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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA
Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 4387/2018-6
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no
uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 4387/2018-6, RATIFICOU a contra-

Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;

gabinete@tce.es.gov.br
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conceder a servidora TAYANA MEDEIROS DEL NERY, matrícula nº 203.383, ocupante do cargo em comissão de
assessor de controle externo, Adicional de Assiduidade de 2% (dois por cento) de acordo com o art. 108 da
Lei Complementar Estadual 46/1994, com redação dada pela Lei Complementar Estadual 141/1999, referente ao decênio de 13/8/2007 a 12/8/2017, a contar de
13/8/2017.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

vidência dos Servidores Públicos SPE, referente à inscrição de servidores para participação no evento de capacitação e aperfeiçoamento intitulado: “1º Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos”, a ser realizado no período de 20 a 22 de junho de 2018, na cidade de Florianópolis/SC, no valor total de R$ 3.800,00
(três mil e oitocentos reais), por inexigibilidade de licita8.666/93.
Vitória/ES, 15 de junho de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

PORTARIA 269-P DE 14 DE JUNHO DE 2018.
Telefone: (27) 3334-7706

RESOLVE:

tação da CONAPRESP – Confederação Nacional de Pre-

ção, com fundamento no art. 25, II c/c art. 13, VI da Lei
Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

consta no caderno processual TC- 4638/2009,

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
www.tce.es.gov.br

PORTARIA 270-P, DE 14 DE JUNHO DE 2018.

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista
o que consta no caderno processual TC – 2074/2003,
6063/2014 e 4251/1995,
RESOLVE:
efetuar a progressão por escolaridade dos servidores ocupantes do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, observando o disposto nos artigos 11, 12 e 14
da Lei Complementar Estadual 622, de 8 de março de
2012, conforme abaixo:
MATR. NOME
203094 Cristiano Dreigenn de Andrade
203596 Dilmar Garcia Macedo
202642 José Augusto Martins Meirelles Filho

NÍVEL REF. VIGÊNCIA
II
12
1/6/2018
I
III

05
14

1/6/2018
1/6/2018

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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PORTARIA 271-P, DE 14 DE JUNHO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
designar a servidora MARIA DE FÁTIMA SOUZA BARROS,
matrícula nº 203.081, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo, para ocupar a função gratificada FG-2 no Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação Governamental - NMG, substituindo a coordenadora MARIZA DE SOUZA MACEDO, matrícula nº 203.535,
afastada da referida função por motivo de férias, no período de 25/6/2018 a 24/7/2018.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Diário Oficial de Contas
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Atos da Diretoria Geral de Secretaria

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:
– Gerenciar, coordenar e supervisionar todas as atividades de administração e planejamento do Tribunal;
– Promover a integração da área Administrativa com
as demais unidades do Tribunal;
– Supervisionar o desempenho dos processos organizacionais e a evolução dos planos e projetos de gestão do Tribunal;

ATO DGS Nº 059/2018

Designar servidores para fiscalização do Contrato TCEES Nº 014/2018, firmado com a empresa SERVIÇO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO.
O Diretor-Geral de Secretaria do Tribunal Contas do Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como também o que consta no
item 2.3.1 do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Rafael Zanotelli Fernandes, matrícula 203.490 (Fiscal Titular) e Sander da Silva Correa,
matrícula 202.798 (Fiscal Adjunto), como gestores, para fiscalização do Contrato Nº 014/2018, firmado com a empresa
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, constantes dos autos do Processo TC nº 2485/2018-6.
Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 13 de junho de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

– Supervisionar as atividades relativas à tecnologia
da informação, bem como promover a uniformização e integração dos sistemas informatizados;
– Supervisionar a execução das atividades de gestão
de pessoas e desenvolvimento de recursos humanos;
– Supervisionar a execução das atividades de aquisições e contratações, administração de materiais, patrimônio e logística;
– Gerir e acompanhar a execução de convênios e de
acordos de cooperação técnica, diretamente ou por
delegação, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente e de acordo com as deliberações do Tribunal, entre outras competências.

Telefone: (027) 3334-7665
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

Acórdãos e Pareceres - Plenário

PARECER CONSULTA
PARECER/CONSULTA TC-010/2018 – PLENÁRIO

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO

PROCESSO: TC-10334/2016-1
CLASSIFICAÇÃO: Consulta

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

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

UNIDADE GESTORA: Secretaria de Estado de Controle e
Transparência
CONSULENTE: Eugenio Coutinho Ricas
CONSULTA - INCIDÊNCIA OU NÃO DE JUROS DE MORA
NO CÁLCULO DOS DÉBITOS A SEREM PAGOS A TÍTULO
DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, PROVENIENTES OU
NÃO DE CONVÊNIOS, QUANDO AINDA NÃO INSTAURADA A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO ENTE RESPONSÁVEL
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Este processo trata de Consulta formulada pelo Senhor
Eugênio Coutinho Ricas- Secretário de Controle e Transparência - SECONT, protocolizada nesta Corte de Contas
através do Ofício nº 468/GAB/SECONT, onde questiona
acerca da incidência ou não de juros de mora no cáculo
dos débitos a serem pagos a título de ressarcimento ao
erário, provenientes ou não de convênios, quando ainda não instaurada a Tomada de Contas Especial pelo ente responsável.
Indagou ainda o Consulente, “se a resposta ao item acima referenciado poderia ser diversa, caso os valores a
serem ressarcidos permanecessem depositados em conta poupança ou investimento.”
Por fim, indagou sobre a influência da boa-fé ou da máfé em relação aos itens anteriores, conforme a seguir se
transcreve:
www.tce.es.gov.br

1. Nos casos em que o devedor ressarcir ao erário o montante apurado durante o período de 120 dias que antecede a abertura da Tomada de Contas Especial, é necessária a inclusão de juros de mora incidente sobre o débito atualizado à taxa de um por cento ao mês ou fração?
2. Nos casos em que o devedor ressarcir ao erário o
montante apurado após a instauração ou conclusão da
Tomada de Contas Especial, é necessária a inclusão de
juros de mora incidente sobre o débito atualizado à taxa
de um por cento ao mês ou fração?
3. Nos casos em que se tratar de dano ao erário referente a convênio e o recurso permanecer integralmente depositado em conta poupança ou conta de investimento e
o devedor ressarcir ao erário o montante apurado durante período de 120 dias que antecede a abertura da Tomada de Contas Especial, é necessária a inclusão de atualização por VRTE e juros de mora incidente sobre o débito atualizado à taxa de um por cento ao mês ou fração?
4. Nos casos em que se tratar de dano ao erário referente a convênio e o recurso estiver depositado em conta
poupança ou conta de investimento, e o devedor ressarcir ao erário o montante apurado após a instauração ou
conclusão da Tomada de Contas Especial, é necessária a
inclusão de atualização por VRTE e juros de mora incidente sobre o débito atualizado à taxa de um por cento
ao mês ou fração?
5. Quando do ressarcimento ao erário de dano, existe diferença na inclusão e na data de incidência de juros de
mora nos casos em que for ou não constatada má fé do
responsável?
Por meio do Despacho 58491/2016, este Conselheiro
Relator verificou que o documento autuado demonstra
atender aos requisitos que autorizam o processamento do feito, nos termos do art. 288, XVI da Resolução
TC 261/2013, após o que o Núcleo de Jurisprudência
e Súmula conclui pela não existência no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo de deliberações sobre os temas objetos da consulta no Estudo
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Técnico de Jurisprudência 2/2017.
Encaminhados os autos para SecexEngenharia - Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia, esta emitiu a Manifestação Técnica 762/2017.
Em manifestação de mérito sobre a consulta formulada,
a Secex Recursos elaborou a Instrução Técnica de Consulta 35/2017 onde analisa as diversas situações que devem ser inclusos os juros de mora no montante a ser ressarcido ao erário.
O Ministério Público de Contas, por maio do Parecer
6469/2017, concorda parcialmente com a manifestação
da área, divergindo da instrução técnica no questionamento 5, visto que “o reconhecimento ou não da boa-fé
será de grande importância na definição da incidência
dos juros de mora, motivo pelo qual a análise da competência para seu reconhecimento merece especial atenção.”
Por despacho vieram os autos a este Gabinete para prolação de voto.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A SecexEngenharia - Secretaria de Controle Externo de
Obras e Serviços de Engenharia, esta emitiu a Manifestação Técnica 762/2017, e conclui nos seguintes termos:
“[...]
Diante disso, a questão 1 (nos casos em que o devedor
ressarcir ao erário o montante apurado durante o período de 120 dias que antecede a abertura da Tomada de
Contas Especial, é necessária a inclusão de juros de mora incidente sobre o débito atualizado à taxa de um por
cento ao mês ou fração?), pode ser respondida no sentido de que, na fase de medidas administrativas de que
fala o art. 2.º da IN TC 32/14, faz-se necessária a inclusão de juros de mora incidente sobre o débito atualizado
à taxa de um por cento ao mês ou fração apenas a partir
da data em que o concedente der ciência ao convenente
relativamente à obrigação de ressarcir ao erário.
[...] A questão 2 (nos casos em que o devedor ressarcir
Diário Oficial de Contas

