a extinção do próprio direito, pelo escoamento do prazo legal estabelecido para seu devido exercício. Não pressupõe obrigatoriamente uma ação como a prescrição, mas simplesmente um
direito (geralmente potestativo).
Já a preclusão deriva do fato de não haver a pratica de
um ato, no prazo em que ele deveria ser realizado, não
sendo alusivo à existência ou a inexistência de um direito, mas sim às faculdades processuais.
Depois de tais esclarecimentos, analisar-se-á a ocorrência da prescrição no presente caso.
O fator tempo tem grande influência nas relações jurídicas afloradas no seio da sociedade, pois não se admite a
eterna incerteza nas relações intersubjetivas a que o direito confere juridicidade. A prescrição visa justamente a
conferir estabilidade a tais situações, pois imprime solidez e firmeza ao liame jurídico constituído entre os integrantes desta relação.

Na primeira, é a perda do prazo para que a Administração reveja os próprios atos ou para que aplique penalidades administrativas, no segundo, é a perda do prazo
de que goza o particular para recorrer de decisão administrativa.

Não há legislação estadual que fixe a prescrição administrativa.

Necessário se faz também uma rápida diferenciação entre os institutos da Prescrição, Decadência e Preclusão.

LUIS ROBERTO BARROSO, com maestria leciona que:

www.tce.es.gov.br

Portanto, o uso da analogia para a determinação do prazo prescricional, no presente caso, é necessário e deve
ser estabelecida com o Direito Administrativo.
O fato de não haver uma norma dispondo especificaSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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mente acerca do prazo prescricional, em determinada
hipótese, não confere a qualquer pretensão a nota de
imprescritibilidade. Caberá ao intérprete buscar no sistema normativo, em regra através da interpretação extensiva ou analógica, o prazo aplicável.
Assim também traz JACOBY FERNANDES:
O recurso à analogia deve se fazer, preferencialmente,
entre normas de direito público, dentre essas, as de direito administrativo; na ausência dessas, as de direito tributário; depois penal, e só em último caso, ainda assim
se for compatível, as normas de direito privado.
Mesma linha de raciocínio é seguida por DI PIETRO:
Ficamos com a posição dos que, como Hely Lopes Meirelles (1996:589), entendem que, no silêncio da lei, a
prescrição administrativa ocorre em cinco anos, nos termos do Decreto n° 20.910.9
Nesta linha, tem se pronunciado o SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, como se pode ver, de modo exemplificativo,
na decisão cuja ementa se transcreve abaixo:
ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO – A prescrição pode ser
argüida tanto pela Administração, como pelo servidor.
Além do princípio da igualdade, o instituto visa resguardar, com a seqüência do tempo, a estabilidade das situações jurídicas. Conta-se tempo igual para ambos.
Assim, usando a analogia e considerando as várias normas no âmbito da administração pública, a que guarda
maior identidade com as situações do controle externo e
com a matéria de direito público, principalmente administrativo, é a Lei n° 9.873/99, que estabelece o prazo de
prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, por regular
norma bastante semelhante.
Diário Oficial de Contas

Assim diz o art. 1° da Lei n° 9.873/99:
Art. 1° Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício
do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou,
no caso de infração permanente ou continuada, do dia
em que tiver cessado.
§ 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
oficio ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.
De qualquer sorte, tendo como parâmetro a Lei n°
9.873/99 ou o Decreto 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal, ou mesmo o Decreto-Lei n° 4.597/42,
que dispõe sobre a prescrição das ações contra a Fazenda Pública, se tem como consenso a ocorrência da prescrição.
Assim, como já dito, por guardar maior semelhança com
o presente caso, utiliza-se a Lei n° 9.873/99, analogamente.
Observa-se que o art. 1° da Lei 9.873/99, estabelece
que a prescrição da ação punitiva da administração se
dá com cinco anos contados da data da prática do ato, o
que efetivamente ocorreu no presente processo, já que
também não ocorreu nenhuma causa de interrupção ou
suspensão do prazo prescricional, ou então em três anos
caso se tenha a paralisação do processo administrativo.
Ressaltamos que o processo teve início no ano de 1998
e que ficou parado por mais de 10 anos.
Sublinhe-se: prescreve em cinco anos a ação punitiva da
www.tce.es.gov.br

administração pública contados da prática do ato, ou em
três anos, a prescrição intercorrente pela inércia em três
anos.
Assim, pelo exposto, se requer que seja declarada a
prescrição punitiva nos presentes autos.
DA IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA
E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA SEGURANÇA JURÍDICA E AO DA BOA-FÉ.
Nota-se que a intenção do voto que originou a Decisão
TC-3701/2008 é “garantir-lhe [ao JUSTIFICANTE] o direito da ampla defesa” (fl. 463).
Ora, como se pode ter forma efetivada o direito a ampla
defesa e ao devido processo legal quando o JUSTIFICANTE é instado a se manifestar de fatos ocorridos há mais
de dez anos? Como ter acesso a esses documentos a fim
elaborar sua defesa. Como narrado já em 1998 foi difícil
a obtenção de documentos, o que só foi almejado com a
interveniência do TCEES (fl. 210).
Interessante notar que, inclusive, o SAAE/COLATINA foi
extinto e a empresa que sucedeu procedeu verdadeira “limpa” com os documentos (processos) que tinham
mais de cinco anos — prazo para descarte de documentos. O que fazer agora?
Nessa toada a efetiva ampla defesa e o devido processo legal fazem paredes-meia com a segurança jurídica
e seu instituto — a prescrição, pois como se defender
de um fato ocorrido há longos anos, como relembrar o
ocorrido, como ter acesso aos documentos? Como vencer Chronos?
Merece aqui trazer à colação os ensinamentos de PORTALIS por meio da pena de RÁO que afirma que a inviolabilidade do passado é princípio que encontra fundamenSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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to na própria natureza do ser humano, pois:
... o homem, que não ocupa senão um ponto no tempo
e no espaço, seria o mais infeliz dos seres, se não se pudesse julgar seguro nem sequer quanto à sua vida passada. Por essa parte de sua existência, já não carregou todo o peso de seu destino? O passado pode deixar dissabores, mas põe termo a todas as incertezas. Na ordem
da natureza, só o futuro é incerto e esta própria incerteza é suavizada pela esperança, a fiel companheira de
nossa fraqueza. Seria agravar a triste condição da humanidade, querer mudar, através do sistema da legislação,
o sistema da natureza, procurando, para o tempo que já
se foi, fazer reviver as nossas dores, sem nos restituir as
nossas esperanças.
O ser humano tem a necessidade de ter estabilidade e
segurança para planejar sua vida, o Direito não pode admitir que determinadas situações fiquem eternamente
pendentes, não havendo previsibilidade com relação a
um desfecho.
Na mesma senda, RODOLFO LUIS VIGO leciona que é
possível encontrar antecedentes muito remotos na história que aludem a certas exigências que, na atualidade, vinculamos à segurança jurídica, ainda que se realizem sob outros rótulos. Lembra ainda o professor argentino a ligação ciceroniana entre direito e “certeza” —
omnia sunti incerta quae Jure decessum est, e que esta
constatação não deve surpreender se considerar que as
questões sobre a ordem, a previsibilidade ou a certeza
descansam em inclinações que se inscrevem na natureza
humana, melhor dizendo, “a segurança é um desejo arraigado na vida anímica do homem”.
É certo também que havendo ou não menção expressa a um direito à segurança jurídica, de há muito, peDiário Oficial de Contas

lo menos no âmbito do pensamento constitucional contemporâneo, se enraizou a idéia de que um autêntico Estado de Direito é também um Estado da segurança jurídica. Com efeito, a doutrina constitucional contemporânea tem considerado a segurança jurídica como expressão inarredável do Estado de Direito, notadamente de
um Estado Democrático de Direito.
Nessa linha CARMÉN LÚCIA ANTUNES ROCHA, agora Ministra do STF, gravou que:
O direito à segurança pôs-se como fundamental desde
os primeiros momentos do constitucionalismo moderno.
Exemplo definitivo é o que se fez conter no art. 1°, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa,
de 1789, no qual se arrolou a segurança como direito titularizado por todos os homens.
RECASÉNS SICHES também reconhece que “a segurança
é o valor fundamental do jurídico [...]. Sem segurança jurídica não há direito, nem bom, nem mau [J. A segurança
é a razão de ser do direito.”
MOREIRA NETO destaca que “o princípio da segurança
jurídica é, assim, tão valioso, que sua violação compromete toda a instituição que o transgride, ao trair a confiança geral, cimento das civilizações, e a boa-fé dos que
deveriam protegidos pela ordem jurídica.”
Assim, em homenagem aos princípios da ampla defesa, devido processo legal, segurança jurídica, boa-fé, requer que seja jogado ao cadafalso o presente processo.
Sucessivamente, caso seja indeferido o pedido anterior,
se requer que o TCEES forneça ao JUSTIFICANTE a tabela do ITUFES e do DERTES referente ao ano de 1996,
bem como a composição dos valores ali apresentados.
Tal requerimento é creditado ao fato de que em face
www.tce.es.gov.br

de já ter transcorrido longo período, não foi possível
ao JUSTIFICANTE a obtenção da composição dos custos
dessas tabelas, mesmo tendo requerido ao ITUFES.
Requer ainda a concessão de novo prazo — 45 dias —
para então poder tentar exercer a ampla defesa — agora com a composição dos custos dessas tabelas.
DA INDEVIDA APURAÇÃO DE DENÚNCIA
Verifica-se na alínea D do PLANO OPERATIVO DE AUDITORIA N° 010/97 (fl. 01):
d) Denúncia: Apurar denúncia feita pelo Prefeito Dilo
Binda através do Of. GAPRE 001/97.
Compulsando os autos nota-se à fl. 10 o OF. GAPRE
001/97 em que o Sr. DILO BINDA lança acusações vagas
ao JUSTIFICANTE sem trazer qualquer prova ou indício
de ilicitude.
Tal ofício, nem de longe, poderia ter sido recebido como
denúncia por este TCEES, já que assim prescreve a Lei
Complementar n° 32:
Art. 92 A denúncia versará sempre sobre matéria de
competência do Tribunal de Contas e deverá referir-se
a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição;
deverá ser redigida em linguagem clara e objetiva, contendo o nome legível do denunciante, sua qualificação e
endereço, e estar acompanhada de prova ou indício concernente ao fato denunciado ou à existência da irregularidade ou ilegalidade apontada.
Parágrafo único. O Regimento Interno do Tribunal de
Contas disporá sobre a tramitação do processo de denúncia.
A forma delineada pela LC 32 é de observância obrigatória.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Em Direito por forma entende-se tanto o modo de proceder, segundo certas regras (procedimento), quanto a
exteriorização de determinado sentido relevante para o
Direito. Todos os fatos jurídicos têm conteúdo e forma,
mas só a dos atos jurídicos é relevante para o direito.
As formas romanas garantiram a liberdade e, na medida
em que elas decresciam em importância, avultava-se o
arbítrio do soberano. IHERING, a propósito, conclui: “inimiga jurada de arbítrio, a forma é irmã gêmea da liberdade.”

sível abranger todas em onipotência. Se lhe fosse possível fazê-lo não haveria necessidade de servidores (agentes administrativos), eis que o Diretor, um semideus, de
tudo se encarregaria.
Como o que ocorre não é assim, a própria Lei Complementar n° 32/93 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas),
sabiamente vislumbrou a IMpossibilidade de se imputar a responsabilidade de todos os atos praticados em
uma determinada estrutura organizacional a seu mandatário-mor.

A forma é, pois, a aparência das coisas, a maneira pela qual se manifestam e se tornam sensíveis. Assim, como o pensamento se objetiva pela linguagem, que é sua
forma, o Direito se objetiva pela norma, que é, sua forma. Então o Direito é formalista exatamente porque sua
destinação é “con-formar” a conduta humana e institucionalizá-la. Logo, esse formalismo é condição de controle social em bases isonômicas. A preterição da forma
redunda no arbítrio e o ato arbitrário jamais se “con-forma” às pautas do Direito. Modernamente, as formas estão mais para a representação da manifestação da vontade, que para a feição da norma jurídica.

E assim sendo, o legislador constituinte e o legislador
complementar estadual estabeleceram:

Assim, tendo sido olvidada a forma exigida pela Lei
Complementar n° 32, merece repúdio inconteste o presente processo, sob pena de se ver configurado o arbítrio.

Art. 4°. A jurisdição do Tribunal de Contas abrange:

NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE OUTROS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO APENAS DO DIRETOR DO SAAE/COLATINA.
Inicialmente deve-se destacar, em sede preliminar, que
o então Diretor do SAAE/COLATINA desenvolvia inúmeras tarefas de índole administrativa. Todavia lhe é imposDiário Oficial de Contas

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; (Constituição Federal)
I — qualquer pessoa física, órgão ou entidade a que se
refere o artigo 1°, inciso III, que utilize, arrecade, guarde
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;

relacionados a atos omissivo ou comissivos que não estão diretamente albergados pelas suas condutas diárias,
por absoluta impossibilidade de ser onipresente, enquanto demais agentes públicos envolvidos diretamente
sequer foram notificados (Engenheiros que atestavam a
execução das obras, membros da comissão de licitação).
A lei confere poderes a órgãos e agentes públicos para se
desincumbirem de atribuições em prol da coletividade.
Na verdade, mais que poderes, a lei estabelece verdadeiros deveres ao administrador. Quando o Tribunal de
Contas submete a julgamento um único agente público,
quando existem outros envolvidos em atos supostamente irregulares, faz tabula rasa da Constituição Federal e
da Lei Complementar n° 32/93 e se contenta com um comodismo formal.
Neste sentido, e em nome do princípio da isonomia, reporta-se a semelhante situação encontrada no processo
1785/01 desse Tribunal de Contas, vivida por AMOCIM
LEITE quando esta Corte fez valer o disposto no art. 4°,
XIII da sua Lei Orgânica e o art. 71, II da CF.
Inolvidável também que o TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO vem reiteradas vezes manifestando no sentido
de que todos os envolvidos em um ato supostamente irregular devem ser chamados a se manifestarem perante
a esse Órgão Fiscalizador. O TCU comumente chama a integrar o processo administrativo: engenheiros, procuradores, membros de CPL e etc.

... (Lei Complementar n° 32/93)

Porque o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO não marcha nesse mesmo sentido? Porque prefere ficar atingindo, tão-somente, o ex-Diretor do SAAE?

Contudo, observa-se nos autos somente a citação do
aqui JUSTIFICANTE a fim de apresentar seus argumentos

Como este colendo Tribunal jamais dissociou sua conduta do senso de justiça que deve nortear suas decisões,

www.tce.es.gov.br
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caso condene exclusivamente o justificante por atos que
não eram diretamente de sua responsabilidade ter-se-á
uma medida de suma iniqüidade.
É diante desse quadro que o interessado vem apresentar suas justificativas, rogando, desde logo, que sejam
chamados a manifestar nos autos todos aqueles que
participaram dos atos supostamente tidos como irregulares: engenheiros que acompanharam as obras glosadas, membros da CPL, afinal, se se verifica os sobre preços eles não foram apurados em licitação? As obras não
foram fiscalizadas por engenheiros que atestaram sua
execução?
MÉRITO
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Antes de tudo Excelência calha registrar alguns comportamentos e atos praticados pela Administração do SAAE/
COLATINA quando o ora JUSTIFICANTE ocupava a Diretoria daquela Autarquia, comportamentos estes que afastam, de per si, qualquer indício de sobre preço, ou de beneficiamento de quem quer que seja.
1. tem-se que os Convites do SAAE/COLATINA eram todos publicados, mesmo sem exigência legal — isso com o
objetivo de se conseguir os melhores preços.
1. foram diversas as empreiteiras vencedoras;
1. o número de convidados eram acrescidos a cada convite como se demonstrou à fl. 395, chegando ao quantitativo de 8 (oito);
1. tem-se também que os preços para o item que aparece com suposto sobre preço (escavação manual ), aparece em todas as propostas variando entre R$ 12,70 e
R$ 13,70, num total de 7 (sete) empreiteiras diferentes,
comprovando ser, mesmo com intensa competitividaDiário Oficial de Contas

de, impossível praticar o preço de R$ 9,25 apresentado pelo TCEES para esse serviço. O preço apresentado
com certeza não reflete o verdadeiro custo de serviço,
que tem em sua composição além da escavação, a retirada do material da borda da vala (sem transporte) por
se tratar de escavação de vala de 1,50m, em local de difícil execução — ruas estreitas.
Estes comportamentos, por si só, já demonstram que em
nenhum momento se pretendeu lesar os cofres públicos
ou beneficiar quem quer que seja.
DA UTILIZAÇÃO DA TABELA DO ITUFES. NECESSIDADE
DE NOVOS CÁLCULOS.
A equipe de auditoria do TCEES utilizou como referência
de comparação dos custos das obras de engenharia a tabela do ITUFES, sem contudo, ter qualquer previsão legal para tanto.
Não se pode esquecer que as obras auditadas foram realizadas no exercício de 1996, e que somente em 13 de
abril de 1998, ou seja, dois anos depois, é que foi editada a Resolução TC 146/98 que “dispõe sobre tabela de
custos referenciais para orçamentação de bens e serviços de engenharia”.
Ora se tal observância só foi instituída no ano de 1998,
como aplicar tal referência para obras realizadas dois
anos antes? Mais uma vez se mostra uma afronta ao
Deus Chronos.
Assim, quando da realização das obras o SAAEICOLATINA
não tinha qualquer perspectiva de custo, senão o do próprio SAAE, que frise-se, ocorreu acentuada economia se
comparada os preços contratados em 1996 com os preços praticados anteriormente.
Isso mesmo Excelência, o SAAE praticava um determinawww.tce.es.gov.br