ao erário o montante apurado após a instauração ou
conclusão da Tomada de Contas Especial, é necessária a
inclusão de juros de mora incidente sobre o débito atualizado à taxa de um por cento ao mês ou fração?) pode
ser respondida, no sentido de que se faz necessária a inclusão de juros de mora incidente sobre o débito atualizado à taxa de um por cento ao mês ou fração quando
o devedor ressarcir o erário no montante apurado após
instauração ou conclusão da Tomada de Contas Especial.

não seja suficiente para alcançar o que seria devido pela
correção de VRTE mais juros de mora de 1% ao mês ou
fração, o responsável pelo ressarcimento continuará em
débito com a Administração, no montante da diferença
aqui tratada, que deve ser atualizada nos termos do citado art. 11. (Grifo nosso).

[...] A questão 3 (nos casos em que se tratar de dano ao
erário referente a convênio e o recurso permanecer integralmente depositado em conta poupança ou conta
de investimento e o devedor ressarcir ao erário o montante apurado durante o período de 120 dias que antecede a abertura da Tomada de Contas Especial, é necessária a inclusão de atualização por VRTE e juros de mora incidente sobre o débito atualizado à taxa de um por
cento ao mês ou fração?), pode ser respondida no sentido de que não se faz necessária a inclusão de atualização
por VRTE e juro de mora incidente sobre o débito atualizado à taxa de um por cento ao mês ou fração.

“[...]

[...] Sendo assim, a questão 4 (nos casos em que se tratar de dano ao erário referente a convênio e o recurso
estiver depositado em conta poupança ou conta de investimento, e o devedor ressarcir ao erário o montante apurado após a instauração ou conclusão da Tomada
de Contas Especial, é necessária a inclusão de atualização por VRTE e juros de mora incidente sobre o débito
atualizado à taxa de um por cento ao mês ou fração?)
pode ser respondida no sentido de que a regra geral é
que o valor repassado deve ser devolvido atualizado por
VRTE e juros de mora incidentes sobre o débito atualizado à taxa de um por cento ao mês ou fração. No entanto,
tal atualização pode ser substituída caso o Ente responsável pela cobrança dos valores verifique que a atualização monetária promovida pela aplicação financeira foi,
no mínimo, igual ao que resultaria de uma atualização
nos moldes do art. 11 da IN 32/14. Caso o valor aplicado
www.tce.es.gov.br

[...]”
A Instrução Técnica de Consulta 35/2017 analisa o
assunto nos termos que reproduzimos abaixo:
MÉRITO
O questionamento a esta Corte de Contas diz respeito à
incidência ou não de juros de mora nos cálculos dos débitos, referentes aos ressarcimentos ao erário, quando
ainda não instaurada a Tomada de Contas Especial, pelo
ente responsável.
Sobre a temática, verifica-se que o artigo 83, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar nº 621/2012)
refere-se à Tomada de Contas Especial a ser instaurada
pelo ente competente, conforme adiante se transcreve:
(g.n.)
Art. 83. A autoridade administrativa competente, sob
pena de responsabilidade solidária, adotará providências com vistas à instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano, quando caracterizados:
Omissão do dever de prestar contas;
Não comprovação da aplicação de recursos repassados
pelo Estado ou Município;
Ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou
valores públicos;
Ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;
Concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de
renúncia de receitas de que resulte dano ao erário;
Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo, irregular ou anSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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tieconômico de que resulte dano ao erário;
Outras hipóteses previstas em lei ou regulamento.
§ 1º. No caso de não cumprimento do disposto no caput
deste artigo, o Tribunal de Contas determinará a instauração da tomada de contas especial, fixando prazo para
cumprimento da decisão.
§ 2º. Não atendida a determinação prevista no § 1º, o
Tribunal de contas, de ofício, instaurará a tomada de
contas especial, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas nesta lei complementar.
§ 3º. A tomada de contas especial será, desde logo, encaminhada ao Tribunal de Contas para julgamento, se o dano ao erário for de valor igual ou superior à quantia para
esse efeito fixada em ato próprio pelo Tribunal.
§ 4º. Se o dano for de valor inferior à quantia referida no
§ 3º, a tomada de contas especial será anexada ao processo da respectiva tomada ou prestação de contas anual do administrador ou ordenador de despesa, para julgamento em conjunto.
§ 5º A tomada de contas especial será regulamentada
em ato administrativo do Tribunal de Contas.
Conforme previsão do Parágrafo 5º, do dispositivo acima transcrito, a referida Tomada de Contas Especial foi
regulamentada pela Instrução Normativa nº 32/2014,
que em seu artigo 2º, tratou das medidas administrativas prévias a sua instauração, dispondo sobre o prazo de
até 120 (cento e vinte) dias para as providências, nos termos que a seguir se transcreve:
[Art. 1º Tomada de contas especial é um processo instaurado pela autoridade administrativa competente, de ofício, depois de esgotadas as medidas administrativas internas, ou por determinação do Tribunal, com o objetivo
de apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento, quando
caracterizado pelo menos um dos fatos descritos adiante:
I - omissão no dever de prestar contas ou a não comproDiário Oficial de Contas

vação da correta aplicação de recursos repassados mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento
congênere;
II - ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos;
III – ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;
IV - prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de
que resulte dano ao erário;
V - concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou
de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário.]
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:
da data do evento ou, quando desconhecida, da data da
ciência do fato pela autoridade competente;
da data fixada para 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.
Outros dispositivos da legislação deste Tribunal, como
por exemplo, os artigos 87, V e Parágrafo 2º e 89, da Lei
Orgânica deste Tribunal, bem como, os artigos 157, II e
Parágrafo 1º e 164, do Regimento Interno do Tribunal
(Resolução nº 261/2013) tratam de Tomada de Contas
Especial, que foram convertidas ou instauradas pelo próprio Tribunal, conforme se demonstra a seguir:
Art. 87. Verificada a irregularidade nas contas, cabe ao
Tribunal ou ao Relator:
V. Se houver débito, determinar o recolhimento da quantia devida, pelo seu valor atualizado.
www.tce.es.gov.br