do preço em 1994 e com a entrada do então JUSTIFICANTE como Diretor foi aperfeiçoada e estimulada a competição e com isso se obteve melhores preços em 1996,
mas mesmo assim o técnicos entenderam que eles estão
acima da tabela do !TUFES!!!
Interessante notar naquela oportunidade (1996) o JUSTIFICANTE comparou os preços contratados com os que
eram contratados anteriormente (1994) pelo próprio SAAE — preços estes já auditados e aprovados pelo TCEES
— e eles estavam mais baixo. Ora, não pode agora vir os
técnicos do TCEES e afirmar que eles estão acima da média. Porque não fizeram isso no ano de 1994?
Assim Excelência, como no ano de 1996 não existia qualquer outro parâmetro para o JUSTIFICANTE cotejar os
preços então contratados, não há que se falar na aplicação da tabela do ITUFES, nem de qualquer outra, senão
a tabela do próprio SAAE/COLATINA.
Aliás, por amor ao debate, caso se fosse comparar atualmente os preços realizados pelo SAAE/COLATINA em
1996 com alguma tabela que não a do SAAE/COLATINA,
essa tabela deveria ser a do DERTES, já que a Resolução
TC 146/98 foi revogada pela Resolução TC 180/02, e em
seu texto se verifica:
Art. 1°. Os preços referenciais utilizados por este Tribunal para orçamentação de obras e serviços de engenharia dos seus jurisdicionados serão obtidos por intermédio das seguintes Tabelas de Preços:
I - obras rodoviárias: Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes do Estado do Espírito Santo — DERTES, atualizando-a com base em índices adequados da
Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, para o mês da data base dos preços da obra analiSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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sada.
Assim Excelência, requer que:
1. sejam os atos considerados regulares, tendo em vista que é inaplicável a tabela do ITUFES ao período auditado;
1. sucessivamente caso seja indeferido o pedido 1, que
sejam comparados os preços das obras realizadas pelo
SAAE/COLATINA no ano de 1996 com a tabela de preços praticados pelo próprio SAAE/COLATINA nos exercício anteriores;
1. sucessivamente caso seja indeferido o pedido 1, sucessivamente caso seja indeferido o pedido 1, que sejam
então os preços das obras realizadas pelo SAAE/COLATINA no ano de 1996 comparados com a tabela de preços
do DERTES, por força da Resolução TC n° 180/02.
AUSÊNCIA DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO E
PROVISÓRIO DA OBRA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE ATO DE
GRAVE INFRAÇÃO A NORMA LEGAL, DE INJUSTIFICADO
DANO AO ERÁRIO OU DE DESFALQUE.
A suposta insuficiência do termo de recebimento da
obra é creditada ao fato que o antigo SAAE mantinha
convênio administrativo com a Fundação Nacional de
Saúde-FNS, que orientava para elaboração do termo de
recebimento da obra da forma como foi feito, e mais,
que tal procedimento sempre foi usado pelo SAAE, sem
qualquer contestação por esta TCEES em todas as auditorias anteriormente realizadas.
A Lei Complementar Estadual n° 32 estabelece em seu
art. 59, III as três hipóteses em que o Tribunal de Contas
do Espirito Santo pode julgar os atos de um agente público como IRREGULAR.
Analisando detidamente as alíneas do dispositivo trataDiário Oficial de Contas

do. não se verifica qualquer possibilidade de subsunção
do fato aqui versado - ausência de termos de recebimento definitivo da obra — as hipóteses ali contempladas, o
que afasta por completo qualquer possibilidade de julgamento IRREGULAR dos atos do ora justificante.
Caso a justificativa trazida se mostre insuficiente para
que as contas sejam julgadas REGULARES, outro comportamento não pode ter essa Corte de Contas do que
considerar os atos REGULARES COM RESSALVA, já que,
o que se verificou foram apenas impropriedades de natureza formal que não são de natureza grave e que não
representam injustificado dano ao erário, conforme nos
traz o inc. II do art. 57 da LC 32. Isso caso a justificativa
apresentada, apenas por amor ao debate, não demonstrem a absoluta lisura dos atos praticados.
Por todo o exposto, e considerando que as explicações
sejam suficientes para afastar qualquer suposição de irregularidade, requer que esses atos sejam tidos como
REGULARES, ou sucessivamente, REGULARES COM RESSALVA (grifos e destaques no original).
Análise:
Passa-se, enfim, à análise das seis inconsistências passíveis de ressarcimento, listadas no Quadro 04 supratranscrito, cuja responsabilidade foi imputada pela Área Técnica ao senhor Adauto Ricardo Ribeiro.
Adentrando-se no exame, tem-se que o defendente arguiu, em sede de preliminar, as seguintes matérias: a)
prescrição; b) impossibilidade do exercício de ampla defesa e do devido processo legal, bem como, ofensa ao
princípio da segurança jurídica e ao da boa-fé; c) indevida apuração de denúncia e d) necessidade de citação
de outros agentes públicos responsáveis, bem como, imwww.tce.es.gov.br

possibilidade de responsabilização apenas do senhor
Adauto Ricardo Ribeiro.
Quanto à alegação de prescrição, sustenta o defendente,
após citar artigos doutrinários da lavra de autores consagrados na ciência jurídica, que o caso retratado nos autos comportaria, face à inexistência de legislação estadual que discipline o prazo prescricional, a aplicação analógica da Lei Federal nº 9.873/99, que estabelece o prazo de cinco anos para que ocorra a prescrição da pretensão punitiva da administração contados da data da prática do ato. A mesma lei, no parágrafo 1º de seu artigo
1º, prevê a ocorrência da prescrição no caso do procedimento administrativo paralisado por mais de três meses.
A questão relativa à prescrição já foi examinada nesta
Instrução Técnica, no item 3.1 supra, onde foi reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
com relação a pena de multa que poderia ser imposta
ao defendente. Já no que concerne à obrigação de ressarcimento, presente nos indícios listados no Quadro 04
supra, ressaltou-se o seu caráter imprescritível, concluindo-se que não se encontra extinta a possibilidade de imputar-se ao gestor responsável a restituição pelos danos
financeiros causados.
Deve-se, ressaltar, que à época da protocolização da defesa de fls. 476-493 (do processo 1990/97, em apenso),
precisamente setembro de 1998, de fato não havia no
ordenamento jurídico estadual norma que disciplinasse
a ocorrência de prescrição, mormente no que diz respeito às ações de fiscalização realizadas por este E. Tribunal de Contas.
Este hiato legislativo veio a ser suprido com a entrada
em vigor da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), que em seu artigo 71 e respectivos paSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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rágrafos prevê o prazo de 5 (cinco) anos para a atuação
punitiva desta Corte de Contas nos feitos de sua competência.
De todo modo, deve-se registrar que mesmo na inexistência de norma expressa estadual, dispondo sobre o
prazo de exercício da pretensão punitiva deste TCEES,
ainda assim não caberia a aplicação analógica da Lei Federal nº 9.873/99, cujo artigo 1º, caput, dispõe o seguinte:
Art. 1°. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou,
no caso de infração permanente ou continuada, do dia
em que tiver cessado (grifamos).
Depreende-se do teor do referido dispositivo que o mesmo não se aplica aos Tribunais de Contas. Explique-se:
É que o preceito contido no art. 1°, caput, da Lei n°
9.873/99 é expresso ao prever o prazo de cinco anos, sob
pena de prescrição, para o exercício da ação punitiva decorrente da atuação da Administração Publica Federal no
exercício do poder de polícia.
Note-se, com efeito, que o dispositivo trata da prescrição das ações punitivas decorrentes do poder de polícia.
Nesse ponto, há que se questionar: as atribuições de um
Tribunal de Contas, ou mais precisamente, suas ações
fiscalizatórias, decorrem do poder de polícia?
A definição legal do poder de polícia encontra-se encartada no artigo 78 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 78. Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Pública que, limitando ou disciplinando diDiário Oficial de Contas

reito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos (grifamos).

segurança jurídica e da boa-fé. Tais alegações se fundam,
basicamente, no lapso temporal de dez anos decorrido
entre a juntada aos autos da Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/1998 (fls. 418-433, do apenso)
e a Decisão TC 3701/2008 (fl. 464, do apenso), datada de
17/07/2008, que determinou fosse dada ciência ao ora
justificante sobre a referida Instrução “[...] para garantir-lhe o direito de ampla defesa [...]”.

Conceito mais conciso e clássico nos é dado por Hely Lopes Meirelles, para quem o poder de polícia “(...) é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e
direitos individuais, em benefício da coletividade ou do
próprio Estado”.

Na ótica do defendente as garantias constitucionais da
ampla defesa e o devido processo legal, bem como, os
princípios da segurança jurídica e boa-fé, estariam comprometidos pela passagem do tempo, prejudicando a
defesa em razão da necessidade de manifestar-se e ter
acesso a documentos em relação a fatos ocorridos a dez
anos.

Percebe-se, diante das definições legal e doutrinária,
que a fiscalização decorrente do chamado “poder de polícia” dirige-se aos particulares, limitando ou condicionando suas atividades em prol do interesse coletivo.
Vê-se, portanto, que tal atuação (inerente ao poder de
polícia) não se coaduna com a fiscalização exercida pelos
Tribunais de Contas, visto que sua atuação se dirige não
a particulares para regular suas atividades, mas sim, à tutela dos agentes públicos em decorrência do exercício do
poder de controle.
Dessa forma, considerando que a atuação dos Tribunais
de Contas decorre do poder de controle que lhe é inerente e não do poder de polícia, descabe a aplicação, ainda que subsidiária ou analógica do disposto no art. 1°,
caput, e parágrafo primeiro, da Lei Federal n° 9.873/99.
Também em sede de preliminar argumenta o defendente que teria ocorrido obstrução ao exercício da ampla
defesa e ofensa aos princípios do devido processo legal,
www.tce.es.gov.br

Em que pesem os argumentos tecidos pelo defendente, deve-se esclarecer que a determinação de notificação ocorrida em 2008, através da Decisão TC 3701/2008,
refere-se ao conteúdo da mencionada Instrução Técnica
Conclusiva de Engenharia nº 023/1998 que, por sua vez,
vale frisar, não retratou ou noticiou novos indícios de irregularidade, mas sim, cotejou as razões de justificativa
do senhor Adauto Ricardo Ribeiro (contidas na peça de
fls. 231-408) com as supostas anomalias descritas no Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97, tendo sido realizada, inclusive, nova inspeção local em supedâneo às
conclusões da Instrução.
Nesse passo, cabe asseverar que a todo tempo, no curso
do processo, foi oportunizada a defesa ao senhor Adauto Ricardo Ribeiro, aliás a própria defesa de fls. 231408 (do apenso), carreada aos autos com farto material documental, foi protocolizada pelo defendente em
21/05/1998, após, nada menos, dois pedidos de prorSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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rogação do prazo de defesa, prontamente deferidos por
esta Corte, que inclusive intercedeu junto à diretoria do
SAAE-Colatina para que fosse fraqueado acesso aos documentos necessários para a defesa do ora justificante.
Portanto, longe, muito longe de configurar-se cerceamento de defesa ou ofensa aos princípios do devido processo legal, segurança jurídica e boa-fé.
As razões de defesa trazidas pelo defendente na peça de
fls. 231-408 (do apenso), protocolizada em 21/05/1998,
na parte referente aos indícios retratados no Relatório
Técnico de Engenharia nº 07/97, foram analisadas, conforme já ventilado, pela Instrução Técnica Conclusiva de
Engenharia nº 023/1998, que, repise-se, não noticiou
novos indícios de irregularidade, mas sim, analisou os
existentes no sobredito relatório, pugnando pelo afastamento de alguns indícios e procedendo ao recálculo dos
valores indigitados como passíveis de devolução, conforme se pode ver nos itens 2.2 e 2.3 desta Instrução Técnica Conclusiva.
Em verdade, após a elaboração da Instrução Técnica
Conclusiva de Engenharia nº 023/1998 não havia necessidade de nova ciência ao defendente para que retornasse aos autos, deveria o processo ter retornado à Unidade
Técnica competente para a confecção de Instrução Técnica Conclusiva que analisaria, em cotejo com as razões
de justificativa de fls. 231-408, as supostas anomalias retratadas no Relatório de Auditoria de fls. 02-09-A, bem
como, consolidaria as conclusões apresentadas na instrução de engenharia, formando-se, em uma só peça, o
opinamento da área técnica acerca dos indicativos de irregularidade apresentados nos dois relatórios contidos
nos autos. Entretanto, ao invés disso, o processo dormitou por dez anos, causando a extinção da pretensão puDiário Oficial de Contas

nitiva por força do fenômeno prescricional, impossibilitando a aplicação da penalidade de multa ao defendente, embora ressalvada a possibilidade de imputar-se o
ressarcimento, ante a imprescritibilidade da obrigação,
conforme já exposto no item 3.1supra.
Com relação ao pedido do defendente, no sentido de
que este TCEES forneça as tabelas do ITUFES e do DERTES, deve ser ressaltado que os cálculos realizados na
Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/1998
foram baseados nas planilhas que se encontram juntadas às fls. 434-450, nelas constando os referenciais utilizados nos cálculos, sendo, portanto, ao nosso entender,
descabidos e protelatórios os requerimentos de fornecimento de tabelas e concessão de novo prazo para defesa.
O defendente, ainda em sede de preliminar, aventa que
teria havido “indevida apuração de denúncia” ao argumento de que o ofício de fl. 10 dos autos do Proc. TC
1990/97 (em apenso), dirigido a este TCEES pelo senhor
Dilo Binda, então prefeito municipal de Colatina, não
atenderia aos requisitos de admissibilidade previstos para o recebimento de denúncia na Lei Complementar nº
32/1993.
Com relação a presente arguição tem-se que o defendente parece acreditar que o referido ofício de fl. 10 do
TC 1990/97, foi o elemento deflagrador da fiscalização
do Tribunal quanto às contas e atos de gestão praticados
no exercício de 1996, no SAAE-Colatina.
Entretanto, o processo de fiscalização não se originou
do referido oficio, ou como quer o defendente, da denúncia do senhor Dilo Binda, mas sim, da própria atribuição constitucional conferida a este Tribunal (art. 71
da CF/88).
www.tce.es.gov.br

Em verdade, os relatórios de auditoria presentes nos autos em apenso têm natureza ordinária e decorreram do
plano anual de auditorias realizadas por esta Corte de
Contas no desempenho de sua função constitucional.
Aliás, esta informação consta dos próprios autos do Proc.
TC 1990/97, precisamente, no oficio-resposta de fl. 11,
onde a então Presidente desta Corte noticia ao senhor
Dilo Binda sobre a “[...] impossibilidade de atendimento das solicitações (constantes do ofício de fl. 10) [...]”,
bem como, que os trabalhos de auditoria ordinária “[...]
obedecendo ao planejamento, com cronograma específico [...]”, dessa forma, com a devida vênia, parece-nos
totalmente infundada e desarrazoada a alegação de infringência aos requisitos para apuração de denúncia por
parte deste E. Tribunal, eis que, como se viu, o processo
de fiscalização não foi deflagrado ou formalizado por esta via procedimental.
O defendente argui por fim, em sede de preliminar, a
“necessidade de citação de outros agentes públicos”, ao
argumento de que o senhor Adauto Ricardo Ribeiro não
pode ser responsabilizado individualmente. Em reforço
à tese, alega o defendente que haveriam outros agentes
envolvidos, tais como: “[...] engenheiros que atestavam
a execução das obras, membros da comissão de licitação
[...]” de modo que não pode ser o único responsabilizado uma vez que na qualidade de Diretor do SAAE-Colatina “[...] desenvolvia inúmeras tarefas de índole administrativa [...]” sendo, em suas palavras, “[...] impossível
abranger todas em onipotência. Se lhe fosse possível fazê-lo não haveria necessidade de servidores (agentes administrativos), eis que o Diretor, um semideus, de tudo
se encarregaria”.
Passando-se à análise da preliminar em tela deve-se ter
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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em conta que a responsabilidade administrativa dos gestores de recursos públicos perante os Tribunais de Contas obedece, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Pátrios, sistemática semelhante àquela adotada
para a apuração de responsabilidade civil de natureza
subjetiva.
Equivale dizer que a responsabilidade nos processos de
fiscalização, derivados da atividade de controle externo
das Cortes 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.
Dessa forma, tendo em vista a sua natureza subjetiva, na
atribuição de responsabilidade a um gestor deverá ser
demonstrada a coexistência dos seguintes elementos: a)
prática de ato ilícito na gestão de recursos públicos por
agente sob a jurisdição do Tribunal, havendo ou não prejuízo ao Erário, note-se que diferentemente do que ocorre na seara cível, não há a necessidade da ocorrência de
um dano para a responsabilização do agente em processos dos Tribunais de Contas; b) existência de dolo ou culpa como elemento subjetivo da ação; c) existência de nexo de causalidade entre a ação ou omissão do agente público ou privado e o resultado nocivo observado.
Ora, no caso em enfoque os requisitos de responsabilização acima listados encontram-se claramente presentes,
senão vejamos:
O ato ilícito se deduz no pagamento de valor excedente
derivado da ocorrência de sobrepreço na cotação de diversos itens componentes do objeto licitado nos proceDiário Oficial de Contas

dimentos licitatórios de Convite listados no Quadro 04
acima apresentado.
No que tange à presença de culpa deve-se inicialmente ressaltar que ela pode ser derivada de uma conduta
humana omissiva ou comissiva. A conduta por ação (ou
comissiva) ocorre quando o agente pratica um ato, um
comportamento positivo, quando, por exemplo, atesta o
recebimento de determinado bem. Já a conduta omissiva se dá quando o agente se abstém de praticar um ato
ao qual tinha o dever jurídico de fazê-lo, por exemplo,
quando não cumpre o dever de supervisão das atividades de um subordinado.
No caso retratado nos autos, o senhor Adauto Ricardo
Ribeiro, na qualidade de Diretor do SAAE-Colatina, figurava como ordenador de despesas da autarquia, sendo
clara a sua responsabilidade quanto aos pagamentos realizados.
Ademais, não assiste razão ao defendente quando afirma que a responsabilidade deveria ser atribuída aos engenheiros que atestavam a execução das obras e aos
membros da comissão de licitação. Ora, reveste-se impensável que os pagamentos das medições dos serviços
contratados e as cotações dos itens componentes dos
objetos licitados realizavam-se sem a supervisão do então Diretor do SAAE-Colatina, ordenador de despesas e
responsável pela prestação de contas perante este TCEES, senhor Adauto Ricardo Ribeiro, ora defendente. De
toda forma, ao se admitir que o defendente não realizava a supervisão das atividades da autarquia que dirigia, máxime em se tratando de pagamentos efetuados,
resulta configurada a sua conduta culposa por omissão,
bem como a culpa in eligendo e in vigilando.
Por fim, tem-se que o nexo de causalidade também se
www.tce.es.gov.br

afigura claro eis que a prática do ilícito (pagamento a
maior em consequência de sobrepreço verificado nos
itens contratados) decorreu diretamente da conduta do
agente que procedeu aos pagamentos sem atentar para
a existência de sobrepreço nas cotações.
Ultrapassadas as preliminares arguidas passa-se à análise dos fundamentos de defesa aduzidos pelo defendente na defesa de fls. 476-493 (do apenso).
Conforme já aqui noticiado, após o exame procedido na
Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº 023/98
(que afastou alguns indícios de irregularidade relatados
no Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97) e nesta
Instrução (onde se reconheceu a prescrição da pretensão punitiva relativa à pena de multa) restou pendente a
análise meritória dos seis indícios de irregularidade listados no Quadro 04 supra, dos quais pode decorrer a imposição de ressarcimento.
As teses de defesa apresentadas com relação aos sobreditos apontamentos da área técnica foram examinadas,
com proficiência e profundidade, pelo Núcleo de Engenharia e Obras Públicas (NEO) através da Instrução de
Engenharia Conclusiva IEC 25/2013 (fls. 499-516), da lavra do Auditor de Controle Externo Nelson Carlos da Silva Lampert, cujas ponderações e conclusões reproduzimos a seguir:
Foram apontadas as seguintes irregularidades no resumo da Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº
023/1998, no relatório as fl. 418 a 432, com data de 13
de outubro de 1998, relativas a área de engenharia, que
resultaram na apresentação de Justificativas, pelo Defendente, que a seguir analisou-se:
- De Responsabilidade do Sr. Adauto Ricardo Ribeiro,
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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ex- Diretor do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colatina
- Diferença entre o valor pago pelo SAAE e o orçado pelo TCEES :
1 - Carta Convite 456 / 96
· A diferença entre o valor pago pelo SAAE ( R$ 86.464,00)
e o valor orçado nesta Instrução Técnica Conclusiva de
Engenharia (R$ 69.754,67) é de R$ 16.709,33 correspondente a 18.887,00 UFIR.
2 - Carta Convite 308 / 96
· A diferença entre o valor pago pelo SAAE ( R$ 127.095,26)
e o valor orçado nesta Instrução Técnica Conclusiva de
Engenharia (R$ 92,776,45) é de R$ 34.318,81, correspondente a 38.791,47 UFIR.,/
3 - Carta Convite 061 196
· A diferença entre o valor pago pelo SAAE ( R$ 164.905,16)
e o valor orçado nesta Instrução Técnica Conclusiva de
Engenharia (R$ 104.049,67) é de R$ 60.855,49, correspondente a 68.786,58 UFIR,
4 - Carta Convite 238 / 96
· A diferença entre o valor pago pelo SAAE ( R$ 72.862,63)
e o valor orçado nesta Instrução Técnica Conclusiva de
Engenharia (R$ 45,910,49) é de R$ 26.952,14, correspondente a 30,464,72 UFIR..
5 - Carta Convite 139 / 96
· A diferença entre o valor pago pelo SAAE ( R$ 102.270,38)
e o valor orçado nesta Instrução Técnica Conclusiva de
Engenharia (R$ 80.296,42) é de R$ 21.793,96, correspondente a 24.837,75 UFIR.
6 - Carta Convite 122 / 196
· A diferença entre o valor pago pelo SAAE ( R$ 100.383,00)
Diário Oficial de Contas

e o valor orçado nesta Instrução Técnica Conclusiva de
Engenharia (R$ 72.822,05) é de R$ 27.560,95, correspondente a 31.152,88 UFIR.

- JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO DEFENDENTE SR.
ADAUTO RICARDO RIBEIRO, AS FLS. 476 A 495, atendo-se a parte relativa a Engenharia:

Observa-se ainda na ITC de Engenharia nº023/98, que
para cada contrato foram apresentadas, nos anexos 1 a
9, às fl. 434 à 448, planilhas de custos de todos os contratos analisados (Cartas Convites nºs 456/96, 384/96,
364/96, 153/96, 308/96, 061/96, 238/96, 139/96,
365/96,122/96) onde fizeram-se uma comparação entre o preço contratado, e o preço de referência adotado
(ITUFES (na maioria dos itens), ou composição com base na tabela PINI, ou EMOP(na minoria dos itens)), resultando na conclusão de da ocorrência de sobre preço e
super faturamento.

Relata o Defendente (referente a parte relativa a Engenharia):

Nos anexos 10, as fl. 449, verifica-se comparação entre o
custo horário de mão de obra adotado pelo ITUFES (com
base no SINDICON) e o custo horário de mão de obra
usado nas composições do SAAE, onde verifica-se diferença a maior de 60,97% a 216,43%, utilizadas nas composições do SAAE.

1. foram diversas as empreiteiras vencedoras;

No anexo 11, as fl. 450, verifica-se um comparativo entre
os valores unitários de mão de obra, adotados pelo SAAE
e pela Engenharia do TCEES.
No anexo 12, as fl. 451 a 461, verifica-se folhas de pagamentos de três empresas, relativos a pagamentos de
mão de obra no ano 1996 a 1997, onde verifica-se que os
custos dos salários-hora de mão de obra adotados estão
compatíveis com os preços dos salários-hora de mão de
obra adotados pelo ITUFES, que tem como base os acordos da categoria de trabalhadores na indústria da construção civil, e divergentes dos valores adotados nas composições do SAAE.
www.tce.es.gov.br

“Antes de tudo Excelência calha registrar alguns comportamentos e atos praticados pela Administração do SAAE/
COLATINA quando o ora JUSTIFICANTE ocupava a Diretoria daquela Autarquia, comportamentos estes que afastam, de per si, qualquer indício de sobre preço, ou de beneficiamento de quem quer que seja.
1. tem-se que os Convites do SAAE/COLATINA eram todos publicados, mesmo sem exigência legal — isso com
o objetivo de se conseguir os melhores preços.
1. o número de convidados eram acrescidos a cada convite como se demonstrou à fl. 395, chegando ao quantitativo de 8 (oito);
1. tem-se também que os preços para o item que aparece com suposto sobre preço (escavação manual), aparece em todas as propostas variando entre R$ 12,70 e
R$ 13,70, num total de 7 (sete) empreiteiras diferentes,
comprovando ser, mesmo com intensa competitividade, impossível praticar o preço de R$ 9,25 apresentado pelo TCEES para esse serviço. O preço apresentado
com certeza não reflete o verdadeiro custo de serviço,
que tem em sua composição além da escavação, a retirada do material da borda da vala (sem transporte) por
se tratar de escavação de vala de 1,50m, em local de difícil execução — ruas estreitas.
Estes comportamentos, por si só, já demonstram que em
nenhum momento, se pretendeu lesar os cofres públicos
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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ou beneficiar quem quer que seja.
DA UTILIZAÇÃO DA TABELA DO ITUFES. NECESSIDADE
DE NOVOS CÁLCULOS.
A equipe de auditoria do TCEES utilizou como referência
de comparação dos custos das obras de engenharia a tabela do ITUFES, sem contudo, ter qualquer previsão legal para tanto.
Não se pode esquecer que as obras auditadas foram realizadas no exercício de 1996, e que somente em 13 de
abril de 1998, ou seja, dois anos depois, é que foi editada a Resolução TC 146/98 que “dispõe sobre tabela de
custos referenciais para orçarnentação de bens e serviços de engenharia”.
Ora se tal observância só foi instituída no ano de 1998,
como aplicar tal referência para obras realizadas dois
anos antes? Mais uma vez se mostra uma afronta ao
Deus Chronos.
Assim, quando da realização das obras o SAAE/COLATINA não tinha qualquer perspectiva de custo, senão o do
próprio SAAE, que frise-se, ocorreu acentuada economia se comparada os preços contratados em 1996 com
os preços praticados anteriormente.
Isso mesmo Excelência, o SAAE praticava um determinado preço em 1994 e com a entrada do então JUSTIFICANTE como Diretor foi aperfeiçoada e estimulada a competição e com isso se obteve melhores preços em 1996,
mas mesmo assim o técnicos entenderam que eles estão
acima da tabela do ITUFES!!!
Interessante notar naquela oportunidade (1996) o JUSTIFICANTE comparou os preços contratados com os que
eram contratados anteriormente (1994) pelo próprio SAAE - preços estes já auditados e aprovados pelo TCEES
Diário Oficial de Contas

— e eles estavam mais baixo. Ora, não pode agora vir os
técnicos do TCEES e afirmar que eles estão acima da média. Porque não fizeram isso no ano de 1994?
Assim Excelência, como no ano de 1996 não existia qualquer outro parâmetro para o JUSTIFICANTE cotejar os
preços então contratados, não há que se falar na aplicação da tabela do ITUFES, nem de qualquer outra, senão
a tabela do próprio SAAE/COLATINA.
Aliás, por amor ao debate, caso se fosse comparar atualmente os preços realizados pelo SAAE/COLATINA em
1996 com alguma tabela que não a do SAAE/COLATINA,
essa tabela deveria ser a do DERTES, já que a Resolução
TC 146/98 foi revogada pela Resolução TC 180/02, e em
seu texto se verifica:
Art. 1°. Os preços referenciais utilizados por este Tribunal para orçamentação de obras e serviços de engenharia dos seus jurisdicionados serão obtidos por intermédio das seguintes Tabelas de Preços:
I - obras rodoviárias: Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes do Estado do Espírito Santo — DERTES, atualizando-a com base em índices adequados da
Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, para o mês da data base dos preços da obra analisada.
Assim Excelência, requer que:
1. sejam os atos considerados regulares, tendo em vista que é inaplicável a tabela do ITUFES ao período auditado;
1. sucessivamente caso seja indeferido o pedido 1, que
sejam comparados os preços das obras realizadas pelo
SAAE/COLATINA no ano de 1996 com a tabela de preços praticados pelo próprio SAAE/COLATINA nos exercíwww.tce.es.gov.br

cio anteriores;
2. sucessivamente caso seja indeferido o pedido 1, sucessivamente caso seja indeferido o pedido 1, que sejam
então os preços das obras realizadas pelo SAAE/COLATINA no ano de 1996 comparados com a tabela de preços
do DERTES, por força da Resolução TC n° 180/02.
ANÁLISE: Sobre as considerações do Defendente de ter
publicado os convites, mesmo não existindo exigência legal para tal, que existiram diversas empresas vencedoras, ressalta-se que foi introduzido na CRFB o Princípio
da Eficiência para a Administração Pública, e a busca pelo mesmo exige práticas que extrapolam as exigências
mínimas contidas na Lei de Licitações. Quanto a adoção
de aumentar o número de convidados a cada convite, frisa-se que isto é previsto no parágrafo 6º, do Art. 22, da
Lei 8.666/93, sendo obrigatório tal prática, a cada novo
convite, para objeto idêntico ou assemelhado, enquanto
não existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações.
Quanto ao custo do item de Escavação, cujo custo apresentado pelo TCEES, com base no ITUFES foi contestado, verificando-se a própria argumentação do Justificante apresentada, no Anexo (composição dos custos serviços executados nas obras, elaborada pelo SAAE de Colatina), as fl. 384, referente ao serviço de “Escavação Manual”, com unidade m3, data 08/97, onde adota-se o coeficiente de 3,25 Horas de Servente, e o custo horário de
R$1,32, chegando-se com acréscimo de 10% de equipamentos, 126,8% de leis sociais, 5,00% de Administração
Local, e mais 30,0% de BDI a R$13,87/m3.
Na Instrução Técnica Conclusiva nº 023/98, foi demonstrado que o custo horário do servente, adotado na composição do SAAE Colatina era irreal. Enquanto o SINDISegunda-feira, 11 de junho de 2018
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CON (Sindicato da Indústria da Construção) e o próprio
ITUFES definiram e usaram um custo horário do servente de R$0,66, (ref. Novembro/96), conf. Tabela as fl. 449,
na composição do SAAE foi adotado um custo horário
de R$1,32, portanto o dobro do definido pelo SINDICON.

nal, para orçamentação de obras e serviços de engenharia dos seus jurisdicionados, serão os constantes nas seguintes tabelas:

Ao se fazer um comparativo entre os preços do SAAE
e do ITUFES (adotada pelo TCEES), a Instrução Técnica
Conclusiva nº 023/98, as fl. 450, demonstrou os seguintes valores unitários para o item Escavação Manual / m3:

3° - Tabela do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado do Espirito Santo - DER-ES;

Composição apresentada pelo SAAE Colatina: R$13,89.
Composição do SAAE, adotando-se o salário hora do SINDICON: R$7,44.
Composição do TCEES: para cavas R$7,16, para valas R$
9,25.
Do exposto conclui-se que o custo adotado para o item
Escavação Manual, pelo TCEES esta de acordo com as bibliografias usuais para composição de custos (Tabela PINI), e com o custo horário de mão de obra real, definido
pelo SINDICON.
O custo apresentado na composição da SAAE Colatina,
embora sua composição de custos unitários tenha como
base a mesma bibliografia (Tabela PINI), esta com sobre-preço, por adotar um salário hora para o servente o dobro (100,00%), do valor definido pelo SINDICON, sendo descabida a argumentação do defendente para este quesito.

1º - Tabela da Universidade Federal do Espirito Santo;
2° - Tabela da Pini Sistemas;

4° - Tabela da EMOP- Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro;
5° - Tabela do DEO- Departamento de Edificações e Obras
do Espirito Santo;
Art-2°- As Tabelas de Preços Referenciais a que se refere
o artigo anterior, foram enumeradas por ordem de preferência para consulta e avaliação, ou seja, somente será utilizada a tabela seguinte quando o preço não estiver
contemplado na tabela anterior.
Resolução TC n° 180/02:
Art. 1°. Os preços referenciais utilizados por este Tribunal para orçamentação de obras e serviços de engenharia dos seus jurisdicionados serão obtidos por intermédio das seguintes Tabelas de Preços:
I - obras rodoviárias: Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes do Estado do Espírito Santo — DERTES, atualizando-a com base em índices adequados da
Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, para o mês da data base dos preços da obra analisada.

Quanto a legislação citada pelo Justificante (resoluções
TC 146/98 e TC 180/02) deve-se observar a legislação
na íntegra:

II- demais obras: das instituições abaixo relacionadas,
nesta ordem:

RESOLUÇÃO N° 146, de 2 de abril de 1998.

a. Universidade Federal do Espirito Santo

Art. 1° - Os preços referenciais utilizados por este Tribu-

a. EMOP – Empresa de obras públicas do Estado do Rio
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de Janeiro
a. PINI Sistemas.
Tanto a Resolução TC 146/98, como a Resolução TC
180/02, definem como primeira opção para referência
preços, de obras civis e de saneamento (na resolução
“demais obras”), o uso de tabela da Universidade Federal do Espirito Santo. A Tabela do DERTES, aventada pelo
Justificante, somente é indicada em 2002, como primeira opção, para obras rodoviárias, que não são as obras
analisadas.
Quanto a alegação de não existir um parâmetro legal de
referência, definido pelo TCEES em 1996, concordamos
parcialmente com a argumentação do Justificante, quando afirma que o Tribunal de Contas não havia publicado
seu parâmetro para balizar a apuração de sobre-preço
das obras e serviços públicos de engenharia sob sua jurisdição, pois tal fato só acorreu em abril de 1998, com
a publicação da Resolução Plenária nº 146/98, a qual estabeleceu a ordem de precedência para consulta das tabelas de preços unitários e composição dos serviços e
obras de engenharia dos principais Órgãos/Empresas do
ramo.
A Resolução TC n° 146/98 estabeleceu a seguinte ordem
de precedência, para orçar as obras e serviços públicos
de engenharia sob jurisdição do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo: ITUFES, PINI, DER, EMOP, DEO.
É do conhecimento de todos que militam na área de engenharia em nosso Estado, que as planilhas acima listadas balizam os orçamentos das obras e serviços de engenharia, sejam eles públicos ou não. A exceção para as
planilhas citadas era a ITUFES, que na época dos contratos em análise (1996), era mais conhecida pelos profisSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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sionais de engenharia da Grande Vitória.
As planilhas do ITUFES, PINI e DEO, são mais usadas para
orçamento de obras de edificações, enquanto a planilha
do DER é mais usada para obras rodoviárias e a EMOP
é a mais completa, oferecendo numero mais abrangente de composições/itens de serviços e obras tanto para
edificações como para obras rodoviárias e outras. No entanto, a planilha do ITUFES (Instituto Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo), mesmo tendo poucos Itens/composições principalmente para obras rodoviárias, é a que melhor representa a realidade dos preços
unitários do mercado capixaba.
Faz-se necessário mencionar que, a engenharia deste
Tribunal de Contas constatou, na época (fls. 295/296 do
Proc. TC 0917/97), que a planilha do DER (Departamento
de Estradas de Rodagens/ES) continha preços unitários,
principalmente para vigas pré-moldadas de pontes, acima dos preços de mercado, o que levou os técnicos das
iniciais evitarem sua utilização na composição das planilhas de custos das obras auditadas, mesmo as rodoviárias.
Salientamos ainda que, as planilhas da EMOP (Empresa
de Obras Publicas/RJ) melhor representam a realidade
de mercado do Estado do Rio de Janeiro, utilizando-se,
para as obras capixabas, os itens/composições de sua
planilha de forma subsidiária, ou seja, ficando a consulta
de seus preços unitários, para os itens não encontrados
nas demais planilhas mencionadas, e/ou utilizando nas
suas composições de custos, os preços dos insumos da
planilha do ITUFES.
Do exposto acima, consideramos que a alegação do recorrente de que, “... quando da realização das obras o
SAAE/Colatina não tinha qualquer perspectiva de custo,
Diário Oficial de Contas

senão as do próprio SAAAE....no ano de 1996 não existia qualquer outro parâmetro para o Justificante cotejar
os preços....”, não procede, face a notoriedade das planilhas acima comentadas, em função da larga utilização
das mesmas pelos técnicos da área de engenharia, no
orçamento das obras e serviços de engenharia.
4 – CONCLUSÃO:
Considerando a documentação do processo,
Considerando o Plano Operativo de Auditoria nº 0010/97
(fl. 1), da 4ª. Controladoria Técnica,
Considerando o Relatório de Auditoria Ordinária - RAO
sem nº (fl. 2 a 9-A),
Considerando o Relatório Técnico de Engenharia nº
007/97 (fl. 135 a 159),
Considerando o disposto na Instrução Técnica Conclusiva de Engenharia nº023/98, as fl. 418 a 433 (anexos as fl.
434 a 450, e documentos as fl. 451 a 461),
Considerando as justificativas apresentadas pelo Defendente Senhor Adauto Ricardo Ribeiro, Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, do Município de
Colatina (exercício de 1996), às fls. 476 a 494, e anexos
as 495 a 496,
Considerando o exposto nesta Análise Conclusiva de Engenharia,
Entende-se INSUFICIENTES a argumentação de defesa
apresentada pelo Senhor Adauto Ricardo Ribeiro, Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, do
Município de Colatina (exercício de 1996),mantendo-se
as IRREGULARIDES, dos seguintes atos praticados pelo
mesmo, relativa a parte de Engenharia:
i. PAGAMENTOS INDEVIDOS:
www.tce.es.gov.br