Parágrafo 2º. Reconhecida a boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, se não houver sido observada irregularidade grave nas contas, hipótese em que
o Tribunal julgará as contas regulares, com ressalva e dará quitação ao responsável. (Redação dada pela LC nº
658/2012)
Art. 89. Quando julgar as contas irregulares, havendo débito e não reconhecida a boa-fé, o Tribunal de Contas determinará ao responsável que promova o recolhimento
do seu valor, atualizado monetariamente e acrescido de
juros de mora, a partir da data do evento, quando conhecida, ou da data de ciência do fato pela Administração,
nos demais casos, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas nesta Lei Complementar (Redação dada pela LC
nº 658/2012)
Art. 157. Na fase de instrução, verificada irregularidade
nas contas, o Relator ou o Tribunal:
[...]
II. Se houver débito, determinará a citação do responsável para que, no prazo de trinta dias, apresente alegações de defesa ou recolha a quantia devida, ou ainda, a
seu critério, adote ambas as providências.
Parágrafo 1º. Os débitos serão atualizados monetariamente e, caso o responsável venha a ser condenado pelo Tribunal, serão acrescidos de juros de mora, nos termos da lei, devendo-se registrar expressamente essas informações no expediente citatório.
Art. 164. Quando julgar as contas irregulares, havendo
débito, o Tribunal condenará o responsável ao pagamento da dívida, atualizada monetariamente e acrescido de
juros de mora, a partir da data do evento, quando conhecida, ou da data da ciência do fato pela Administração, nos demais casos, podendo ainda, aplicar-lhe a multa prevista no art. 386, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis.
Observa-se, que os dispositivos referenciados não reguSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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lam a incidência ou não de juros de mora nos cálculos
dos débitos que forem pagos antes da instauração da Tomada de Contas Especial pelo ente responsável, conforme se pode verificar pela leitura do artigo 2º, da Instrução Normativa nº 32/2014, acima transcrito, que trata
sobre a matéria, deixando dúvidas a esse respeito.
Para alguns autores, da referida omissão poderia ser extraído o próprio sentido da norma, uma vez que, não
existindo referência expressa aos juros de mora nos dispositivos que tratam especificamente das medidas administrativas a serem instauradas pelo ente antes da instauração de Tomada de Contas Especial, seria possível
concluir que o legislador, propositalmente, não os incluiu.
A afirmação, segundo argumentam, poderia ser confirmada se examinados os dispositivos que impõem a cobrança de juros de mora, tal qual os que dizem respeito
às decisões lavradas em processos de Tomada de Contas
Especial, ou seja, após a sua instauração.
Neste sentido, Jorge Ulysses Fernandes Jacoby, que analisa a matéria no âmbito do Tribunal de Contas da União,
cuja legislação assemelha-se a deste Tribunal:
O entendimento do TCU é que por não haver definição
de quem deve e o quanto deve somente a partir da citação do débito inserido no título executivo é que se impõe o pagamento de juros, pois caracterizada a recusa
e a mora.
Por esta ótica, poder-se-ia interpretar a legislação desta
Corte, no sentido de que, sendo esta omissa, enquanto
inexistente decisão em processo de Tomada de Contas
Especial, o responsável poderia quitar o débito, acrescido apenas de correção monetária, sem, portanto, a incidência de juros de mora.
De acordo com esse entendimento, quando o legislador
quis incluir os juros de mora ele o fez expressamente, como no artigo 157, inciso II e Parágrafo 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, que dispõe que o débito será
Diário Oficial de Contas

acrescido de juros de mora, após a condenação pelo Tribunal.
Do mesmo modo o artigo 89, da Lei Orgânica da Corte,
que afirma que, julgadas as contas irregulares, o Tribunal
determinará que o responsável pague o débito acrescido
de juros de mora e correção monetária. Também o Artigo 164, do Regimento Interno do Tribunal, que impõe
que o débito, após o julgamento das contas, será acrescido de atualização monetária e juros de mora, incidindo
este a partir da data do evento quando conhecida ou da
data da ciência do fato pela Administração.
A referida interpretação, contudo, não parece ser a mais
adequada, em especial, se considerarmos que os dispositivos citados acima tratam dos cálculos dos débitos
após a instauração de Tomada de Contas Especial, não
podendo ser comparados aos que se referem ao procedimento anterior à instauração de Tomada de Contas Especial, sob a responsabilidade do ente responsável, para
daí sanar a omissão.
Da mesma forma, pode-se mencionar o artigo 11, da Instrução Normativa nº 32/2014, que embora trate da incidência de juros de mora sobre o cálculo dos débitos, encontra-se localizado no capítulo referente à instauração
de Tomada de Contas Especial, não podendo ser comparado, portanto, ao artigo 2º, do mesmo diploma legal,
que trata das medidas administrativas a serem providenciadas antes da instauração da Tomada, conforme a seguir se transcreve:
Capítulo II Da instauração
Seção IV Da atualização e quantificação do débito
Art. 11. Os débitos apurados serão corrigidos monetariamente pelo índice de atualização dos créditos tributários do Estado do Espírito Santo e acrescidos de juros de
mora, nos termos do parágrafo único do artigo 150, da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012, capitalizados
de forma simples, a partir da data do evento, quando conhecida, ou da data da ciência do fato pela Administrawww.tce.es.gov.br

ção nos demais casos.
Parágrafo Único. Nos casos de omissão no dever de prestar contas, e não aplicação ou de desvio de recursos repassados mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, a incidência dar-se-á a contar da data
do recebimento do recurso.
Capítulo I Das disposições preliminares
Seção II Das medidas administrativas
Art. 2º. Ocorrendo uma das hipóteses previstas no art.
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:
da data do evento ou, quando desconhecida, da data da
ciência do fato pela autoridade competente;
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.
Não é possível, contudo, extrair da referida omissão, a
conclusão no sentido de não serem devidos os juros de
mora. Isso porque, faz-se necessário apreciar a matéria
de maneira mais ampla, ou seja, além dos limites legislativos desta Corte de Contas, já que os débitos decorrentes de atos ilícitos e que impõem o ressarcimento ao
erário devem ser pagos uma única vez, ainda que sejam
apurados em mais de uma esfera (cível ou administrativa), devendo-se, portanto, buscar um entendimento uniforme.
Deste modo, os artigos 394 e seguintes, do Código Civil
Brasileiro, ao tratarem da mora, assim dispõem:
Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo
no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estaSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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belecer.
Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua
mora der causa, mais juros, atualização de valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado.
Parágrafo Único. Se a prestação, devido à mora, se tornar
inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos.
Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora.
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
Parágrafo Único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.
[...]
Art. 401. Purga-se a mora:
Por parte do devedor, oferecendo este a prestação mais
a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta.
Por parte de credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data.
Por sua vez, o artigo 240, do Código de Processo Civil, ao
referir-se aos efeitos da citação válida, elenca dentre eles
a constituição em mora do devedor, excepcionando, contudo, expressamente, os artigos 397 e 398, do Código Civil Brasileiro, que tratam das obrigações líquidas e provenientes de atos ilícitos.
Verifica-se, que os dispositivos referenciados excepcionam a necessidade de citação válida para constituir em
mora o devedor, quando o débito for originário de obrigação positiva e líquida, que se constitui desde o seu inadimplemento, bem como, proveniente de atos ilícitos,
Diário Oficial de Contas

sendo que, nestes casos, o devedor é considerado em
mora desde o evento danoso.
Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
exarado nas Súmulas nº 43 e 54, que dispõem, que tanto
a correção monetária quanto os juros de mora em casos
de responsabilidade extracontratual, fluem a partir da
data do evento danoso, conforme se transcreve a seguir:
Súmula 43/STJ. Incide correção monetária sobre dívida
por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.
Súmula 54/STJ. Os juros moratórios fluem a partir do
evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
Neste mesmo sentido, foi proferida decisão, pela Segunda Turma, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1336977, em que foram examinados atos ilícitos decorrentes de improbidade administrativa, conforme a seguir se transcreve:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO ANTES DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE REINTERAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. SÚMULA 418/STJ. PENA DE RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 398 DO CC. SÚMULAS 43 E
54/STJ.
O recurso especial interposto antes da publicação da decisão proferida nos embargos declaratórios, ainda que
tenha sido opostos pela parte contrária, deve ser oportunamente ratificado pela parte recorrente, sob pena de
ser considerado extemporâneo, conforme o teor da Súmula 418/STJ.
Resultando o dever de ressarcir ao Erário de uma obrigação extracontratual, a fluência dos juros moratórios
se principiará no momento da ocorrência do dano resultante do ato de improbidade, de acordo com a regra do art. 398 do Código Civil (Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora,
www.tce.es.gov.br

desde que o praticou) e da Súmula 54/STJ (Os juros de
moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de
responsabilidade extracontratual).
É pacífica a jurisprudência do STJ, nos sentido de que
a correção monetária desde o evento danoso sobre a
quantia fixada na condenação, nos termos da Súmula
43/STJ: “Incide correção monetária sobre dívida por ato
ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.
Agravo em recurso especial não provido.
Recursos especiais do MPE/PR e do Estado do Paraná
providos. (grifo nosso).
Também assim decidiu a Quarta Turma, do Tribunal Regional Federal, da 1ª Região, ao apreciar a ausência de
prestação de contas em convênio, cuja ementa adiante
se transcreve:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FALTA
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO. ATO DE IMPROBIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO ILÍCITO.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
“Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou” (art. 398
– Cód. Civil). O gestor que, conquanto instado a tanto,
deixa de prestar contas da aplicação de verba pública
recebida em convênio, comete ato de improbidade administrativa, transgride um mandamento legal (responsabilidade extracontratual) e, consequentemente, comete ato ilícito, incorrendo em mora a partir do evento
danoso (Súmula 54 do STJ).
Hipótese em que, na condenação ao ressarcimento ao
erário (FNDE), os juros moratórios devem ser contados a
partir de 17/02/1994, data final para a prestação de contas – 30 dias a partir do termo final da vigência do convênio 3.996, de 07/12/1993 – e não a partir da citação,
como determinado pela sentença, no ponto, desconstituída.
Provimento da Apelação. (grifo nosso).
Quando a responsabilidade não é derivada de contrato,
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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diz-se que ela é extracontratual, também chamada de
Aquiliana. Incluem-se nesta classificação, as responsabilidades derivadas de atos ilícitos, que são infrações diretas e imediatas de preceitos jurídicos ou de um dever genérico de conduta, podendo abarcar casos de violação
de leis penais, cíveis ou administrativas, implicando, nos
termos referenciados, em mora ex re, ou seja, a que se
opera independentemente de interpelação, constituindo-se automaticamente, desde a prática do ato, ainda
que não haja qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.
A dúvida, contudo, poderia permanecer para os casos
em que o débito não fosse líquido, já que a apuração do
valor devido, na maioria das vezes, só ocorre após o provimento judicial ou administrativo.
Mesmo em tais casos, os Tribunais Superiores têm entendido no sentido da manutenção da data do evento
danoso, como termo a quo, para a contagem dos juros
de mora, sob o fundamento de que posições contrárias
incentivariam o denominado “recorrismo”, por parte dos
devedores, obrigando o lesado a suportar as delongas
decorrentes do andamento processual.
Neste sentido decisão do Superior Tribunal de Justiça,
que a seguir se transcreve:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. JUROS MORATÓRIOS.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. VEICULAÇÃO
DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. TERMO INICIAL DOS JUROS
DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ.
É assente neste Tribunal o entendimento de que os juros
moratórios incidem desde a data do evento danoso em
casos de responsabilidade extracontratual, hipótese observada no caso em tela, nos termos da Súmula 54/STJ:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual”. Na responsabilidade extracontratual, abrangente do dano moral puro, a mora se dá no momento da prática do ato ilícito e a demora na reparação do prejuízo corre desde então, isto é, desde a data do fato, com a incidência dos juDiário Oficial de Contas

ros moratórios previstos na Lei.
O fato de, no caso de dano moral puro, a quantificação do valor da indenização, objeto da condenação judicial, só se dar após o pronunciamento judicial, em nada altera a existência da mora do devedor, configurada
desde o evento danoso. A adoção de orientação diversa, ademais, ou seja, de que o início da fluência dos juros moratórios se iniciasse a partir do trânsito em julgado, incentivaria o recorrismo por parte do devedor e
tornaria o lesado, cujo dano sofrido já tinha o devedor
obrigação de reparar desde a data do ato ilícito, obrigado a suportar delongas decorrentes do andamento do
processo em mesmo de eventuais manobras processuais protelatórias, no sentido de adiar a incidência de juros moratórios.
Recurso Especial improvido (grifo nosso).
Assim, a mora decorrente de ato ilícito, seja decorrente
de ausência de prestação de contas em convênios, seja
por outra irregularidade, gera para o devedor a obrigação de indenizar, incluindo em seu cômputo os juros de
mora, desde a ocorrência do evento danoso, o que se dá
independentemente de interpelação judicial ou administrativa do credor, tratando-se de hipótese de constituição automática da mora.
Interpretar em sentido diverso poderia contribuir para incentivar a protelação de processos administrativos
ou judiciais, acabando por privilegiar os devedores pelos atrasos nos pagamentos de valores devidos ao erário a título de ressarcimento, que nada mais são do que
a recomposição de quantias pertencentes ao credor e
que saíram de sua esfera de disponibilidade, em razão
de atos ilícitos praticados pelo devedor.
Até porque, a incidência dos juros de mora sobre os cálculos dos débitos decorrentes de atos ilícitos é uma penalidade aplicada ao causador de dano ao erário, que se
constitui desde o momento do evento danoso, devendo tal valor ser devolvido, com a devida recomposição
da mora.
www.tce.es.gov.br