- De Responsabilidade do Sr. Adauto Ricardo Ribeiro,
ex-Diretor do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, do município de Colatina
4.1.1 – Pagamento indevido, relativo ao contrato
sem nº, da Carta Convite nº 456 /96, no valor de R$
16.709,33 (Dezesseis mil, setecentos e nove reais e trinta e três centavos), equivalente a 18.887,00 UFIR, por
descumprimento ao art. 62 c/c art. 63 da Lei Federal nº
4.320/64, e passível de ressarcimento, conforme descrito e analisado no item 1, às fl. 418 a 419, da ITC de Engenharia nº 023/98, e consolidado nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
4.1.2 – Pagamento indevido, relativo ao contrato
sem nº, da Carta Convite nº 308 /96, no valor de R$
34.318,81 (Trinta e quatro mil, trezentos e dezoito reais
e oitenta e um centavos), equivalente a 38.791,47 UFIR,
por descumprimento ao art. 62 c/c art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, e passível de ressarcimento, conforme
descrito e analisado no item 5, às fl. 423 a 424, da ITC de
Engenharia nº 023/98, e consolidado nesta Instrução de
Engenharia Conclusiva.
4.1.3 – Pagamento indevido, relativo ao contrato
sem nº, da Carta Convite nº 061 /96, no valor de R$
60.855,49 (Sessenta mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), equivalente a
68.786,58 UFIR, por descumprimento ao art. 62 c/c art.
63 da Lei Federal nº 4.320/64, e passível de ressarcimento, conforme descrito e analisado no item 6, às fl.
424 a 426, da ITC de Engenharia nº 023/98, e consolidado nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
4.1.4 – Pagamento indevido, relativo ao contrato sem
nº, da Carta Convite nº 238 /96, no valor de R$ 26.952,14
(Vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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quatorze centavos), equivalente a 30.464,72 UFIR, por
descumprimento ao art. 62 c/c art. 63 da Lei Federal nº
4.320/64, e passível de ressarcimento, conforme descrito e analisado no item 7, às fl. 426 a 427, da ITC de Engenharia nº 023/98, e consolidado nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
4.1.5 – Pagamento indevido, relativo ao contrato sem
nº, da Carta Convite nº 139 /96, no valor de R$ 21.793,96
(Vinte e um mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos), equivalente a 24.837,75 UFIR,
por descumprimento ao art. 62 c/c art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, e passível de ressarcimento, conforme
descrito e analisado no item 8, às fl. 427 a 429, da ITC de
Engenharia nº 023/98, e consolidado nesta Instrução de
Engenharia Conclusiva.
4.1.6 – Pagamento indevido, relativo ao contrato
sem nº, da Carta Convite nº 122 /96, no valor de R$
27.560,95 (Vinte e sete mil, quinhentos e sessenta reais
e noventa e cinco centavos), equivalente a 31.152,88
UFIR, por descumprimento ao art. 62 c/c art. 63 da Lei
Federal nº 4.320/64, e passível de ressarcimento, conforme descrito e analisado no item 10, às fl. 430 a 431,
da ITC de Engenharia nº 023/98, e consolidado nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
A soma total, de valores pagos indevidamente, relativo aos contratos sem nºs, das Cartas Convites 456 / 96,
308 / 96, 061 / 96, 238 / 96 , 139 / 96 e 122 / 96, foi de
R$ 188.190,68 (Cento e oitenta e oito mil, cento e noventa reais, e sessenta e oito centavos), equivalente a
212.920,40 UFIR (grifos no original).
Dessa forma, diante da conclusão especializada exarada pelo Núcleo de Engenharia e Obras Públicas (NEO),
ora corroborada, opina-se pela manutenção das irreguDiário Oficial de Contas

laridades indicadas no multicitado Quadro 04 desta Instrução Técnica Conclusiva. Por conseguinte, impõe-se o
ressarcimento do valor correspondente a 212.920,40
VRTE, aos cofres do Município de Colatina, pelo senhor
Adauto Ricardo Ribeiro (Diretor do SAAE-Colatina e ordenador de despesas no exercício de 1996). Ressalte-se
que descabe a aplicação da penalidade de multa em razão do advento do fenômeno prescricional incidente sobre a pretensão sancionatória.
4 CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADE
4.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos que versam sobre a Prestação de Contas Anual –
PCA do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colatina (SAAE – Colatina), no exercício de 1996, bem como,
do exame dos atos de gestão, de responsabilidade do senhor Adauto Ricardo Ribeiro, retratados no Relatório de
Auditoria de fls. 02-09-A e no Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97, constantes do Proc. TC 1990/97 (em
apenso), chegou-se ao seguinte entendimento:
4.1.1. Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros, concluiu a manifestação de fl. 19 pela sua regularidade.
4.1.2. Com relação ao Proc. TC 1990/97, apenso, que
trata da fiscalização dos atos de gestão realizada através
do Relatório de Auditoria de fls. 02-09-A e do Relatório
Técnico de Engenharia nº 07/97, levando em conta as
análises aqui procedidas e as motivações adotadas, conclui-se que:
4.1.2.1. Deve ser reconhecida a prescrição relativa à
aplicação da pena de multa aos indícios de irregularidade retratados nos relatórios de auditoria constantes no
Proc. TC 1990/97 (em apenso) eis que a pretensão puwww.tce.es.gov.br

nitiva sancionatória, atribuída constitucionalmente a este E. Tribunal, extinguiu-se no decorrer do exercício de
2002, a teor do disposto no inciso II do § 2º do art. 71 da
LC 621/2012.
4.1.2.2. Considerando que o fenômeno prescricional não
atinge a obrigação de restituição ou a respectiva ação judicial de ressarcimento pelo dano causado ao erário, devem ser mantidas as irregularidades de responsabilidade do senhor Adauto Ricardo Ribeiro, passíveis de ressarcimento no valor total equivalente a 212.920,40 VRTE, descritas no quadro abaixo com seus respectivos valores individualizados:
4.2 POR TODO O EXPOSTO, e diante do preceituado no
art. 319, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
4.2.1 acolher parcialmente as razões de justificativa de
fls. 476-493 (do apenso) para declarar a prescrição da
pretensão punitiva relativa à pena de multa;
4.2.2 julgar irregulares as contas do senhor Adauto Ricardo Ribeiro, no exercício de 1996, tendo em vista a o
cometimento de injustificado dano ao erário (art. 84, III,
“e”, da LC 621/2012) presentificado no item 4.1.2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva ( itens 1, 5, 6, 7, 8 e 10 do
Relatório Técnico de Engenharia nº 07/97) .
4.3 Em razão do cometimento das irregularidades descritas no item 4.1.2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, (pagamento de valor excedente por serviços contratados), o senhor Adauto Ricardo Ribeiro deve ser sujeitado, individualmente, à restituição aos cofres do Município de Colatina do valor correspondente a 212.920,40
VRTE.
Diante do exposto, nos termos da proposição técnica,
encampada em parte pelo Ministério Público de Contas,
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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VOTO no sentido que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração:
ACORDÃO
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 – REJEITAR as preliminares de prescrição de reparação de danos ao erário em julgamentos proferidos pelos tribunais de contas e de ausência de matriz de responsabilização.
2 – RECONHECER A PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
por parte desta Corte, nos termos do artigo 71 da Lei
Complementar 621/2012.
3 – MANTER AS IRREGULARIDADES conforme o quadro
abaixo:
3 – REJEITAR AS ALEGAÇÕES DE DEFESA de Adauto Ricardo Ribeiro – Diretor do SAAE de Colatina, JULGAR IRREGULARES SUAS CONTAS com fulcro no art. 84, inciso
III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
CONDENANDO-O ao ressarcimento de 212.920,40 VRTE.
4 – Ciência ao Ministério Público.
5 – Após os trâmites regimentais, arquivar os presentes
autos.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição

1. ACÓRDÃO TC-309/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

Diário Oficial de Contas

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

ção de obra, reaterro apiloado, concreto armado, alvenaria, chapisco, reboco, lastro para piso, piso cerâmico,
execução de calçada externa em cimento áspero, etc.

1.1. Rejeitar a preliminar de prescrição de reparação de
danos ao erário em julgamentos proferidos pelos tribunais de contas;

1.3.5 Carta Convite nº 139/96 (diferença de R$ 27.560,95
correspondente a 31.152,88 UFIR) – Objeto: Mão de
obra para reforma e ampliação do escritório do SAAE, incluindo: serviço geral de demolição, pisos, calçadas, azulejos, muros de pedra, retirada de portas e janelas, retirada de portões, locação da obra, escavação manual,
reaterro apiloado, contra piso, assentamento de cerâmica e rodapé, forro em tábua corrida, cobertura em telhas, etc.

1.2. Rejeitar a preliminar de ausência de matriz de responsabilização;
1.3. Acolher as razões de justificativas do Sr. Adauto Ricardo Ribeiro – Diretor do SAAE de Colatina, em relação
às seguintes irregularidades:
1.3.1 Carta Convite nº 456/96 (diferença de R$ 16.709,33
correspondente a 18.887 UFIR) – Objeto: Mão de obra
para escavação de redes de esgoto, incluindo: escavação
mecânica, aterro e compactação manual, assentamento
de tubos, etc.
1.3.2 Carta Convite nº 308/96 (diferença de R$ 34.318,81
correspondente a 38.791,47 UFIR) – Objeto: Mão de
obra para construção do sistema de água, incluindo: escavação manual, escavação mecânica, reaterro apiloado,
assentamento de tubo, concreto armado, alvenaria, chapisco, emboço, reboco, assentamento de cobogó, etc.
1.3.3 Carta Convite nº 61/96 (diferença de R$ 60.855,49
correspondente a 68.786,58 UFIR) – Objeto: Mão de
obra para construção de clarificadores de contato na ETA
II, incluindo: Locação da obra, concreto armado para sapatas, pilares, vigas, lajes, paredes, cintas e pilaretes, escavação manual e mecânica, alvenaria, chapisco, impermeabilização, assentamento de portas e janelas, etc.
1.3.4 Carta Convite nº 238/96 (diferença de R$ 26.952,14
correspondente a 30.464,72 UFIR) – Objeto: Mão de
obra para reforma e ampliação de ETA, incluindo: locawww.tce.es.gov.br

1.3.6 Carta Convite nº 122/96 (diferença de R$ 27.560,95
correspondente a 31.152,88 VRTE) – Objeto: Mão de
obra para construção da casa de química e muro de proteção da ETA IV, incluindo: Locação da obra, escavação
manual, concreto magro e armado, alvenaria em tijolos
e blocos, assentamento de borracha anti aderente, chapisco, emboço, reboco, assentamento de portas e janelas, cobertura em telha, colocação de gradil de proteção
em escada e laje, execução de calçada em cimento áspero, etc.
1.4. Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva por
parte desta Corte, nos termos do artigo 71 do RITCEES,
extinguindo o processo com resolução de mérito;
1.5. Julgar regulares as contas do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colatina, relativas ao exercício de 1996, sob a responsabilidade do Sr Adauto Ricardo Ribeiro, nos termos do inciso I do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável
1.6. Dar ciência ao interessado;
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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1.7. Após os trâmites regimentais, arquivar os presentes autos.
2. Por maioria, vencido o conselheiro em substituição
João Luiz Cotta Lovatti, que votou pela irregularidade das
contas com ressarcimento de 212.920 VRTEs, acompanhando a área técnica.
3. Data da Sessão: 28/03/2018 - 8ª 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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 06/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-310/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: TC: 5117/2006
Classificação: Denúncia
Denunciante: José Ferreira
Unidade gestora: Câmara Municipal de São Mateus
Responsáveis: Manoel Endlich, Francisco Botelho Neto,
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Wallace Castello Dutra (Wallace Fontes Dutra, Livia Fontes Dutra, Henrique Fontes Dutra), Ademilson Pimentel,
Lauro Santos Barbosa, Edio Miranda Lisboa Filho, Paulo Rodrigues de Mattos, Shelley Barbosa Vignoli, Tânia
Suely de Oliveira Malverdi, Eder Figueiredo Carvalho,
Girlys Brumatti
DENÚNCIA - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS –
PROCEDÊNCIA PARCIAL - PRESCRIÇÃO – CONVERTER
EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - RESSARCIMENTO
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de denúncia formulada pelo Sr. José Ferreira, à
época, Vereador do Município de São Mateus, em face
de supostas irregularidades praticadas pelo então Presidente da Câmara Municipal, Sr. Paulo Rodrigues de Mattos, bem como requereu fosse instaurado Auditoria e Tomada de Contas Especial com a finalidade de apurar as
irregularidades apontadas na denúncia.
A denúncia versou sobre o pagamento indevido de gratificações concedidas a 04 (quatro) servidores públicos,
vindo acompanhada dos documentos de fls. 03-23, entre os quais: cópia de peças processuais de Ação Popular proposta pelo denunciante e cópia de Ordem de Pagamento realizado administrativamente pelo Presidente
da Câmara aos servidores constantes da denúncia.
Após a distribuição do processo ao relator da época, o
Conselheiro Dailson Laranja, os autos foram ao Plenário
deste Tribunal de Contas, que decidiu incluir os fatos denunciados como ponto de auditoria ordinária a ser realizada na Câmara Municipal de São Mateus, fl. 28.
www.tce.es.gov.br

Em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria nº
165/2007, fls. 34-37, a 6ª Controladoria Técnica realizou
Auditoria na Câmara Municipal de São Mateus/ES, da
qual resultou o Relatório de Auditoria de Denúncia 6ª CT
RA-D 6/2008 às fls. 39-60 e Anexo I às fls. 40-613.
Em seguida, a 6ª Controladoria Técnica com base no aludido relatório de auditoria confeccionou a Instrução Técnica Inicial 6ª CT – ITI 86/2009 às fls. 615-628, sugerindo
a citação dos Presidentes da Câmara Municipal de São
Mateus, em seus respectivos exercícios, para apresentarem defesa/justificativas acerca das supostas irregularidades apontadas.
Posteriormente, o então relator, Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, em seu voto às fls. 639-642,
por entender que alguns servidores/ex-servidores, sobre
os quais recaíram diretamente os supostos pagamentos
indevidos deveriam integrar o feito, entendeu com supedâneo no contraditório e na ampla defesa, que eles também fossem citados.
Nos termos do mencionado voto do Relator, decidiu o
Plenário - Decisão Preliminar TC - 0240/2009 Citação -,
fls. 643, citar os Senhores Paulo Rodrigues de Mattos,
Francisco Botelho Neto, Wallace Castello Dutra, Edio Miranda Lisboa Filho, Lauro Santos Barbosa, Ademilson Pimentel e Manoel Endlich, Ordenadores de Despesas, e,
também, os servidores Shelley Barbosa Vignoli, Tânia
Suely Malverdi, Éder Figueiredo Carvalho e Girlys Brumatti Herzog, para que prestassem os esclarecimentos
que julgassem pertinentes quanto às supostas irregularidades apontadas na ITI 86/2009.
Inicialmente, as justificativas/esclarecimentos foram
apresentadas pelos seguintes citados: Paulo Rodrigues
de Mattos às fls. 692- 799, Shelley Barbosa Vignoli às fls.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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800-917, Éder Figueiredo Carvalho às fls. 918-1034, Tânia Suely Malverdi às fls. 1035-1155, Ademilson Pimentel às fls. 1158- 1172, Girlys Brumatti Herzog às fls. 11731220 e Lauro Santos Barbosa às fls. 1233-1240.

boração de Instrução Técnica Conclusiva (ITC) às fls.
1320-1364, que concluiu sua análise nos seguintes termos:

Princípio da Legalidade expresso no caput do art. 37, da
Constituição Federal.

2. CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES

Às fls. 1247-1249, o Relator proferiu voto no sentido em
reconhecer a revelia dos Srs. Manoel Endlich, Édio Miranda Lisboa e Francisco Botelho Neto. Determinou, ainda, que fosse oficiado o cartório de registro da cidade
de São Mateus, visando à confirmação do óbito do Sr.
Wallace Castello Dutra. Tal voto foi confirmado por meio
da Decisão Plenária TC-0005/2010, fls. 1260-1261.

- Paulo Rodrigues de Mattos;

2.1. Considerando as análises procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pela procedência da denúncia apresentada, na forma do artigo 178, inciso II16, do
Regimento Interno deste Tribunal de Contas – Resolução
261/2013 -, diante da constatação das seguintes irregularidades:

- Francisco Botelho Neto;

2.1.1. Concessão irregular de gratificação a servidores,
conforme narrado no item 1.1 desta Instrução Técnica
Conclusiva.

- Manoel Endlich.

Com a comprovação de óbito do Sr. Wallace Castello Dutra, mediante a juntada da Certidão de Óbito à fl. 1265, o
relator proferiu voto às fls.1283-1284, no sentido de citar os sucessores do de cujus (Wallace Fontes Dutra, Lívia Fontes Dutra e Henrique Fontes Dutra) para que prestassem os esclarecimentos que julgassem pertinentes.
O Plenário confirmou o voto do relator na Decisão Preliminar TC-0168/2010, fls. 1285. Após, em razão da tentativa infrutífera de citação dos sucessores do Sr. Wallace
Castello Dutra, o relator proferiu novo voto às fls. 12961297, determinando a citação por edital dos mesmos.
Realizada a citação editalícia e mediante a inexistência
de apresentação de defesa, o relator votou, às fls. 13101312, pela revelia dos Srs. Wallace Fontes Dutra, Lívia
Fontes Dutra e Henrique Fontes Dutra, sucessores do Sr.
Wallace Castello Dutra.

Base legal: Infringência ao Princípio da Legalidade previsto no caput do art. 37, da Constituição Federal.

- Wallace Castello Dutra;
- Edio Miranda Lisboa Filho;
- Lauro Santos Barbosa;
- Ademilson Pimentel;
2.1.3. Pagamento indevido de remuneração a servidor,
conforme narrado no item 1.3 desta Instrução Técnica
Conclusiva.

Responsáveis:

Base legal: Princípio da Legalidade expresso no caput do
art. 37 da Constituição Federal.

- Paulo Rodrigues de Mattos;

Responsáveis:

- Francisco Botelho Neto;

- Paulo Rodrigues de Mattos;

- Wallace Castello Dutra;

- Éder Figueiredo Carvalho.

- Edio Miranda Lisboa Filho;

Ressarcimento: R$ 2.058,72 (valor computado na indicação de pedido de ressarcimento do item 2.1.1).

- Lauro Santos Barbosa;
- Ademilson Pimentel;
- Manoel Endlich.
Ressarcimento: R$ 393.653,27, correspondente a
232.683,11 VRTE.

Em seguida, por unanimidade, o Plenário do Tribunal de
Contas confirmou o voto do Relator, conforme Decisão
TC-3529/2010, fl. 1313.