Ressalta-se, que a regra não pode ser interpretada extensivamente para incluir outras situações que não as
decorrentes de responsabilidade extracontratual (Aquiliana), excluindo-se, portanto, a referida aplicação, quando decorrente da obrigação de devolução das sobras dos
valores de convênios, após o seu regular cumprimento,
que foi o tema do parecer da Procuradoria Geral do Estado, cuja cópia encontra-se anexa aos autos.
De outro modo, ainda que se trate de convênio, mas diga respeito a atos ilícitos praticados durante o seu cumprimento, tal qual a ausência de prestação de contas, deve ser aplicada a regra da responsabilidade extracontratual aqui referenciada, que determina a constituição em
mora do devedor a partir da prática do evento danoso.
Não há que se concluir de maneira diversa, portanto,
quando os atos ilícitos geradores de responsabilidade
extracontratual sejam originários ou não de convênios.
Do mesmo modo, não há que se diferenciar os procedimentos administrativos ou judiciais, já que a mora incide
a partir da data do dano, mesmo que este não seja líquido, mas já certo e determinado, uma vez que o ônus pela demora deve correr por conta do devedor.
Ressalta-se, contudo, que após a decisão desta Corte de
Contas, em processo de Prestação ou Tomada de Contas, o débito atualizado será acrescido de juros de mora,
a partir da data do evento, quando conhecida, ou da data da ciência do fato pela Administração, independentemente de se tratar de ato ilícito praticado pelo responsável.
Acerca da interferência da boa-fé ou da má-fé no cômputo dos juros de mora sobre os débitos, faz-se necessário
analisar o artigo 87, parágrafo 2º, da Lei Orgânica deste
Tribunal (Lei Complementar nº 621/2012), que prevê o
procedimento aplicável a momento posterior a instauração de Tomada de Contas Especial por esta Corte. Assim, vejamos:
Art. 87. Verificada a irregularidade nas contas, cabe ao
Tribunal ou ao Relator:
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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V. Se houver débito, determinar o recolhimento da quantia devida, pelo seu valor atualizado.
Parágrafo 2º. Reconhecida a boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, se não houver sido observada irregularidade grave nas contas, hipótese em que
o Tribunal julgará as contas regulares, com ressalva e
dará quitação ao responsável. (Redação dada pela LC nº
658/2012). Grifamos.
No mesmo sentido, o artigo 89, da Lei Orgânica deste
Tribunal que assim dispõe:
Art. 89. Quando julgar as contas irregulares, havendo
débito e não reconhecida a boa-fé, o Tribunal de Contas determinará ao responsável que promova o recolhimento de seu valor, atualizado monetariamente e
acrescido de juros de mora, a partir da data do evento,
quando conhecida, ou da data da ciência do fato pela
Administração, nos demais casos, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nesta Lei Complementar.
Grifo nosso.
Conforme se verifica, os dispositivos transcritos admitem a possibilidade de que, após a instauração de Tomada de Contas por esta Corte, tendo sido reconhecida à
boa-fé do responsável, que a liquidação do débito acrescido de correção monetária saneará o processo.
Observa-se, portanto, que este Tribunal prevê a concessão de benefício ao devedor que tenha a sua boa-fé reconhecida pelo Tribunal e que quite o seu débito, o que
poderia ser interpretado analogicamente para abranger
também aquele que paga o débito antes da instauração
da Tomada de Contas Especial e que tenha a sua boa-fé reconhecida pela autoridade administrativa, antes
da instauração da Tomada de Contas Especial, já que teria este direito a tal benefício, caso fosse instaurado procedimento regular por esta Corte e o responsável fosse
condenado a ressarcir os cofres públicos.
Ressalta-se, contudo, que a boa-fé deve ser reconheciDiário Oficial de Contas

da pelo ente responsável, não podendo ser presumida,
ao contrário do que dispõe o artigo 152, parágrafo 3º,
do Regimento Interno deste Tribunal, que exige apenas a
não configuração da má-fé, para dispensar a instauração
de Tomada de Contas Especial, quando o dano for imediatamente ressarcido, conforme a seguir se transcreve:
Art. 152. [...]
Parágrafo 3º. Na ocorrência de perda, extravio ou outra irregularidade em que não se caracterize a má-fé de
quem lhe deu causa, fica dispensada a instauração de tomada de contas especial se o dano for imediatamente
ressarcido, devendo a autoridade administrativa competente, em sua tomada ou prestação de contas anual, comunicar o fato ao tribunal.
Por fim, conforme explicitou a manifestação da área técnica de engenharia já referenciada, afirma-se, que serão
descontados dos valores calculados, os percentuais relativos a juros de mora e correção monetária, referentes
ao período em que a quantia ficar depositada em instituição bancária, desde que apurado que sobre ela incidiu índices iguais ou superiores aos que seriam devidos,
conforme previsão do artigo 150, da Lei Orgânica deste
Tribunal (Lei Complementar nº 621/2012), que a seguir
se transcreve, não se admitindo o enriquecimento ilícito:
Art. 150. A multa e o débito imputados em decisão do
Tribunal de Contas serão atualizados com base na variação de índice oficial adotado pelo Estado para atualização dos créditos da Fazenda Pública.

sária a inclusão de juros de mora incidente sobre o débito atualizado à taxa de um por cento ao mês ou fração?
Sim. Nos casos em que o devedor ressarcir ao erário o
montante apurado, durante o período de 120 (cento e
vinte) dias que antecede a abertura de Tomada de Contas Especial, é necessária à inclusão de juros de mora sobre o débito atualizado, conforme índices previstos no
artigo 150 e Parágrafo Único, da Lei Complementar nº
621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal) a incidir desde a
data do evento danoso, quando se tratar de ato ilícito
decorrente de responsabilidade extracontratual.
Nos casos em que o devedor ressarcir ao erário o montante apurado após a instauração ou conclusão da Tomada de Contas Especial, é necessária a inclusão de juros de mora incidente sobre o débito atualizado à taxa
de um por cento ao mês ou fração?
Sim. Deve incidir correção monetária e juros de mora sobre o débito, conforme índices previstos no artigo
150 e Parágrafo Único (g.n.), da Lei Complementar nº
621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal), calculados desde a data do evento danoso, quando o devedor ressarcir ao erário o montante apurado, após a instauração ou
conclusão da Tomada de Contas Especial, sendo que neste último caso, ainda que o ato praticado não seja decorrente de ato ilícito;

Por todo o exposto, os questionamentos da presente
consulta são respondidos da seguinte forma:

3. Nos casos em que se tratar de dano ao erário referente a convênio e o recurso permanecer integralmente depositado em conta poupança ou conta de investimento e o devedor ressarcir ao erário o montante
apurado durante o período de 120 dias que antecede
a abertura da Tomada de Contas Especial é necessária a
inclusão de atualização por VRTE e juros de mora incidente sobre o débito atualizado à taxa de um por cento ao mês ou fração?

Nos casos em que o devedor ressarcir ao erário o montante apurado durante o período de 120 dias que antecede a abertura da Tomada de Contas Especial, é neces-

Sim. Se o débito decorrer de ato ilícito deve incidir correção monetária e juros de mora, computados desde a
data do evento danoso, conforme índices previstos no

Parágrafo Único. Os juros de mora incidentes sobre o débito e a multa atualizados monetariamente serão cobrados à taxa de um por cento ao mês ou fração.
CONCLUSÃO:

www.tce.es.gov.br
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artigo 150 e Parágrafo Único, da Lei Complementar nº
621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal), quando o débito for pago durante o período de 120 (cento e vinte) dias
que antecede a abertura de Tomada de Contas Especial,
descontados os valores correspondentes aos juros e correção monetária do período em que o valor esteve depositado em conta poupança ou investimento, desde que
os índices não sejam inferiores aos percentuais aplicáveis por este Tribunal, sendo feitas as devidas compensações, se necessário;
4. Nos casos em que se tratar de dano ao erário referente a convênio e o recurso estiver depositado em conta
poupança ou conta de investimento, e o devedor ressarcir ao erário o montante apurado após a instauração
ou conclusão da Tomada de Contas Especial, é necessária a inclusão de atualização por VRTE e juros de
mora incidente sobre o débito atualizado à taxa de
um por cento ao mês ou fração?
Sim. Se o débito decorrer de dano ao erário referente
a convênio e o devedor ressarcir ao erário o montante
apurado após a instauração de Tomada de Contas Especial deve incidir correção monetária e juros de mora,
computados desde a data do evento danoso, conforme
índices previstos no artigo 150 e Parágrafo Único, da Lei
Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal), sendo que nos casos de conclusão da Tomada de
Contas Especial, independentemente de se tratar de ato
ilícito, descontando-se os valores correspondentes aos
juros e correção monetária do período em que o valor
esteve depositado em conta poupança ou investimento,
desde que os índices não sejam inferiores aos percentuais aplicáveis por este Tribunal, sendo feitas as devidas
compensações, se necessário;

ção monetária e juros de mora sobre o débito atualizado
a demonstração da boa-fé do devedor, já que, uma vez
reconhecida esta, expressamente, pela autoridade responsável no ente de origem, sob a sua inteira responsabilidade, é possível admitir a liquidação do débito, apenas atualizado monetariamente, sem a incidência de juros de mora, por aplicação analógica dos artigos 87, parágrafo 2º e 89, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica deste Tribunal).
Observa-se, portanto, que o reconhecimento expresso
da boa-fé pela autoridade responsável no ente de origem, sob sua inteira responsabilidade, permite a aplicação analógica dos artigos 87, Parágrafo 2º e 89, da Lei
Complementar nº 621/2012, Lei Orgânica deste Tribunal, admitindo-se o afastamento da incidência dos juros
de mora do cálculo sobre o débito a ser pago, a título
de ressarcimento ao erário, independentemente do momento em que este ocorra (na fase das medidas administrativas ou mesmo depois de instaurada a Tomada de
Contas Especial).
Vitória, 15 de junho de 2018.
[...]”
O Ministério Público de Contas manifesta-se em sentido
parcialmente divergente da Instrução Técnica de Consulta, por meio do Parecer 6469/2017, de onde se destaca:
“[...]
Concorda-se parcialmente com a sugestão proposta pela Unidade Técnica, pois o encaminhamento sugerido
aos questionamentos de número 1, 2, 3 e 4 apresenta-se de forma adequada aos ditames constitucionais e
legais, não sendo necessário qualquer adendo às respostas sugeridas.

que tange à incidência de juros de mora nos casos em
que for reconhecida a boa-fé e para os casos em que não
for reconhecida a boa-fé do responsável.
Nos termos do artigo 87, § 2º, da Lei Complementar n.
621/2012, uma vez constatada a boa-fé do responsável
o débito deverá ser recolhido com a atualização monetária do seu valor.
Por outro lado, em não sendo reconhecida a boa-fé do
responsável deverá ser determinado o recolhimento
do débito com seu valor atualizado monetariamente e
acrescidos de juros de mora, conforme o artigo 89 da Lei
Complementar n. 621/2012.
Logo, o reconhecimento ou não da boa-fé será de grande
importância na definição da incidência dos juros de mora, motivo pelo qual a análise da competência para seu
reconhecimento merece especial atenção.
Primeiramente, cumpre frisar que não assiste razão o
entendimento sugerido pela Unidade Técnica,qual seja a possibilidade de reconhecimento da boa-fé do responsável pela autoridade administrativa com fundamento no uso da analogia.
Com efeito, a Unidade Técnica, considerando que o Tribunal de Contas é órgão competente para reconhecer a
boa-fé do responsável quando a instauração da Tomada de Contas Especial vier ao correr nessa Corte de Contas, utilizou da analogia para concluir que quando o pagamento do débito vier a ocorrer antes de instaurada a
Tomada de Contas Especial, a competência para reconhecimentoda boa-fé caberia à autoridade administrativa.

5. Quando do ressarcimento ao erário de dano, existe
diferença na inclusão e na data de incidência de juros
de mora nos casos em que for ou não constatada má-fé
do responsável?

Contudo, no que tange à resposta sugerida ao questionamento de número 5, verifica-se que esta não representa, no todo, o melhor entendimento quanto ao tema em
face das disposições legais e constitucionais.

Quanto ao tema, importante destacar que a competência atribuída ao Tribunal de Contas para instauração da
Tomada de Contas Especial, bem como a verificação da
responsabilidade dos jurisdicionados por dano ao erário,
decorre da própria Constituição Federal, conforme preceitua o artigo71, inciso II, da CF/88:

Sim. É relevante para o cálculo da incidência de corre-

Indaga o consulente sobre a existência de diferença no

[...]

Diário Oficial de Contas
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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
Assim, em face da competência exclusiva, atribuída pela Constituição Federal aos Tribunais de Contas, não se
verifica como possível que a sua delegação ocorra por
meio da analogia, conforme sugere a Unidade Técnica,
pois se trata de competência constitucional exclusiva e
irrenunciável.
Ademais, a utilização da analogia como forma de integração normativa somente é cabível quando a situação
concreta não encontra amparo legal, ou seja, quando o
aplicador do direito se depara com um “vácuo legislativo”, fazendo-se necessário a utilização de norma legal
aplicável a caso semelhante.
De outro modo, a LC n. 621/12 tratou plenamente do tema conferindo ao Tribunal de Contas a competência para
o reconhecimento da boa-fé do responsável, não cabendo ao intérprete restringir ou ampliar tais preceitos sob
pena de usurpação da competência por órgãos não legitimados para tal fim.
Portanto, o reconhecimento ou não da boa-fé do responsável é atribuição exclusiva dessa Corte de Contas, não
cabendo à autoridade administrativa o exercício de tal
competência, sob pena deflagrante inconstitucionalidade e nulidade do ato
Logo, o questionamento de número 5 deverá ser respondido no sentido de considerar que constatada a boa-fé
do responsável, deve o débito ser recolhido acompanhado da sua correção monetária, ao passo que caso não
Diário Oficial de Contas

seja reconhecida a boa-fé, o débito deverá ser recolhido com a sua atualização monetária, acrescidos de juros
de mora, ressaltando-se que a competência para o reconhecimento ou não da boa-fé é competência exclusiva
desta Corte de Contas, não sendo possível a delegação
ou renúncia de tal competência.
Diante do exposto, o Ministério Público de Contas pugna para que a presente consulta seja respondida quanto aos questionamentos de número 1, 2, 3 e 4, nos exatos termos sugeridos pela Unidade Técnica, apenas divergindo parcialmente no que tange ao questionamento
de número 5, por entender que a competência para reconhecimento da boa-fé do responsável é atribuída pela LC n.621/12 com exclusividade a esse Tribunal de Contas, não sendo possível o seu exercício pela autoridade
administrativa.
Por fim, com fulcro no inciso III[1] do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único[2] do art.53
da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este
Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.
Vitória, 6 de dezembro 2017.
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
Ministério Público de Contas
divergência que se forma entre a área técnica e o Ministério Público de Contas firma-se por um lado na tese da área técnica pela possibilidade de se usar interpretação analógica para fins de reconhecimento da boa-fé
pela autoridade administrativa, antes da instauração da
Tomada de Contas Especial, nos moldes do art. 87 §2º
da LC 621/2012. Por outro lado o Ministério Público de
Contas, baseado na competência exclusiva atribuída pela Constituição Federal aos Tribunais de Contas, defende a impossibilidade do uso da analogia pela autoridade administrativa.
O Administrador Público está sujeito aos ditames da lei e
www.tce.es.gov.br