2.1.2. Pagamento de vantagem concedida por instrumento legislativo inadequado, conforme narrado no
item 1.2 desta Instrução Técnica Conclusiva.

Por fim, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), para a ela-

Base legal: Infringência ao inciso XI, do art. 24, do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Mateus e ao
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Responsáveis:

www.tce.es.gov.br

2.2. Tendo em vista a existência de dano presentificado nos itens 2.1.1 e 2.1.3, no valor de R$ 393.653,27,
equivalente a 232.683,11 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 os responsáveis já foram devidamente citados quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo 157, II da Resolução
TCE 261/2013 e Termos de Citação 0310/2009 (fls. 644),
0311/2009 (fls. 645), 0312/2009 (fls. 646), 0313/2009
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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(fls. 647), 0314/2009 (fls. 648), 0315/2009 (fls. 649),
0318/2009 (fls. 650), 0321/2009 (fls. 653), 0214/2010
(fls. 1286), 0215/2010 (fls. 1287) e 0215/2010 (fls. 1288).
2.3. Isto posto e diante do preceituado no art. 319, inciso IV, Resolução TC Nº 261, de 04 de junho 2013, conclui-se opinando por:
2.3.1. Excluir a responsabilidade dos senhores Éder Figueiredo Carvalho, Shelley Barbosa Vignoli, Tânia Suely
Malverdi, Girlys Brumatti Herzog, relativamente ao item
1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva.
2.3.2. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas
pelos senhores Paulo Rodrigues de Mattos, Lauro Santos Barbosa e Ademilson Pimentel, em razão das irregularidades dispostas nos itens 1.1 e 1.2 desta Instrução
Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa aos
responsáveis, com amparo no artigo 62 da LC 32/93 e na
forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar 32/93;
2.3.3. Por terem sido considerados revéis os senhores
Francisco Botelho Neto, Edio Miranda Lisboa Filho e
Manoel Endlich, conforme Decisão TC-0005/2010, e em
razão das irregularidades dispostas nos itens 1.1 e 1.2
desta Instrução Técnica Conclusiva, sugere-se a aplicação de multa aos responsáveis, com amparo no artigo
62 da LC 32/93 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei
Complementar 32/93;
2.3.4. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas
pelos senhores Paulo Rodrigues de Mattos e Éder Figueiredo Carvalho, em razão da irregularidade disposta
no item 1.3 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa aos responsáveis com amparo
no artigo 62 da LC 32/93 e na forma do artigo 96, inciso
II, da Lei Complementar 32/93;
Diário Oficial de Contas

2.3.5. Julgar irregulares as contas dos senhores Paulo
Rodrigues de Mattos, Francisco Botelho Neto, Edio Miranda Lisboa Filho, Lauro Santos Barbosa, Ademilson
Pimentel e Manoel Endlich pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 1.1, 1.2 e 1.3 e pelo cometimento
de infração que causou dano injustificado ao erário disposto nos itens 1.1 e 1.3 condenando-os ao ressarcimento no valor de R$ 376.995,07 equivalente a 222.836,68
VRTE, com amparo no artigo 8419, inciso III, alíneas “c”,
“d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
2.3.6. Pelo cometimento de infração que causou dano
injustificado ao erário disposto no item 1.3, condenar o
servidor Éder Figueiredo Carvalho, solidariamente ao
ordenador de despesas Paulo Rodrigues de Mattos, ao
ressarcimento no montante de R$ 2.058,72, computado
no valor total mencionado no item anterior;
2.3.7. Julgar irregulares as contas do senhor Wallace
Castello Dutra, cujo óbito foi confirmado conforme Voto do Conselheiro Relator (fls. 1283/1284), pela prática
de ato ilegal presentificado nos itens 1.1 e 1.2, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei
Complementar 621/2012; e, pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário, disposto
no item 1.1, condenar os seus sucessores Wallace Fontes Dutra, Lívia Fontes Dutra e Henrique Fontes Dutra,
considerados revéis por meio da Decisão TC-3529/2010,
ao ressarcimento no valor de R$ 16.658,20 equivalente a 9.846,43 VRTE, até o limite do valor do patrimônio
transferido, tal como dispõe o inciso XIII20, art. 5º, da Lei
Complementar Nº 621, 8 de março de 2012;
2.4. Por fim, cumpre alertar que há pedidos de sustentação oral em favor dos senhores Paulo Rodrigues de Mattos (firmado por seu procurador - fl. 715); Lauro Santos
www.tce.es.gov.br

Barbosa; Shelley Barbosa Vignoli (firmado por seu procurador - fl. 824) e Éder Figueiredo Carvalho.
Em 24 de junho de 2013.
ALEXANDRE RIOS PECHIR
Auditor de Controle Externo
203.551
O Ministério Público de Contas, por sua vez, divergiu parcialmente do posicionamento da Área Técnica, fls. 13711379. Vejamos a conclusão do parecer ministerial da lavra do Exmo. Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva:
III – DO PEDIDO
Ante o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento da área técnica, o Ministério Público de Contas,
com fulcro no art. 84, III, “e” da Lei Complementar nº.
621/2012, pugna:
1. pela procedência da denúncia, na forma do artigo
178, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas – Resolução 261/2013 –, diante da constatação
das seguintes irregularidades:
1.1. Concessão irregular de gratificação a servidores
(item 1.1 da ITC)
Base legal: Infringência ao Princípio da Legalidade previsto no caput do art. 37, da Constituição Federal.
Responsáveis: Manoel Endlich (1996)
Francisco Botelho Neto (1997 e 1998)
Wallace Castello Dutra (janeiro a junho de 1999)
Ressarcimento: Manoel Endlich: R$ 8.843,22 equivalentes a 10.323,26 VRTE; Francisco Botelho Neto: R$
30.343,70 equivalentes a 32.490,18 VRTE; Wallace CasSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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tello Dutra: R$ 7.295,21 equivalentes a 7.466,94 VRTE;
1.2. Pagamento de vantagem concedida por instrumento legislativo inadequado, conforme narrado no item
1.2 desta Instrução Técnica Conclusiva.
Base legal: Infringência ao inciso XI, do art. 24, do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Mateus e ao
Princípio da Legalidade expresso no caput do art. 37, da
Constituição Federal.
Responsáveis: Manoel Endlich (1996)
Francisco Botelho Neto (1997 e 1998)
Wallace Castello Dutra (janeiro a junho de 1999)
2. sejam consideradas iliquidáveis as contas referentes
aos exercícios de 1994 e 1995, na forma do art. 90 da LC
n. 621/12;
3. seja reconhecida a decadência do dever de anular
o ato de concessão da gratificação a partir de julho de
1999;
4. Tendo em vista a existência de dano presentificado
no item 1.1, no valor de R$ 46.482,13, equivalente a
50.280,38 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;
5. Isto posto, conclui-se opinando por:
5.1. Excluir a responsabilidade dos senhores Shelley Barbosa Vignoli, Tânia Suely Malverdi, Girlys Brumatti Herzog, tendo em vista o recebimento de boa-fé das importâncias que lhes foram indevidamente pagas;
5.2. Excluir a responsabilidade do senhor Edio Miranda
Lisboa Filho, por não ter ordenado despesa referente à
gratificação objeto dos autos;
5.3. Excluir a responsabilidade dos senhores Lauro SanDiário Oficial de Contas

tos Barbosa, Ademilson Pimentel, Paulo Rodrigues de
Mattos e Éder Figueiredo Carvalho, tendo em vista a
decadência do direito de anular atos administrativos de
que decorram efeitos favoráveis aos destinatários;
5.4. Julgar irregulares as contas do senhor Manoel Endlich pela prática de ato ilegal presentificado nos itens
1.1 e 1.2 e pelo cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário presentificado no item 1.1
condenando-o ao ressarcimento no valor de R$ 8.843,22
equivalente a 10.323,26 VRTE com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012, aplicando-lhe multa com amparo no artigo 62
da LC 32/93 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar 32/93;
5.5. Julgar irregulares as contas do senhor Francisco Botelho Neto pela prática de ato ilegal presentificado nos
itens 1.1 e 1.2 e pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário presentificado no item
1.1 condenando-o ao ressarcimento no valor de R$
30.343,70 equivalente a 32.490,18 VRTE com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe multa com amparo no
artigo 62 da LC 32/93 e na forma do artigo 96, inciso II,
da Lei Complementar 32/93;
5.6. Com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e
“e” da Lei Complementar 621/2012, julgar irregulares as
contas do senhor Wallace Castello Dutra, cujo óbito foi
confirmado conforme Voto do Conselheiro Relator (fls.
1283/1284), pela prática de ato ilegal presentificado nos
itens 1.1 e 1.2 e pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário presentificados no item
1.1, condenando os seus sucessores Wallace Fontes Dutra, Lívia Fontes Dutra e Henrique Fontes Dutra, consiwww.tce.es.gov.br

derados revéis por meio da Decisão TC-3529/2010, ao
ressarcimento no valor de R$ 7.295,21 equivalente a
7.466,94 VRTE, até o limite do valor do patrimônio transferido, tal como dispõe o inciso XIII, art. 5º, da Lei Complementar Nº 621/2012;
6. Por fim, cumpre alertar que há pedidos de sustentação oral em favor dos senhores Paulo Rodrigues de Mattos (firmado por seu procurador - fl. 715); Lauro Santos
Barbosa; Shelley Barbosa Vignoli (firmado por seu procurador - fl. 824) e Éder Figueiredo Carvalho.
Vitória, 21 de julho de 2015.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas
Em seguida, com a inclusão do processo em pauta e como havia pedido de sustentação oral formulado nos autos, o patrono do Sr. Lauro Santos Barbosa, ex-Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, realizou defesa
oral com a juntada de memorial às fls. 1399-1407, retornando os autos ao gabinete para confecção do voto.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia versa a respeito de pagamentos indevidos
decorrentes da concessão de gratificações a 04 (quatro)
servidores, são eles: Éder Figueiredo Carvalho, Shelley
Barbosa Vignoli, Tânia Suely Malverdi e Girlys Brumatti Herzog.
Consoante o corpo técnico desta Corte, foram imputados os seguintes indícios de irregularidades:
1. Concessão irregular de gratificação a servidores;
1. Pagamento de vantagem concedida por instrumento
legislativo inadequado;
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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1. Pagamento indevido de remuneração a servidor;

acarretado dano ao erário.

De antemão, no que toca a irregularidade constante do
item 2 – pagamento de vantagem concedida por instrumento legislativo inadequado, tratando-se de irregularidade meramente formal, verifico ter incidido o advento
da prescrição, conforme previsão constante do art. 71 do
RITCEES corroborado pelo Parecer do Ministério Público
de Contas de nº 01085/2017-1.

No que toca a irregularidade 1 - concessão irregular de
gratificação a servidores - trata-se de pagamento de gratificação denominada estabilidade financeira, realizadas
com base na Lei Municipal nº 237/1992, que teria garantido aos servidores a incorporação de 40% do cargo comissionado, se esses fossem exercidos em confiança por
05 (cinco) anos ininterruptos ou 06 (seis) anos intercalados.

Contudo, o advento da prescrição não afasta a atuação
fiscalizadora desta Corte para a verificação das demais
irregularidades ante a possibilidade de terem decorrido
delas dano ao erário, não obstando, por conseguinte, a
adoção de medidas corretivas necessárias.
É o que se extrai da redação disposta no art. 71, §5º da
LC 621/2012 e art. 374 do RITCEES, respectivamente:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.
(...) § 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. (...)
Art. 374. Quando a prescrição alcançar a pretensão sancionatória, mas subsistir o dever de ressarcimento ao
erário ou a necessidade de expedir determinação ao responsável para o exato cumprimento da lei, o processo
deverá ser julgado ou apreciado pelo colegiado.
Dessa forma, acolho o posicionamento ministerial por
decretar a ocorrência da prescrição, haja vista, o transcurso de 05 (cinco) anos, contados da interrupção do
prazo prescricional operada pela citação dos responsáveis até a presente data. Entretanto, passo a examinar as
demais irregularidades, cujas quais há indícios de terem
Diário Oficial de Contas

Contudo, as concessões das gratificações se deram sem
que houvesse cumprido o requisito temporal do exercício do cargo em comissão para que a incorporação se
mostrasse devida.
Ocorre que essas gratificações foram concedidas no ano
de 1994 e, segundo consta dos autos, somente no ano
de 2002, no exercício da Presidência da Câmara pelo Sr.
Édio Miranda Lisboa Filho, foram suspensas da folha de
pagamento por meio do Decreto nº 020/2002.
Rebatendo o ato, os servidores afetados impetraram
Mandado de Segurança, que teve o condão de afastar a
suspensão do pagamento daquelas gratificações em razão da decadência administrativa que já havia se operado com o transcurso do prazo de mais de 08 (oito) anos
em que as gratificações vinham sendo habitualmente
pagas, sem, contudo adentrar no mérito das concessões,
se regularmente concedidas ou não.
É a conclusão que se extrai da ementa do julgado realizado no TJ/ES, em um dos Mandados de Segurança que
versava sobre a controvérsia, vejamos:
E M E N T A - REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVÉS DE DECRETO LEGISLATIVO - PRELIMINAwww.tce.es.gov.br

RES: INTEMPESTIVIDADE RECURSAL, REJEITADA E DE DECADÊNCIA, ACOLHIDA - PRAZO DECADENCIAL PARA A
ADMINISTRAÇÃO REVER SEUS ATOS - TRANSCURSO DO
QUINQUÊNIO - IMPOSSIBILIDADE DA AUTORIDADE COATORA REVER SEUS ATOS - RECURSO CONHECIDA E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - REMESSA PREJUDICADA.
1.- Rejeita-se a preliminar de intempestividade recursal
quando o procedimento suspende-se durante as férias
forenses.
2.- Acolhe-se a preliminar de decadência quando transcorre o quinquênio, impossibilitando a autoridade coatora rever seus atos, reformando-se a sentença.
3.- Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando-se prejudicada a remessa.
(TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 47020009933, Relator:
NIVALDO XAVIER VALINHO - Relator Substituto: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2004, Data
da Publicação no Diário: 29/06/2004) grifos e negritos
nossos.
De fato, entendo que, considerando a data de instituição das vantagens e sua posterior supressão da folha de
pagamento, o instituto da decadência a ser observado é
uma prejudicial de mérito. Portanto, por questão de antecedente lógico deve ser analisado em primeiro lugar,
antes do mérito propriamente dito da celeuma.
A respeito dessa celeuma esta Corte de Contas enfrentou questão semelhante acerca do exercício da autotutela em que fora recentemente debatida na Consulta formulada pelo DETRAN, no bojo do processo TC
11.024/2014, em que se discutiu o prazo em que a AdmiSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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nistração poderia corrigir seus atos valendo-se do princípio da autotutela.
Imbróglio polêmico que se amolda perfeitamente ao caso dos presentes autos.
Na consulta, que nos ampara com o precedente normativo necessário para aplicação no presente caso concreto, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que
a autotutela administrativa deve ser exercida se anterior
ao transcurso do prazo decadencial de 05 (cinco) anos,
consoante previsão legal do art. 54 da norma especial,
Lei 9.784/99.
Sendo assim, embora o prazo decadencial impeça a administração de agir em razão da boa-fé dos destinatários da norma, bem como dos princípios da segurança
jurídica e da confiança, a referida Consulta adverte que
embora eventual erro na concessão da parcela de natureza remuneratória não possa ser imputado ao servidor
que laborou de boa-fé conjugados com outros requisitos
que se dispensa a análise por ora, se faz necessária à aferição da responsabilidade daquele que concedeu ilegalmente as parcelas, incluindo o dever de ressarcimento,
referente ao período em que a anulação do ato poderia
ter ocorrido.
Deste modo, embora o transcurso do lapso temporal de
05 (cinco) anos impeça o exercício da autotutela pela administração haja vista o advento da decadência, prevalece, mantida, portanto, a qualquer tempo, aferir a responsabilidade “daquele que concedeu ilegalmente as
parcelas, sobre quem deve recair o dever de reposição
referente ao período em que a anulação do ato poderia
ter ocorrido”.
Nesse sentido fora o entendimento que adotamos na
Diário Oficial de Contas

análise do processo TC 11.024/2014, o qual adoto ao caso concreto nesses autos, por força do art. 233, §4º, RITCEES.
Por esta razão, afasto a responsabilidade e o consequente ressarcimento dos Srs. Ademilson Pimentel, Lauro
Santos Barbosa, Édio Miranda Lisboa e Paulo Rodrigues
de Mattos, todos Presidentes da Câmara Municipal de
São Mateus nos exercícios dos anos 2000-2006, eis que
no período que realizaram os pagamentos relativos as
gratificações irregularmente concedidas o prazo decadencial já havia operado, o que lhes impedia, por conseguinte, promoverem o exercício da autotutela e a consequente supressão da vantagem.
De outro lado, valendo-nos dessa mesma premissa adotada pela Parecer Consulta, restam mantidas as responsabilidades imputadas aos Srs. Manoel Endlich (gestor
no ano de 1996), Francisco Botelho Neto (pelo período
como gestor no ano de 1997 e 1998) e os Srs. Wallace
Fontes Dutra, Lívia Fontes Dutra e Henrique Fontes Dutra, herdeiros/sucessores do Sr. Wallace Castello Dutra
(pelo período de sua gestão no ano de 1999), todos gestores, portanto, nos anos em que o ato poderia ter sido
corrigido.
Destaco, que os herdeiros do responsável Sr. Wallace
Castello Dutra, foram citados, conforme publicação de
fls. 1302 e 1303, passando a integrar o feito e ante a ausência de apresentação de defesa foram considerados
revéis por meio da Decisão TC-3529/2010, fl. 1313 dos
autos.
No tocante à imputação de responsabilidade atribuída
aos servidores beneficiários, identifico, que, embora a
defesa da Sra. Tânia Suelly Malverdi alegue que o pedido
da vantagem concedida se dera por força da previsão do
www.tce.es.gov.br

art. 53, que não exigia requisito temporal para a concessão da vantagem realizada, ainda que o argumento seja verossímil consoante se verifica do pedido formulado
por ela em cópia do processo administrativo carreado a
estes autos; tal justificativa não tem o condão de afastar a irregularidade decorrente do pagamento indevido,
pois o dispositivo invocado pela defesa não dispõe acerca do direito a incorporação da vantagem que somente
se deu por força da previsão trazida pelo art. 52 da Lei
Municipal nº 022/87 c/c o art. 109 da Lei Municipal nº
237/92, que exigia o requisito temporal no cargo em comissão como condição para implementação dos requisitos autorizadores da concessão.
Sob o pálio desse mesmo argumento se valeu a defesa
da Sra. Girlys Brumatti Herzog e por critério de isonomia
e equidade, de igual forma, considero irregular os pagamentos realizados.
No entanto, embora os pagamentos tenham se dado de
forma irregular o que enseja a manutenção da irregularidade, reconheço a boa-fé dessas servidoras e também
dos outros dois, os realizados em favor dos servidores
Shelley Barbosa Vignoli e Éder Figueiredo Carvalho, haja
vista terem formulado pedidos administrativo, submetidos ao crivo da Procuradoria Geral da Câmara, que atestou a legalidade da concessão, levando a presunção de
boa-fé por parte deles no tocante ao recebimento, não
havendo também indícios de que houve interferência ou
influência deles na concessão da vantagem questionada,
motivo pelo qual me faz afastar a solidariedade em consonância ao posicionamento adotado pelo nosso corpo
técnico.
No que se refere à irregularidade 3 - Pagamento indevido
de remuneração a servidor – trata-se de irregularidade
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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apontada pela área técnica em razão de pagamentos realizados ao Sr. Éder Figueiredo Carvalho relativos a 40%
de gratificação pela assunção ao cargo comissionado de
Secretário de Administração, pagos mesmo após o período que o servidor deixou o cargo de Secretário.

submeto à apreciação deste Colegiado.

clusiva.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

Base legal: Princípio da Legalidade expresso no caput do
art. 37 da Constituição Federal.