suas ações devem estar sempre pautadas na economicidade, na eficiência, na eficácia e na efetividade dos atos
administrativos. Conforme a Constituição Federal o dever de eficiência deverá ser observado pela administração direta e indireta, que se refere à execução da boa administração com presteza, perfeição e rendimento funcional, exige resultados positivos e satisfatórios atendendo as necessidades públicas. Por essa razão lhes são conferidos poderes e deveres para consecução do interesse
público local.
É ato de gestão administrativa a função de arrecadar
seus tributos e cobrar suas dívidas. Este ato de gestão do
administrador público, vinculado aos princípios constitucionais, reflete-se como parte da sua Prestação de Contas a qual terá seu julgamento proferido pelo Tribunal de
Contas, onde serão verificados se o administrador agiu
de forma correta no desempenho de suas funções .
O ato de gestão do Administrador não subtrai do Tribunal de Contas o julgamento das suas contas, esta de exclusividade constitucional.
Quando verificamos os princípios da Administração Pública, o principio da boa-fé do ato e do agente é derivado
do princípio da moralidade, e deverá ser respeitado em
suas atuações, pois é garantidor de uma atuação probo e
moral da administração pública. Ele é extraído implicitamente de dois grandes norteadores administrativos, que
são eles a moralidade administrativa e da própria exigência de probidade administrativa que decorre de outros
princípios constitucionais.
Não se demonstra a boa fé, mas sim a ausência de má
fé. A presunção de boa fé é relativa, admitindo prova em
contrário, podendo então ser elidida pela demonstração
da existência de má fé. Por outro lado observam-se os
casos de inversão do ônus da prova, quando cabe ao gestor administrativo prestar suas contas evidenciando a licitude de seus atos.
A Lei Complementar 621/2012 trata em seu artigo 83
da Tomada de Contas Especial a ser instaurada pelo enSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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te competente:
Art. 83. A autoridade administrativa competente, sob
pena de responsabilidade solidária, adotará providências com vistas à instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano, quando caracterizados:
[...]
§ 5º A tomada de contas especial será regulamentada
em ato administrativo do Tribunal de Contas.
Em observância ao §5º do art. 83 acima, foi editada a
Instrução Normativa nº 32/2014 que tratou também
das medidas administrativas prévias a sua instauração,
dispondo sobre o prazo de até 120 (cento e vinte) dias
para as providências, nos termos que a seguir se transcreve:
Art. 1º Tomada de contas especial é um processo instaurado pela autoridade administrativa competente, de ofício, depois de esgotadas as medidas administrativas internas, ou por determinação do Tribunal, com o objetivo
de apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento, quando
caracterizado pelo menos um dos fatos descritos adiante:
[...]
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:
[...]
O Regimento Interno desta Corte de Contas (Resolução
TC Nº 261/2013) também trata do tema conferindo a autoridade administrativa o reconhecimento da boa-fé do
responsável, in verbis:
Diário Oficial de Contas

Art. 152. A autoridade administrativa competente, diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou Município, mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere, da ocorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro,
bens ou valores públicos, da ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens ou da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, deve imediatamente, antes da instauração da tomada de
contas especial, adotar medidas administrativas para caracterização ou elisão do dano, observados os princípios
norteadores dos processos administrativos.
[...]
§ 3º Na ocorrência de perda, extravio ou outra irregularidade em que não se caracterize a má-fé de quem lhe deu
causa, fica dispensada a instauração de tomada de contas especial se o dano for imediatamente ressarcido, devendo a autoridade administrativa competente, em sua
tomada ou prestação de contas anual, comunicar o fato
ao Tribunal.
Analisando as duas correntes de pensamento, ambas
muito bem fundamentadas, eu me filio aos fundamentos da Instrução de Técnica de Consulta 35/2017 por entender que, somando-se o acima exposto aos artigos 87
§2º e 89 da LC 621/2012, que trata da interferência da
boa-fé ou da má-fé no cômputo dos juros de mora sobre os débitos, em momento posterior a instauração
de Tomada de Contas Especial por esta Corte, para que
possa “ser interpretado analogicamente para abranger
também aquele que paga o débito antes da instauração
da Tomada de Contas Especial e que tenha a sua boa-fé
reconhecida pela autoridade administrativa” como fundamentado pela área técnica.
Ante o exposto, concluo portanto, divergindo do
Ministério Público de Contas e acompanhando a Instrução Técnica de Consulta 35/2017, VOTO para que se
www.tce.es.gov.br

responda à consulta conforme a seguinte deliberação
que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. PARECER CONSULTA
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 conhecer da presente Consulta, para que no mérito seja respondida de acordo com
a Instrução Técnica de Consulta 35/2017, nos seguintes
termos:
1.1. Nos casos em que o devedor ressarcir ao erário o
montante apurado durante o período de 120 dias que
antecede a abertura da Tomada de Contas Especial, é
necessária a inclusão de juros de mora incidente sobre
o débito atualizado à taxa de um por cento ao mês ou
fração?
Sim. Nos casos em que o devedor ressarcir ao erário o
montante apurado, durante o período de 120 (cento e
vinte) dias que antecede a abertura de Tomada de Contas Especial, é necessária à inclusão de juros de mora sobre o débito atualizado, conforme índices previstos no
artigo 150 e Parágrafo Único, da Lei Complementar nº
621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal) a incidir desde a
data do evento danoso, quando se tratar de ato ilícito
decorrente de responsabilidade extracontratual.
1.2. Nos casos em que o devedor ressarcir ao erário o
montante apurado após a instauração ou conclusão da
Tomada de Contas Especial, é necessária a inclusão de
juros de mora incidente sobre o débito atualizado à taxa de um por cento ao mês ou fração?
Sim. Deve incidir correção monetária e juros de mora sobre o débito, conforme índices previstos no artigo
150 e Parágrafo Único (g.n.), da Lei Complementar nº
621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal), calculados desde a data do evento danoso, quando o devedor ressarSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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cir ao erário o montante apurado, após a instauração ou
conclusão da Tomada de Contas Especial, sendo que neste último caso, ainda que o ato praticado não seja decorrente de ato ilícito;
1.3. Nos casos em que se tratar de dano ao erário referente a convênio e o recurso permanecer integralmente depositado em conta poupança ou conta de investimento e o devedor ressarcir ao erário o montante
apurado durante o período de 120 dias que antecede a
abertura da Tomada de Contas Especial é necessária a
inclusão de atualização por VRTE e juros de mora incidente sobre o débito atualizado à taxa de um por cento ao mês ou fração?
Sim. Se o débito decorrer de ato ilícito deve incidir correção monetária e juros de mora, computados desde a
data do evento danoso, conforme índices previstos no
artigo 150 e Parágrafo Único, da Lei Complementar nº
621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal), quando o débito for pago durante o período de 120 (cento e vinte) dias
que antecede a abertura de Tomada de Contas Especial,
descontados os valores correspondentes aos juros e correção monetária do período em que o valor esteve depositado em conta poupança ou investimento, desde que
os índices não sejam inferiores aos percentuais aplicáveis por este Tribunal, sendo feitas as devidas compensações, se necessário;
1.4. Nos casos em que se tratar de dano ao erário referente a convênio e o recurso estiver depositado em
conta poupança ou conta de investimento, e o devedor
ressarcir ao erário o montante apurado após a instauração ou conclusão da Tomada de Contas Especial, é necessária a inclusão de atualização por VRTE e juros de
mora incidente sobre o débito atualizado à taxa de um
por cento ao mês ou fração?
Sim. Se o débito decorrer de dano ao erário referente
a convênio e o devedor ressarcir ao erário o montante
apurado após a instauração de Tomada de Contas Especial deve incidir correção monetária e juros de mora,
Diário Oficial de Contas

computados desde a data do evento danoso, conforme
índices previstos no artigo 150 e Parágrafo Único, da Lei
Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal), sendo que nos casos de conclusão da Tomada de
Contas Especial, independentemente de se tratar de ato
ilícito, descontando-se os valores correspondentes aos
juros e correção monetária do período em que o valor
esteve depositado em conta poupança ou investimento,
desde que os índices não sejam inferiores aos percentuais aplicáveis por este Tribunal, sendo feitas as devidas
compensações, se necessário;

3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do

1.5 Quando do ressarcimento ao erário de dano, existe
diferença na inclusão e na data de incidência de juros
de mora nos casos em que for ou não constatada má-fé
do responsável?

e Marco Antonio da Silva.