1. ACÓRDÃO

Responsáveis:

O servidor fora nomeado Secretário em 03/01/2006 e
colocado à disposição da Administração em 04/05/2006,
mesma data em que a Sra. Tânia Suely de Oliveira foi designada para ocupar o cargo de Secretário de Administração da Casa Legislativa, razão pela qual passou a fazer
jus à gratificação respectiva. Contudo, mesmo com a nomeação de nova Secretária para a pasta o Sr. Éder permaneceu recebendo como se secretário fosse até o final
daquele ano, ou seja, até dezembro de 2006.

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:

- Paulo Rodrigues de Mattos;

1.1. Por declarar a extinção da pretensão punitiva pelo
advento da prescrição, nos termos do art. 71, §1º, da LC
nº 621/2012;

1.4. Excluir a responsabilidade das Sras. Shelley Barbosa Vignoli, Tânia Suely Malverdi, Girlys Brumatti Herzog, relativamente ao item 1.1 da Instrução Técnica Conclusiva;

Desta forma, a gratificação pelo desempenho das atividades de Secretário se fez indevida durante os meses de
maio a dezembro daquele ano, resultando em dano ao
erário no valor correspondente a R$ 2.058,72 (dois mil
e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos) passíveis de ressarcimento, conforme apurado pela área técnica.
Por essa razão, acompanho o posicionamento técnico
em manter a irregularidade sendo devido o ressarcimento solidário tanto pelo ordenador de despesas, Sr. Paulo Rodrigues de Mattos – Presidente da Câmara, quanto
em face do servidor que recebeu o valor indevidamente, Sr. Éder Figueiredo Carvalho, uma vez que o servidor
tinha plena ciência de que a gratificação não mais se fazia devida haja vista o desligamento dele do cargo de Secretário.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
Diário Oficial de Contas

1.2. Converter os autos em Tomada de Contas Especial,
nos termos do inciso IV do art. 57 da LC nº 621/2012;
1.3. Pela procedência parcial da denúncia, na forma do
artigo 178, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal
de Contas – Resolução 261/2013 -, diante da constatação das seguintes irregularidades:
1.3.1. Concessão irregular de gratificação a servidores,
conforme narrado no item 1.1 da Instrução Técnica Conclusiva.
Base legal: Infringência ao Princípio da Legalidade previsto no caput do art. 37, da Constituição Federal.
Responsáveis:
- Francisco Botelho Neto;
- Wallace Castello Dutra;
- Manoel Endlich.
Ressarcimento: R$
32.794,92 VRTE.

55.482,46

correspondente

a

1.3.2. Pagamento indevido de remuneração a servidor,
conforme narrado no item 1.3 da Instrução Técnica Conwww.tce.es.gov.br

- Éder Figueiredo Carvalho.
Ressarcimento: R$ 2.058,72 correspondente a 1.216,88
VRTE.

1.5. Acolher as razões de justificativas dos Srs. Ademilson Pimentel, Lauro Santos Barbosa e Édio Miranda Lisboa Filho, em relação a irregularidade constante do item
1.1 da Instrução Técnica Conclusiva;
1.6. Acolher parcialmente as razões de justificativas do
Sr. Éder Figueiredo Carvalho para excluir a responsabilidade pela prática da irregularidade constante do item
1.1 da Instrução Técnica Conclusiva e manter a constante
no item 1.3 da mesma instrução, com ressarcimento solidário com o Sr. Paulo Rodrigues de Matos, no montante
de R$ 2.058,72 (dois mil e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), equivalente a 1.216,88 VRTE;
1.7. Acolher parcialmente as razões de justificativas do
Sr. Paulo Rodrigues de Matos para afastar a irregularidade constante do item 1.1 da Instrução Técnica Conclusiva e manter a constante no item 1.3 da mesma instrução, com ressarcimento solidário com o Sr. Éder Figueiredo Carvalho, no montante de R$ 2.058,72 (dois mil e
cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), equivaSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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lente a 1.216,88 VRTE;

4. Especificação do quórum:

1.8. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas dos Srs. Manoel Endlich e Francisco Botelho Neto, condenando-os, respectivamente, ao ressarcimento no valor de R$ 8.480,56 equivalente a 5.012,74
VRTE e R$ 30.343,70 equivalente a 17.935,75 VRTE, pela prática de ato ilegal presentificado no item 1.1 da ITC,
que causou dano injustificado ao erário, na forma do artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).

ROQUE DO CANAÃ – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECER – NOTIFICAÇÃO – ARQUIVAR.

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

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.

RELATÓRIO

1.9. Julgar irregulares as contas do senhor Wallace Castello Dutra, cujo óbito foi confirmado conforme Voto do
Conselheiro Relator (fls. 1283/1284), pela prática de ato
ilegal presentificado nos itens 1.1 e 1.2 ITC, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei
Complementar 621/2012; e, pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário, disposto no
item 1.1 da ITC, condenando o Espólio de Wallace Castello Dutra, ao ressarcimento no valor de R$ 16.658,20
equivalente a 9.846,43 VRTE.
1.10. Notificar os herdeiros do Sr. Wallace Castello Dutra, os Srs. sucessores Wallace Fontes Dutra, Lívia Fontes Dutra e Henrique Fontes Dutra, considerados revéis
por meio da Decisão TC-3529/2010, quanto ao teor desta Decisão.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-311/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Versam os presentes autos acerca de Representação encaminhada pelo Sr. Roberto Tenorio Katter − Controlador
do Município de São Roque do Canaã, alegando descumprimento do art. 202 da Lei Municipal nº 564/2009, no
que tange ao pagamento de férias em pecúnia.
A Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal - SecexPrevidência elaborou a Instrução Técnica Conclusiva nº 0059/2018-3, constante no doc. 06, propondo o não conhecimento da representação, bem como a
notificação do Prefeito e do Controlador Municipal para,
caso avaliem a existência de irregularidade e seja verificada a ocorrência de dano, instaurem a Tomada de Contas Especial ou promovam a responsabilização administrativa dos servidores.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
por intermédio do Procurador Dr. Luciano Vieira anuiu
à manifestação da área técnica, conforme o Parecer nº
9166/2018-1.

PROCESSO: TC 09166/2017-1

É o relatório. Passo a fundamentar.

CLASSIFICAÇÃO: Representação

FUNDAMENTAÇÃO

1.12. Após os trâmites regimentais, arquivem-se.

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque
do Canaã

1. ADMISSIBILIDADE

2. Unânime.

REPRESENTANTE: Roberto Tenorio Katter

3. Data da Sessão: 28/03/2018 - 8ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

1.11. Dar ciência aos interessados do teor desta decisão de acordo com o artigo 91 §3º do Regimento Interno
desta Corte de Contas;

Diário Oficial de Contas
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Compulsando detidamente a Manifestação Técnica nº
4868/2017-3, observo que a SecexDenúncias sugeriu o
não conhecimento dessa representação, tendo em vista
que não foi possível identificar o responsável ou dano ao
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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erário, ante o não preenchimento do requisito de admissibilidade contido no inciso III, do art. 94 da Lei Complementar 621/2012.

Cumpre ressaltar que, por força do artigo 99, § 2º da LOTCEES, tais requisitos aplicam-se subsidiariamente às representações.

Embora a Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do
Tribunal de Contas ) determine em seu artigo 1º, inciso
XXV ser da competência desta Corte decidir sobre as Representações que lhe sejam encaminhadas, antes do recebimento desta e consequente análise do mérito, faz-se
necessário um exame mais detido, a fim de que se verifique se a documentação enviada preenche os requisitos
de admissibilidade.

Tratando-se de pressupostos de admissibilidade, como
muito bem define o caput do art. 94 supramencionado,
a ausência de qualquer desses requisitos importam na
inadmissibilidade de denúncia/representação oferecida
neste Tribunal de Contas.

Percebe-se que de fato, as alegações feitas na representação não estão acompanhadas de indício de prova, requisito este previsto no inciso III, do art. 94 da Lei Orgânica, que abaixo segue transcrito:
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.
Diário Oficial de Contas

Conforme exposto pela área técnica na Instrução Técnica Conclusiva 00059/2018-3, não foi possível extrair da
documentação apresentada que o pagamento em pecúnia represente uma irregularidade, pois, depreende-se do disposto às fls. 10-15 da Peça Complementar
10738/2017-3, que houve motivação para o pagamento
de todas as indenizações conforme hipótese descrita no
art. 206 da mesma Lei Municipal nº 564/2009, qual seja,
a suspensão do período de férias por interesse/necessidade da Administração.
Ademais, importante ressaltar que o pagamento indenizado de férias não representa, por si só, um dano ao erário, tendo em vista que o servidor teria o direito de férias, mas este não foi gozado. Neste caso, a Administração não poderia deixar de indenizar tais recursos, sob
alegação de caracterizar enriquecimento sem causa, tendo em vista que a contraprestação laborativa do servidor
já foi recebida, fazendo assim, jus a indenização a ser recebida.
Sendo assim, corroboro o entendimento da área técnica
desta Corte de contas no sentido de que, diante das informações recebidas, não é possível detectar responsável ou dano ao erário, restando descumprido o requisito
exposto no art. 94, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal.
www.tce.es.gov.br

1. DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL OU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO:
Consoante se depreende das informações prestadas, verifica-se que a Administração já realizou as medidas administrativas pertencentes à etapa prévia à instauração
de tomada de contas especial, conforme previsão do art.
2º da Instrução Normativa TC nº 32/2014, a saber:
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.
Realizadas as medidas administrativas e não obtido ressarcimento, ou não identificado os responsáveis, a IN
32/2014 determina em seu art. 1º a instauração da Tomada de Contas Especial:
Art. 1º Tomada de contas especial é um processo instaurado pela autoridade administrativa competente, de ofício, depois de esgotadas as medidas administrativas inSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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ternas, 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:
(...).
Sendo assim, cabe ao Prefeito Municipal e ao Controle
Interno verificar a necessidade de instauração de tomada de contas especial, conforme determina a instrução
normativa, com o objetivo de complementar a apuração
dos fatos, identificando o responsável, individualizando
condutas, quantificando o dano e valer-se de esforços
para obter o ressarcimento.
Não sendo o caso de Tomada de Contas Especial conforme descrito acima, devem avaliar a necessidade de realização de procedimentos administrativos, conforme já
manifestado pelo Controlador Municipal na página 151
da Peça Complementar 10738/2017-3 (documento eletrônico 03).
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
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Não conhecer a Representação, nos termos do art.
Diário Oficial de Contas

94, §1º, art. 99, §2º, ambos da Lei Orgânica desta Corte de Contas;
1.2. Notificar o Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, bem como o Controlador do Município para que,
caso avaliem a existência de irregularidade, e verificando a ocorrência de dano, instaurem a Tomada de Contas
Especial e promovam a responsabilização administrativa
dos servidores.
1.3. Dar ciência ao Representante e ao Representado.
1.4. Arquivar os presentes autos, nos termos do artigo
330, III do Regimento Interno desta Corte de Contas;
2. Unânime.

ACÓRDÃO TC-312/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO: TC 09333/2017-1
CLASSIFICAÇÃO: Denúncia
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Baixo
Guandu
DENUNCIANTE: Lastênio Luiz Cardoso
EMENTA: DENÚNCIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE PROVA - NÃO
CONHECIMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO

3. Data da Sessão: 28/03/2018 - 8ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
www.tce.es.gov.br

Versam os presentes autos acerca de Denúncia em face
da Sra. Lucineia Seibel Storch, ocupante do cargo de Assessora Jurídica da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, sendo noticiado que aquela atuava, simultaneamente, na defesa de interesses contrários aos do referido
município.
A Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal – Secex Previdência elaborou a Instrução Técnica Conclusiva nº 51/2018-7 (doc. 05), na qual propôs o não conhecimento da denúncia em comento, considerando a
ausência de um dos requisitos de admissibilidade constante no artigo 94, inciso III da Lei Complementar nº
621/2012.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas que emitiu parecer nº 472/2018-1
(doc. 09) de lavra do Procurador Dr. Luciano Vieira, entendendo de forma consoante à área técnica, aduzindo
ainda que em consulta ao TC 2704/2005 fora constatada
a cópia referente ao pedido de renúncia ao mandato da
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Sra. Lucineia Seibel Storch em razão do conflito de interesse existente.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
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.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.

ser submetida ao Plenário.

Relator

Nesse diapasão, observo que a denúncia em comento
não contempla provas a fim de demonstrar que a Sra.
Lucineia Seibel Storch atuou em desfavor dos interesses
municipais.

1. ACÓRDÃO

Insta ressaltar que a presente denúncia se alicerça probatóriamente em cópia do Diário Oficial dessa Corte de
Contas, na data de 05/12/2017, na qual consta a denunciada como procuradora e o Sr. José Francisco de Barros, ex- prefeito municipal como responsável, restando
tal prova insuficiente para a comprovação do exercício
advocatício contra os interesses do município, eis que fora apresentado o pedido de renúncia ao mandato no TC
2704/2005-9, considerando a existência de conflito de
interesses.
Além disso, ao compulsar o referido processo, vejo que
consta a defesa e representação do Sr. José Francisco de
Barros, realizada pelo Sr. Vitor Rizzo Menechini, o que
flagrantemente evidencia ser pessoa diversa da denunciada no presente processo.
Assim sendo e de acordo com o entendimento desse Tribunal, para o recebimento da denúncia se faz imprescindível o indício de prova, inclusive pelo fato de impedir
que o instrumento jurídico supramencionado seja utilizado para fins diversos, quais sejam: interesses pessoais,
políticos e situações similares, o que foi corroborado pelo ACÓRDÃO TC 1211/2015 – Plenário.

§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.

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.

§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Diário Oficial de Contas
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Não conhecer a 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: 28/03/2018 - 8ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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ACÓRDÃO TC-313/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 00977/2018-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMAB - Prefeitura Municipal de Águia Branca
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: Trivale Administração LTDA
Responsáveis: Angelo Antonio Corteletti, Joao Batista
Regattieri
Procuradores: Wanderley Romano Donadel (OAB:
18703-GO, OAB: 78870-MG), Joao Victor Pereira Castello
(OAB: 21892-ES)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA – CONHECER - INDEFERIR MEDIDA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – ARQUIVAR – DAR CIÊNCIA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação com pedido
liminar, em face da Prefeitura Municipal de Águia Branca, apresentada pela empresa Trivale Administração Ltda., relatando supostas irregularidades no processo de
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 01/2018,
que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento do
abastecimento de combustíveis, através do sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético, com disponibilidade de Rede Credenciada de
Postos para a frota de veículos e máquinas da Prefeitura
Municipal de Águia Branca e Fundo Municipal de Saúde.
Diário Oficial de Contas

Através da Decisão Monocrática nº 00151/2018-1 determinei a notificação dos responsáveis.
Por meio da Resposta de Comunicação nº 00053/2018-8
os responsáveis encaminharam as justificativas.
Após, os autos seguiram para a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios e elaboraram a Instrução Técnica Conclusiva nº
00488/2018-1 opinando pela improcedência da representação e pelo seu arquivamento.
Ato contínuo, os autos seguiram para o Ministério Público de Contas e através do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou parecer encampando o entendimento técnico.
FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que estão presentes os requisitos/pressupostos
de admissibilidade da presente representação, insertos
nos arts. 184 e 177 c/c 186, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte de Contas, in verbis:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
www.tce.es.gov.br

artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato será comunicado ao Ministério Público para as
medidas legais cabíveis.
Art.184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades
na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.
Art.186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Assim, diante da presença dos requisitos e pressupostos
de admissibilidade, decido pelo conhecimento da presente representação.
Da medida Cautelar
Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71
da CF/88, o Tribunal de Contas tem o poder de sustar a
execução de atos. Assim também estabelece o inciso XI
da CE/89.
Para que seja concedida uma medida suspensiva de determinado procedimento, se faz necessário à presença
de dois requisitos, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.
A representante contesta o item 10.2.1 do edital Pregão
Presencial nº 1/2018:
· Item 10.2.1 Caso a empresa à qual o objeto licitatório
for adjudicado, seja registrado em CRA de outra jurisSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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dição (que não tenha origem no Espírito Santo), deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos da vigência do Contrato, a comprovação do registro secundário
no CRA/ES.
Alega o representante que não seria possível exigir que
uma empresa, para participar da licitação, tenha que
proceder ao registro no local onde ocorrerá o certame,
uma vez que já possuí registro no conselho local onde é
sediada.
Aduz ainda, que é desnecessário o registro secundário
no CRA/ES, uma vez que os serviços não serão prestados
de forma presencial.
Entendo que esta ausente o fumus boni iuris já que o
item 10.2.1 do edital deixa claro que só será exigida a
comprovação de registro secundário no CRA/ES caso a
adjudicatária do objeto seja de origem diversa do Estado
do Espírito Santo, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da vigência do contrato.
Com isso, não se está exigindo que a empresa, para participar da licitação, tenha que proceder ao registro no local onde ocorrerá o certame. Na verdade, caso “vença” o
certame, teria o prazo de 15 (quinze) dias corridos da vigência do contrato para efetivar o registro.
Já em relação ao argumento da representante de que é
desnecessário o registro secundário no CRA/ES, tendo
em vista que o serviço não será prestado de forma presencial e considerando que não é requisito para participar do certame, entendo que a alegação deve ser enfrentada no mérito do processo. Ausente assim o periculum in mora.

de empresa especializada na prestação se serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, através
de sistema informatizado e integrado com utilização de
cartão magnético com chip ou cartão com tarja magnética, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos
para toda a frota de veículos e máquinas da Prefeitura
Municipal de Águia Branca e Fundo Municipal de Saúde.
De acordo com o disposto no artigo 53, inciso III alínea
“d” do Código de Processo Civil, em situações de inadimplência contratual, o foro competente seria o do Estado
do Espírito Santo, conforme disposto abaixo:
Art. 53. É competente o foro:
III - do lugar:
d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em
que se lhe exigir o cumprimento;
Com isso, mesmo que o serviço de gerenciamento seja
prestado de forma remota, sem a necessidade de prestação presencial, o serviço fim ao qual o contrato se objetiva é prestado preferencialmente em um dos estabelecimentos da rede credenciada, responsabilizando-se a
empresa de gestão contratada por sua execução. A responsabilidade esta sob a jurisdição do órgão competente no Espírito Santo, independente de onde for a sede da
empresa contratada.

Do mérito

Entendo que o registro secundário no CRA/ES caso a empresa fosse adjudicada como vencedora do certame não
constituiria arbitrariedade, já que a empresa prestadora
de serviços técnicos na área da Administração é obrigada
a promover e manter seu registro no CRA de sua jurisdição, conforme estabelece a Lei 4.769/65 e o seu Regulamento aprovado pelo Decreto Federal 61/934/67.

O objeto do pregão presencial nº 1/2018 é a contratação

O registro secundário, de acordo com o Conselho Fede-

Diário Oficial de Contas
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ral de Administração é concedido por CRA de jurisdição
(Estado) diversa daquele onde o profissional possui o Registro Principal, para que possa exercer suas atividades
em outra jurisdição, sem precisar alterar o domicílio profissional.
O registro secundário deve ser efetuado em tantos CRA’s
quantos sejam os Estados em que o Administrador e demais profissionais registrados pretendam atuar, de acordo com o disposto no artigo 1º da Lei 6.839/80, conforme disposto abaixo:
Art. 1º O registro das empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da
atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem
serviços à terceiro.
Com isso, mesmo que a prestação do serviço seja feita
de forma remota e eletrônica, o objeto encontra-se fisicamente no Município de Águia Branca, ou seja, o item
10.2.1 não caracteriza cerceamento à ampla concorrência do certame e não é abusiva a exigência de registro secundário do CRA/ES, assim sendo, não constitui irregularidade a referida exigência.
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
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator em
1.1. CONHECER a presente representação, tendo em vista tendo em vista que estão presentes os requisitos de
admissibilidade previstos nos artigos 184 e 177 c/c 186
do Regimento Interno desta Corte de Contas.

HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-314/2018 – SEGUNDA CÂMARA

1.2. INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR pleiteada tendo
em vista a ausência dos requisitos autorizadores.

Processo: 01981/2010-4

1.3. Considerar IMPROCEDENTE a presente representação de acordo com o artigo 95, inciso I da Lei Orgânica
desta Corte de Contas;

Exercício: 2008

1.4. DAR CIÊNCIA aos interessados do teor desta decisão de acordo com o artigo 91 §3º do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
1.5. ARQUIVAR dos autos de acordo com o disposto no
artigo 176, §3°, inciso II c/c 186 do Regimento Interno
desta Corte de Contas;
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 28/03/2018 - 8ª 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 LUIS
Diário Oficial de Contas

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
UG: PMCC - Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsáveis: Odael Spadeto, Carlos Rogerio Dalvi Gava, Luciana Maracat
Interessado: Cristiano Vieira Petronetto
AUDITORIA ORDINÁRIA – IRREGULARIDADE DOS ATOS
DE GESTÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
DESTE TCEES – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– DETERMINAÇÕES - ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de fiscalização ordinária realizada na
Prefeitura Municipal de Conceição de Castelo/ES referente ao exercício financeiro de 2009, sob a responsabilidade do senhor Odael Spadeto, então Prefeito Municipal, até a data de 13/07/2009, quando licenciou-se para
tratamento de saúde, e do Sr. Carlos Rogério Dalvi Gava,
Vice Prefeito, no exercício do cargo de prefeito, a partir
de 13/07/2009.
Às fls. 01-04, constam o Plano e o Programa de Auditowww.tce.es.gov.br

ria Ordinária nº 09/2010, que deram origem ao Relatório
de Auditoria Ordinária nº 60/2010 acostado às fls. 05-34,
instruído com os documentos de fls. 35-521 dos autos,
no qual foram identificados eventuais indícios de irregularidades ocorridas nos atos de gestão do Poder Executivo do Município de Conceição do Castelo/ES no exercício
de 2009, posteriormente reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI 492/2011 (fls. 523-533).
Importa registrar que, às fls. 535, foi sugerido pela Controladoria Geral Técnica, com base no art. 136, §3º, do
Regimento Interno desta Corte, a realização de auditoria
especial para apuração do fato descrito no Item 05 da ITI
492/2010 – Acúmulo Ilegal de Função Pública, o que foi
autorizado pelo Exmo. Conselheiro Vice Presidente no
exercício da Presidência à época, como se infere da Decisão de fls. 545.
Assim, determinou-se, através da Decisão Preliminar TC
424/2011, de fls. 556, que fosse promovida a citação dos
Srs. Odael Spadeto, Prefeito Municipal de Conceição de
Castelo, e Carlos Rogério Dalvi Gava, Vice Prefeito, para apresentação de justificativas e documentos contidos
no Relatório de Auditoria Ordinária, no prazo de 30 dias
improrrogáveis, além da apuração descrita no item 05
– acúmulo ilegal de Função – em Auditoria Especial, de
forma apartada.
Devidamente citados, como se infere dos documentos de fl. 560, os responsáveis apresentaram suas justificativas às fls. 565/587, além dos documentos de fls.
588/652.
Em seguida, a 6ª Controladoria Técnica, através da Manifestação Técnica da Chefia MTC 157/2011, manifestou-se no sentido de não ser necessária a realização de
Auditoria Especial quanto ao tópico 05 – Acúmulo Ilegal
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Base Legal: artigo 37, XVI e XVII, da Constituição da República.

de Função Pública, devendo este item ser analisado em
conjunto com os demais, o que foi acolhido pelo Exmo.
Conselheiro relator, através da R. Decisão de fls. 657.

00515/2018-4.

Foi elaborada então, a ITI 1009/2011, que tratou exclusivamente do item Prestação Irregular de Serviço na Administração Pública, sugerindo a citação da Sra. Luciana Maraçat, para manifestar-se quanto fatos em análise,
bem como a notificação do Sr. Prefeito, para que tomasse as providências cabíveis – o que foi acolhido pelo Plenário deste E. Tribunal de Contas, como se infere da Decisão Preliminar TC 724/2011, às fls. 673.

É o relatório.

Carlos Rogério Dalvi Gava

FUNDAMENTAÇÃO

- Falta de Agente Fiscalizador (Item 1.6 da ITC)

DAS IRREGULARIDADES ANALISADAS NA ITC 2136/20138

Base Legal: Art. 67, caput, da Lei 8.666/93

Compulsando os autos, verifico que no âmbito da Instrução de Técnica Conclusiva – ITC 2136/2013 foram mantidos os seguintes indicativos de irregularidades constante
do Relatório de Auditoria RA-O 60/2010 e da Instrução
Técnica Inicial nº 492/2011, complementada pela Instrução Técnica Inicial nº 1009/2011, logo após a apresentação das respectivas razões de justificativa pelos interessados:

Carlos Rogério Dalvi Gava

Regularmente citada, a servidora apresentou sua defesa às fls. 705/715, acompanhada dos documentos de fls.
716/1069, tendo também o gestor, Sr. Odael Spadeto,
apresentado Esclarecimentos, às fls. 680/683, acompanhada dos documentos de fls. 684/703.
Foram então os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva, em atendimento ao
artigo 66, inciso III, alínea h, do Regimento Interno deste
Tribunal (Resolução TC 182/2002).
Em seguida, foram os autos encaminhados ao Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, onde foi
elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 2136/20138, que sugeriu a manutenção das irregularidades, a aplicação de multa pecuniária aos responsáveis e a expedição de determinações.
O Ministério Público de Contas manifestou-se, no mesmo sentido, por meio do Parecer PPJC 01676/2014-4 e,
posteriormente, em favor do reconhecimento e da decretação da prescrição da pretensão punitiva deste TCEES no caso em tela, por intermédio do Parecer PPJC
Diário Oficial de Contas

Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.

Responsável: Odael Spadeto

Responsável: Odael Spadeto
- Prorrogação Irregular de Contrato (Item 1.7 da ITC)
Base Legal: Art. 57, II, da Lei 8.666/93
Responsável: Carlos Rogério Dalvi Gava
- Contratação de Shows por Meio de Pessoa Intermediária (Item 1.8 da ITC)

- Ausência de Instrumento Hábil (item 1.1 da ITC)

Base legal: Art. 2º, 25, inciso III, e 26, II e III, da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 37, caput, XXI, da CF.

Base Legal: Ingringência ao disposto no artigo 60, § único, c/c artigo 116, da lei 8.666/93.

Responsável: Odael Spadeto

Responsável: Odael Spadeto
Carlos Rogério Dalvi Gava
- Ausência do valor de repasse (item 1.2 da ITC)
Base Legal: Infringência ao artigo 37, caput da CF/88
Responsável: Carlos Rogério Dalvi Gava

A respeito das irregularidades acima citadas, encampo
integralmente o entendimento externado por meio da
ITC 2136/2013-8, no sentido de mantê-las, após detida
análise e manifestação do corpo técnico desta Corte de
Contas, de modo que os torno parte integrante, independentemente de transcrição neste Voto.

Carlos Rogério Dalvi Gava

Ressalto, no entanto, a divergência em relação à posição defendida pela área técnica em relação aos indícios
de irregularidades narrados no item 1.8 da ITC, que trata de contratação de show por meio de pessoa intermediária.

- Acúmulo Ilegal de Função Pública e Prestação Irregular de Serviços na Administração Pública (Item 1.5 da
ITC)

Quanto a este item, entendo que sua análise deva atender a premissas distintas das utilizadas pela área técnica no presente caso, para quem a contratação firmada

- Contratação Irregular de Assessoria (item 1.4 da ITC)
Base Legal: Infringência ao artigo 37, II, da CF/88
Responsável: Odael Spadeto

www.tce.es.gov.br
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se deu mediante uma empresa intermediária e que os
empresários exclusivos dos artistas contratados não participam diretamente do processo de contratação, uma
vez que detinham autorização para negociar em favor
dos artistas contratados apenas em dias determinados,
afrontando, assim, a legislação vigente.
A questão é controvertida e já foi objeto de intensos debates nesta própria Corte de Contas. Da mesma forma,
se tem o conhecimento de que o assunto também já foi
abordado em outros Tribunais de Contas Estaduais e da
União, além de haver manifestações do próprio Poder
Judiciário acerca de casos análogos.
Conforme já citado pela área técnica, a doutrina traça
uma distinção entre a figura do “empresário exclusivo”
e a do mero intermediário. Em verdade, aponta-se que
enquanto o primeiro mantém com o artista uma relação
estável e perene, este, simplesmente, se relaciona com
o contratado ocasionalmente e para evento/data específico, razão pela qual sua ligação é efêmera, o que, em tese, não serviria para atender as exigências da legislação.
Também verifico que as conclusões oferecidas como suporte para uma decisão podem vacilar em um sentido
ou em outro, havendo decisões mais restritivas - considerando a impossibilidade de contratação por meio do
chamado “intermediário” – e decisões mais extensivas –
admitindo a figura do “intermediário” ao lado do denominado “empresário exclusivo”.
A contratação de profissional do setor artístico é, talvez,
um dos temas mais tormentosos tratados pela Lei Federal nº. 8.666/93, ante aos inúmeros questionamentos e
vicissitudes que o cercam.
Tenho, porém, que no caso em tela razão não assiste à
Diário Oficial de Contas

área técnica, muito embora reconheça quem sustente a
posição invocada pelo corpo técnico. Reafirmo que este
posicionamento é pessoal e já me manifestei neste sentido em outras oportunidades, tal qual no julgamento dos
autos do Processo TC nº. 5618/2012 e TC 5584/2010.
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.
Isso decorre, especialmente, da 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.
Assim, 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.
Este é o caso, portanto, dos profissionais do setor artístico musical de menor expressão, que se apresentam, normalmente, dentro de um circuito regional ou até mesmo
local. Não se pode interpretar a norma com olhos voltados exclusivamente para um universo macro, descurando-se das situações micro.
A realidade revela que para estas contratações a exigência do cumprimento irrestrito dos requisitos impostos
pela Lei nº. 8.666/93, acarretaria uma nova inviabilidawww.tce.es.gov.br

de, qual seja, a de que tais profissionais pudessem exercer seu ofício já que, inicialmente, não são consagrados
pela crítica especializada. A bem da verdade, a crítica sequer os observa a ponto de poderem ser avaliados.
Associado a isso, também não gozam de consagração
junto à opinião pública, exceto aquele julgamento dos
habitantes de uma determinada localidade, região, ou
até mesmo parcela de um Estado da Federação, o que
lhes confere uma aceitação típica dos que não conseguem se expressar em uma janela de mercado com
maior visibilidade.
Teço tais considerações para chegar ao ponto nodal da
questão: é opinião corrente que a Lei nº. 8.666/93 visa
atender a vários princípios constitucionais, dentre eles
o princípio da isonomia, mas, em determinadas hipóteses, a exigência de cumprimento das determinações legais pode, ao revés de prestar-se ao atendimento deste
princípio, conduzir à violação de outras normas do texto constitucional, notadamente, os arts. 1º, IV, e 170,
caput, e parágrafo único, da CF/88.
Em tais artigos encontram-se os suportes em que se
apoiam a própria República Federativa do Brasil e a ordem econômica e financeira do Estado Brasileiro, não se
podendo deles olvidar simplesmente pelo fato de não
terem sido expressamente consignados no texto da Lei
nº. 8.666/93.
É através do trabalho que o homem garante sua subsistência prevendo a Constituição Federal, em diversas passagens, a liberdade, o respeito e a dignidade ao trabalhador. A garantia de proteção ao trabalho não engloba
somente o trabalhador subordinado, mas também aquele autônomo e o empregador, enquanto empreendedor.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa abrangem relações com diversos setores, como o Direito do
Trabalho, Civil, Comercial, Econômico e Penal, uma vez
que as relações de trabalho são altamente complexas,
estabelecidas entre o capital e o trabalho, mas de interesse público, especialmente quando se trata de norma
de proteção ao trabalhador.
Destaca José Afonso da Silva que:
A livre iniciativa é fundamento da ordem econômica (art.
170). Ela constitui um valor do Estado Liberal. Mas no
contexto de uma Constituição preocupada com a realização da justiça social não se pode ter como um puro
valor o lucro pelo lucro. Seus valores (possibilidade de
o proprietário usar e trocar seus bens, autonomia jurídica, possibilidade de os sujeitos regularem suas relações
do modo que lhes seja mais conveniente, garantia a cada um para desenvolver livremente a atividade escolhida) hoje, ficam subordinados à função social da empresa
e ao dever do empresário de propiciar melhores condições de vida aos trabalhadores, exigidas pela valorização
do trabalho (art. 170).
Nesse particular é necessário distinguir a atração artística de expressão nacional daquela que ainda busca um
reconhecimento e espaço no mercado, notadamente
quando seus anseios ainda limitam-se a uma mera subsistência, antes mesmo de qualquer enriquecimento. É
forçoso reconhecer que, por vezes, estas atrações necessitam compartilhar seu labor artístico com outra atividade visando a sua mantença.
De outro turno, para o profissional do setor artístico de
grande expressão, é possível a dedicação exclusiva com
a montagem de todo um aparato de suporte que lhe dê
a tranquilidade para o desenvolvimento de sua atividaDiário Oficial de Contas

de. Assim, tranquilamente se pode identificar a concentração da representação em uma única pessoa, física ou
jurídica, que agende, negocie e comande todas as tratativas para a contratação.
Todavia, ao profissional do setor artístico de pequena
expressão, verifica-se a dificuldade em “garimpar” apresentações, muitas vezes em dupla jornada diária, a fim
de poder, além de realizar o sonho pessoal de ser reconhecido como verdadeiro “artista”, alcançar sua subsistência com esta atividade.
Esta atuação, diga-se, nem sempre é acompanhada do
mesmo aparato do artista renomado. Enquanto o grande
profissional do setor artístico é procurado para realizar
apresentações, o pequeno profissional necessitar procurar espaço no mercado. Enquanto o primeiro pode fazer
exigências para sua apresentação, o segundo recebe exigências. Assim, o tratamento necessita ser diferenciado
e aquilatado conforme a realidade se mostra.
Tenho, desta forma, que impedir a contratação de profissionais do setor artístico por meio de intermediários, ao
revés de um empresário exclusivo, inviabilizaria 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.

no caso em tela.
Conforme destacado pelo Ministério Público de Contas
no Parecer 03139/2017-6:
[...] A priori, observa-se que o feito permaneceu inerte
no período de 18/11/2013 a 25/01/2018, sem qualquer
impulso processual.
Somado esse período ao pretérito, ao longo do qual
transcorreu a instrução processual, é forçoso reconhecer a consumação da prescrição da pretensão punitiva.
Dispõe o art. 71 da LC n. 621/2012 que “prescreve em
cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal de Contas
nos feitos a seu cargo”. Já o § 1° do referido artigo prevê
que “a prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas”.
No caso vertente, observa-se que o prazo prescricional (norma material, com efeito retroativo, portanto)
iniciou-se no momento da ocorrência do fato – ano de
2009 – interrompendo-se com a citação válida do responsável – a juntada do AR ocorreu em agosto de 2011,
exaurindo-se, por completo, em agosto de 2016.
Ademais, em momento algum se cogitou, nos apontamentos, a ocorrência de dano ao erário.

Assim sendo, afasto a irregularidade em questão, deixando de aplicar qualquer sanção aos responsáveis inicialmente identificados.

Assim, a solutio perpassa pela aplicação analógica do art.
487, inciso II, do CPC[9], com permissivo no art. 70 da LC
n. 621/2012.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Insta enfatizar que reconhecimento da prescrição inviabiliza a eficácia de determinada pretensão. Logo, seu
acolhimento trata de decisão de mérito que impossibilita a obtenção da eficácia aspirada.

Em que pese à manutenção de algumas irregularidades
na presente apreciação decisória, observa-se a superveniência da prescrição da pretensão punitiva deste TCEES
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 11 de junho de 2018

498

ATOS DA 2a CÂMARA

[...]

Base legal: Art. 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64

pública.

Por conseguinte, ante o transcorrer do lapso temporal
sem que houvesse decisão definitiva acerca das irregularidades tratadas nos presentes autos, entendo que deva
ser declarada a prescrição da pretensão punitiva.

Agente Responsável: Odael Spadeto – Prefeito até a data de 13/09/2009

Responsável: Odael Spadeto

Carlos Rogério Dalvi Gava – Prefeito a partir de
14/09/2009

- Falta de Agente Fiscalizador (Item 1.6 da ITC)

Ante todo o exposto, acompanho parcialmente o entendimento da área técnica e do Parecer do Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

- Ausência de Controle Interno (item 1.10 da ITC)

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Afastar as seguintes irregularidades:
- Contratação de Shows por Meio de Pessoa Intermediária (Item 1.8 da ITC)
Base legal: Art. 2º, 25, inciso III, e 26, II e III, da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 37, caput, XXI, da CF.

Base legal: Art. 54, §3º, da Lei Orgânica Municipal e os
Artigos 31 e 70, da CF/88
Agente Responsável: Odael Spadeto – Prefeito até a data de 13/09/2009
Carlos Rogério Dalvi Gava – Prefeito a partir de
14/09/2009
1.2. Manter as seguintes irregularidades:
- Ausência de Instrumento Hábil (item 1.1 da ITC)
Base Legal: Ingringência ao disposto no artigo 60, § único, c/c artigo 116, da lei 8.666/93.
Responsável: Odael Spadeto
Carlos Rogério Dalvi Gava
- Ausência do valor de repasse (item 1.2 da ITC)
Base Legal: Infringência ao artigo 37, caput da CF/88

Carlos Rogério Dalvi Gava
Base Legal: Art. 67, caput, da Lei 8.666/93
Responsável: Odael Spadeto
Carlos Rogério Dalvi Gava
- Prorrogação Irregular de Contrato (Item 1.7 da ITC)
Base Legal: Art. 57, II, da Lei 8.666/93
Responsável: Carlos Rogério Dalvi Gava
1.3. Rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos
responsáveis 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 da ITC 2136/2013-8;
1.4. Acolher as razões de justificativa apresentadas pelo
Sr. Odael Spadeto, em relação ao item referente à “Ausência do valor de repasse”; ao item referente à “Ausência de previsão legal”; e ao item referente à “Inobservância das etapas de realização das despesas”;
1.5. Acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Carlos Rogério Dalvi Gava, em relação ao item referente à “Ausência do valor de repasse”; ao item referente à “Ausência de previsão legal”; e ao item referente à
“Inobservância das etapas de realização das despesas”;

Responsável: Odael Spadeto

Responsável: Carlos Rogério Dalvi Gava

- Ausência De Previsão Legal (item 1.3 da ITC)

- Contratação Irregular de Assessoria (item 1.4 da ITC)

Base Legal: artigo 37, da Constituição Federal de 1988.

Base Legal: Infringência ao artigo 37, II, da CF/88

Agente Responsável: Odael Spadeto – Prefeito até a data de 13/09/2009

Responsável: Odael Spadeto

Carlos Rogério Dalvi Gava – Prefeito a partir de
14/09/2009

- Acúmulo Ilegal de Função Pública e Prestação Irregular de Serviços na Administração Pública (Item 1.5 da
ITC)

1.7. Extinguir o processo com resolução do mérito, na
forma do art. 375 do Regimento Interno e art. 487, II, do
CPC/2015, em virtude do reconhecimento e da decretação da prescrição da pretensão punitiva;

Base Legal: artigo 37, XVI e XVII, da Constituição da Re-

1.8. Determinar ao atual Prefeito do Município de Con-

- Inobservância Das Etapas De Realização Das Despesas
(item 1.9 da ITC)
Diário Oficial de Contas

Carlos Rogério Dalvi Gava

www.tce.es.gov.br
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Municipal de Conceição do Castelo, sob responsabilidade do Sr. Odael Spadeto, relativos ao exercício de 2009;
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ceição do Castelo, com amparo no art. 105 da LC
621/2012, para que:
1.8.1 Se abstenha de prorrogar contratos de serviços
que não se enquadram nas hipóteses previstas no art.
57 da Lei 8.666/93.
1.8.2 Proceda à implantação de um sistema de controle interno, em obediência ao disposto nos artigos
70 e 74 da CRF/88, nos moldes do estabelecido na Resolução TC nº 227/2011, cujo prazo, conforme artigo
2º, estendeu-se até o mês de agosto de 2013, atentando-se para o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º
da sobredita Resolução, que assim dispõe: “A falta de
instituição e manutenção do sistema de controle interno poderá ensejar a irregularidade das contas e/
ou a emissão de parecer prévio contrário à sua aprovação, sem prejuízo das penalidades previstas em lei
ao respectivo responsável, por omissão no seu dever
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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 06/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-315/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 04650/2016-5
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência
Social de Nova Venécia

1.9. Arquivar o feito, na forma do art. 330, IV, do RITCEES;

CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador

2. Por maioria nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Parcialmente
vencido o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou os pareceres técnicos e
ministerial.

EXERCÍCIO: 2015

3. Data da Sessão: 28/03/2018 - 8ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
Diário Oficial de Contas

RESPONSÁVEIS: Rômulo da Silva Baia, Marlene Gonçalves
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 do Fundo Municipal de Assistência Social de
Nova Venécia, referente ao exercício financeiro de
www.tce.es.gov.br

2015, sob a responsabilidade dos senhores Rômulo
da Silva Baia ( período: 05/01 a 16/11/2015) e Marlene Gonçalves ( período 17/11/2015 a 31/12/2015).
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de Contas, que expediu Relatório Técnico- RT
223/2017-2 evidenciando procedimentos irregulares,
e opinando pela citação dos agentes responsáveis para apresentação de justificativas quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
Item 3.2.2.1 – Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens móveis e os saldos
registrados no balanço patrimonial. Base legal: lei
4320/64, artigos 94 a 96
Item 3.2.2.2 – Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens imóveis e os saldos registrados no balanço patrimonial. Base legal: lei
4.320/64, artigos 94 a 96
Os indícios de irregularidades apontados, e também
assinalados na Instrução Técnica Inicial 472/2017 (fls.
20-21), propiciaram a citação dos responsáveis para
apresentação de justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 657/2017-2).
Regularmente convocados (termo de citação 744/2017
e 745/2017- fls 25-26) os responsáveis exercitaram o
direito de defesa, apresentando justificativas e documentos comprobatórios às folhas 36-41.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva
210/2018-3- fls. 50-55, opinou no sentido de que as
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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contas do exercício de 2015 do Fundo Municipal de
Saúde de Vitória sejam julgadas Regulares com Ressalvas, com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012.
Ainda, sugere recomendar a adoção de medidas, a
fim de que se realizem os ajustes necessários para as
próximas prestações de contas.
O douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em consonância com a área técnica (fls. 59), opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia referente ao exercício financeiro de 2015, sob responsabilidade dos senhores
Rômulo da Silva Baia e Marlene Gonçalves.
Após, vieram-me os autos para análise.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia, ora em
discussão, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos senhores Rômulo da Silva Baia e
Marlene Gonçalves, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico
223/20172 resultando na citação dos responsáveis,
com relação aos seguintes itens:
· Item 3.2.2.1 – Divergência entre os valores apurados
no inventário anual dos bens móveis e os saldos registrados no balanço patrimonial.
Base legal: lei 4320/64, artigos 94 a 96
· Item 3.2.2.2 – Divergência entre os valores apurados
no inventário anual dos bens imóveis e os saldos reDiário Oficial de Contas

gistrados no balanço patrimonial.

cipal.

Base legal: lei 4.320/64, artigos 94 a 96

Entretanto, os dispositivos citados não elidem a obrigatoriedade de os municípios evidenciarem os bens
que já foram inventariados e, por isso, devem compor
o ativo imobilizado do ente. No caso em concreto, temos que o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VENÉCIA apresentou uma situação de
descontrole dos seus ativos.

Quanto ao item 3.2.2.1, os gestores alegam que após
a edição da IN 34/2015, novos prazos foram determinados:
“Ocorre, porém, que após a edição da IN 34/2015, esta Corte de Contas editou a IN 36, de 23 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre os novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos municípios, em decorrência da Portaria STN n°548, de 24 de setembro de
2015, revoga as Resoluções TC 221/2010, 242/2012,
258/2013 e 280/2014, e dá outras providências.”
Anexou ainda na defesa ACÓRDÃO TC 1070/2016 do
Processo TC 3768/2015, que julgou regular com ressalva as contas da Prefeitura Municipal de Ecoporanga ao referente à mesma questão.
Opina a área técnica no seguinte sentido:
De fato, de acordo com a IN 36, de 23 de fevereiro
de 2016, os novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado
e aos municípios, em decorrência da Portaria STN nº
548, de 24 de setembro de 2015, passarão a viger de
acordo com o Anexo Único da referida Instrução Normativa.
Nesse sentido, de acordo com o item 07 do Anexo
Único, o prazo para preparação de sistemas e outras
providências de implantação nos municípios para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens
móveis, imóveis e em almoxarifado é até 31.12.2018.
Já o prazo que institui a obrigatoriedade dos registros
contábeis é a partir de 01.01.2019 no âmbito muniwww.tce.es.gov.br

Quanto ao ACÓRDÃO TC 1070/2016, que julgou regular com ressalvas as contas da Prefeitura Municipal de
Ecoporanga, há de mencionar que apesar de tratar-se
de bens patrimoniais, não são iguais nas divergências
quando verificado os documentos contábeis.
Nesta análise foi consultado o sistema CIDADES WEB/
TCEES referente ao exercício de 2016, verificando-se
que o valor de bens móveis registrados nos arquivos
do Balanço Patrimonial e no Inventário (INVMOV) estão em conformidade, constando, respectivamente o
valor de R$1.454.059,39.
Dessa forma, opina-se pela manutenção da irregularidade no exercício de 2015, entretanto, verificando
os esforços realizados no sentido da regularização das
divergências, sugere-se ressalvar essa irregularidade.
Ao que se refere ao item 3.2.2.2 do RTC 223/2017, da
análise das justificativas apresentadas, opina a área
técnica em manifestação conclusiva:
O responsável realizou uma única justificativa para
atender as divergências. Assim, realizou-se a análise,
verificando que não procede a justificativa, baseada
nas informações encaminhadas, pois a nova Instrução
Normativa, não o desobriga da realização do inventário, conforme exposto no item anterior.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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Nesta análise foi consultado o sistema CIDADES WEB/
TCEES referente ao exercício de 2016, verificando-se
que o valor de bens imóveis registrados nos arquivos
do Balanço Patrimonial e no Inventário (INVIMOV) estão em conformidade, constando, respectivamente o
valor de R$2.295.239,36.

órgão ministerial, exceto quanto à sugestão de recomendação quando o adequado é determinação, tornando-os parte integrante do presente voto.

Dessa forma, opina-se pela manutenção da irregularidade no exercício de 2015, entretanto, verificando
os esforços realizados no sentido da regularização das
divergências, sugere-se ressalvar essa irregularidade.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Posto isto, tendo em vista que as justificativas apresentadas não foram suficientes para afastar as irregularidades constantes dos itens 3.2.2.1 e 3.2.2.2, opinou a área técnica sob o aspecto técnico contábil no
sentido de que tais irregularidades sejam mantidas,
devendo ser julgada Regular com Ressalva a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia, referente ao exercício de
2015, sendo tal entendimento ratificado pelo Ministério Público de Contas.
Dessa forma, corroborando entendimento técnico e
parecer ministerial, exceto quanto à sugestão de recomendação, devem as contas ser julgadas regulares
com ressalvas, com determinação de adoção de medidas, a fim de que se realize os ajustes necessários para as próximas prestações de contas.
III. CONCLUSÃO.
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
Diário Oficial de Contas

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

Base Legal: (Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.)
1.2. DETERMINAR ao atual gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia ou quem
venha a sucedê-lo a adoção de medidas, a fim de que
se realize os ajustes necessários para as próximas
prestações de contas.

Conselheiro em Substituição

1.3. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

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 Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:

3. Data da Sessão: 28/03/2018 - 8ª Sessão Ordinária

1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia, referente ao exercício
financeiro de 2015, sob a responsabilidade dos senhores Rômulo da Silva Baia e Marlene Gonçalves,
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 das
impropriedades descritas abaixo:

da 2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader
Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).
4.2. Conselheiros em substituição presentes: João
Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

· Item 3.2.2.1- Divergência entre os valores apurados
no inventário anual dos bens móveis e os saldos registrados no balanço patrimonial.

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Base Legal: (Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.)

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS

· Item 3.2.2.2- Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens imóveis e os saldos
registrados no balanço patrimonial. (item 3.2.2.2 do
RTC)
www.tce.es.gov.br

Em substituição
Fui presente:
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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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-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
Partes: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO
Procurador: DENILSON LOUBACK DA CONCEIÇÃO (OAB:
13274-ES), FILIPE GOMES DE OLIVEIRA (OAB: 157323MG)
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.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
1. RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte,
sob a responsabilidade do Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro,
Diário Oficial de Contas

referente ao exercício de 2015.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:

após determinação deste Relator conforme Decisão Monocrática 1563/2016 (fls. 57/58).

· Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho (item 5.2.1 do RT 441/2016)

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.

· 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)
· 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)
· Ausência de medidas legais para a instituição do fundo m. De saúde como unidade gestora (item 7.5 do RT
441/2016).
· 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
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,
www.tce.es.gov.br

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.

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
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
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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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 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
Diário Oficial 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:

município não atingiu as metas fiscais de resultados primário e nominal:
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 [...]”.

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 RT
441/2016)

Nesse aspecto, entende-se que a Lei de Responsabilidade
Fiscal estabeleceu mecanismos para consecução do equilíbrio orçamentário, tal como a limitação de empenho e
movimentação financeira, principalmente quando as metas fiscais se mostrarem inatingíveis no decorrer do exercício.

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.

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.

Conforme RTC 441/2016 (item 5.2.1), observou-se que o

No entanto, tal como destacado pela área técnica, as

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

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
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
www.tce.es.gov.br

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
- 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
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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.
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:
Diário Oficial de Contas

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.
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.
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.
www.tce.es.gov.br

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.
Em relação ao Demonstrativo de Caixa e Restos a Pagar,
constata-se que o Poder Executivo inscreveu restos a pagar 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 DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDARESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS –
RPNP SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO DE
RPNP
Recursos
Vinculados
-1.083.338,06
Recursos Não-Vinculados
740.772,69

-311.329,99
941.973,55

772.008,07
201.200,86

Compensação com Recursos Não-Vinculados 630.643,56
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973.208,93 342.565,37
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 preenchimento 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,
Diário Oficial de Contas

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.
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 pewww.tce.es.gov.br

la 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”.
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
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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.

mente admite a inscrição de restos a pagar não processados até o limite do saldo das disponibilidades financeiras,
conforme transcrito:

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.

III - demonstrativos, no último quadrimestre:

Tal como destacado pela defesa, o superávit financeiro
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 soDiário Oficial de Contas

Art. 55. O relatório conterá:
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 correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
§ 1o São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:
c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal;
§ 3o Para fins da aplicação das sanções de suspensão de
transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educawww.tce.es.gov.br

ção, 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 prefeito 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.
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)
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:
Por seu turno, verificou a área técnica que o recolhimento
das contribuições patronais não foi integralmente efetuSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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ado, causando endividamento do município:
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 alívio, 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 consideranDiário Oficial de Contas

do 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
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 conturwww.tce.es.gov.br

bado 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.
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 ComplemenSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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tar 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.

ra definir o Fundo Municipal de Saúde com uma Unidade Gestora, além da sua já instituição como Unidade Orçamentária.

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 obrigado à prestação de contas em conformidade com a IN TC 34/2015.

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:

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 paDiário Oficial de Contas

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)
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.
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
www.tce.es.gov.br

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)
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.
1. Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal - Poder Executivo e Consolidado (item 8.1.1 do RT
441/2016)
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%):
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 faSegunda-feira, 11 de junho de 2018
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tor 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 decorrentes
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.
Diário Oficial de Contas

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.

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.

Num segundo ponto, o defendente destaca a ausência 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.

Considerando os argumentos utilizados, afirma o gestor
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
www.tce.es.gov.br

[...] 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
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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do mesmo dispositivo, exonerando-se assim os servidores estáveis, atitude esta que teria o condão de inviabilizar
totalmente o funcionamento da administração municipal.

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.

lor do IRRF informado na defesa (R$893.013,80) e a apuração realizada pela equipe técnica, teríamos os seguintes cenários:

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.

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.

EXCLUSÃO DO IRRF NA APURAÇÃO DO LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL (IMPACTOS)

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.

Despesa com pessoal (excluído o IRRF)

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”.

19.360.881,04

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
Diário Oficial de Contas

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 vawww.tce.es.gov.br

Apuração do limite (Poder Executivo)
CENÁRIO 1
CENÁRIO 2
CENÁRIO 3
19.360.881,04
19.360.881,04
19.360.881,04
IRRF (informado na defesa)
893.013,80
0,00
0,00
Despesa total com pessoal
20.253.894,84
19.360.881,04
Receita Corrente Líquida (excluído o IRRF)
28.723.669,60
28.723.669,60
28.723.669,60
IRRF (informado na defesa)
893.013,80
0,00
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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893.013,80
Total da Receita Corrente Líquida
29.616.683,40
28.723.669,60
29.616.683,40
Limite (54% x RCL)
15.993.009,04
15.510.781,58
15.993.009,04
Percentual de Gastos com Pessoal
68,39%
67,40%
65,37%
Excesso de gastos
4.260.885,80
3.850.099,46
3.367.872,00
14,39%
13,40%
11,37%
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
Diário Oficial de Contas

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 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”.
www.tce.es.gov.br

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 inviabilizar 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,
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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“verificou-se que não houve queda na receita corrente líquida no exercício de 2015, ao contrário, registrou-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 pesDiário Oficial de Contas

soal (variação média do salário mínimo e da inflação; 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:
www.tce.es.gov.br

1. GESTÃO FISCAL
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.
II Operações de Crédito e Concessão de Garantias
Quadro 1
III Dívida Pública Consolidada
Quadro 2
1. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
I. Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Quadro 3
I. Remuneração dos Profissionais do Magistério
Quadro 4
Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de
Saúde
Quadro 5
I. Transferência de recursos ao Poder Legislativo
Quadro 5
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.
Segunda-feira, 11 de junho de 2018
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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:
Diário Oficial de Contas

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
441/2016.
www.tce.es.gov.br

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
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, 11 de junho de 2018
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