Sim. É relevante para o cálculo da incidência de correção monetária e juros de mora sobre o débito atualizado
a demonstração da boa-fé do devedor, já que, uma vez
reconhecida esta, expressamente, pela autoridade responsável no ente de origem, sob a sua inteira responsabilidade, é possível admitir a liquidação do débito, apenas atualizado monetariamente, sem a incidência de juros de mora, por aplicação analógica dos artigos 87, parágrafo 2º e 89, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica deste Tribunal) e Art. 152, §3ºdo Regimento Interno do TCEES (Resolução TC Nº 261/2013).
Observa-se, portanto, que o reconhecimento expresso
da boa-fé pela autoridade responsável no ente de origem, sob sua inteira responsabilidade, permite a aplicação analógica dos artigos 87, Parágrafo 2º e 89, da Lei
Complementar nº 621/2012, Lei Orgânica deste Tribunal, admitindo-se o afastamento da incidência dos juros
de mora do cálculo sobre o débito a ser pago, a título
de ressarcimento ao erário, independentemente do momento em que este ocorra (na fase das medidas administrativas ou mesmo depois de instaurada a Tomada de
Contas Especial).
2. Unânime.

Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
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
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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-017/2018 – PLENÁRIO

Processos: 07601/2017-5, 04901/2016-1

Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMRNS - Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS
Procuradores: Francisco Adão Silva De Carvalho, CARLOS
Estevan Fiorot Malacarne (OAB: 12401- ES)
EMENTA:RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO
PARECER PRÉVIO TC 068/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL – EXERCÍCIO DE 2015 – CONHECER – DAR PROVIMENTO PARCIAL – MANTER REJEIÇÃO DAS CONTAS – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos acerca de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Maria Albertina Menegardo Freitas em face do Parecer Prévio TC 068/2017- Segunda Câmara, proferido nos autos TC 4901/2016 (fls.
98/104), na qual foi recomendado ao Poder Legislativo
municipal a rejeição das contas apresentadas pela recorrente, no exercício de 2015, da Prefeitura Municipal de
Rio Novo do Sul.
Os autos foram apensados ao processo TC 4901/20161 (Prestação de Contas Anual de 2015), e encaminhados ao Secretário Geral das Sessões, para manifestação
acerca do prazo recursal, o qual se manifestou que o praDiário Oficial de Contas

zo para interposição do Recurso de Reconsideração, pelo responsável, em face do mencionado Acórdão venceu
em 28/09/2017 (fl. 42).
Em seguida, proferi a Decisão Monocrática 1686/20171 (fl. 43), sendo nessa oportunidade realizado o juízo
de admissibilidade recursal resultando no conhecimento do referido recurso, sendo remetido para a Secretaria
de Controle Externo de Recursos – SecexRecursos para a
devida análise e manifestação.
Após o autos foram encaminhados à Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, por meio do
despacho nº 61727/2017-1 (fl. 45) em razão da máteria
ser eminentemente contábil.
A SecexContas emitiu a Manifestação Técnica nº
1580/2017-1 (fls. 46/91) sugerindo que seja negado
provimento ao recurso em comento, com base em diversas irregularidades apontadas que evidenciaram a ausência de transparência das finanças do município, bem
como o descumprimento do mínimo constitucional aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino.
A Secretaria de Controle Externo de Recursos – SecexRecursos elaborou a Instrução Técnica de Recurso ITR
nº 00310/2017-8 opinando pelo provimento parcial do
referido recurso, considerando o afastamento de uma
das irregularidades apontadas na Manifestação Técnica
nº1580/2017-1.
O Ministério Público de Contas, por sua vez, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luís Henrique Anastácio
da Silva, anuiu com o posicionamento constante da Instrução Técnica de Recurso – ITR nº 00310/2017-8, pugnando pelo provimento parcial recursal.
A Responsável requereu sustentação oral (fls. 21), contudo, não compareceu a 10ª Sessão Ordinária do Plenário,
para realização da defesa oral.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Considerando que os pressupostos de admissibilidade já
www.tce.es.gov.br

foram objeto de análise e conhecimento do recurso na
Decisão Monocrática 1686/2017-1 (fl. 43) proferida por
este Relator, que resultaram no conhecimento do recurso em comento, passo à análise de mérito do presente
Recurso de Reconsideração.
A Recorrente busca pelo presente Recurso de Reconsideração a reforma do Parecer Prévio TC nº 068/2017 – Segunda Câmara, proferido nos autos TC 4901/2016 que
trata acerca de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, referente ao exercício
de 2015.
As irregularidades registradas no Parecer Prévio TC
068/2017 (fls. 98/104 – TC 4901/2016), são:
1) Abertura de Créditos adicionais com indicação de fonte de recursos indisponível (Item 5.4.1 do RT 527/2016
e 2.1 da ITC 2061/2017).
Base Legal: Art. 43 da Lei Federal 4.320/1964 e art. 167,
inciso V, da Constituição Federal de 1988.
2) Inconsistências na consolidação do Balanço Financeiro (item 6.1.1 do RT 527/2016 e 2.2 da ITC 2061/2017).
Base Legal: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis,
aprovado pela Resolução CFC nº 1.133/08 e art. 85 da Lei
Federal 4.320/1964 e art. 50, inciso III da LC 101/2000
(LRF).
3) Divergência entre o Saldo Disponível do exercício anterior evidenciado no Balanço Financeiro de 2015 e o
saldo para o exercício seguinte evidenciado no Balanço Financeiro do exercício de 2014 (item 6.2.1 do RT
527/2016 e 2.3 da ITC 2061/2017).
Base Legal: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis,
aprovado pela Resolução CFC nº 1.133/08 e art. 85 da
Lei Federal 4.320/1964.
4) Inconsistências na consolidação do Balanço Patrimonial (Item 7.1.1 do RT 527/2016 e 2.4 da ITC 2061/2017).
Base Legal: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis,
aprovado pela Resolução CFC nº 1.133/08 e art. 85 da Lei
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Federal 4.320/1964 e art. 50, inciso III da LC 101/2000
(LRF).

Base Legal: art. 212, caput da Constituição Federal de
1988.

5) Saldos do exercício anterior evidenciados no Balanço Patrimonial Consolidado do exercício de 2015 (Item
7.1.2 do RT 527/2016 e 2.5 da ITC 2061/2017).

11) Ausência de Relatório e Parecer Conclusivo emitido pelo controle interno e Pronunciamento expresso
do chefe do poder atestando ter tomado conhecimento
das conclusões contidas no referido parecer (item 11.1
do RT 527/2016 e 2.10 da ITC 2061/2017).

Base Legal: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis,
aprovado pela Resolução CFC nº 1.133/08 e art. 85 da
Lei Federal 4.320/1964.
6) Resultado Patrimonial do Período evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais diverge do Resultado do exercício demonstrado no Balanço Patrimonial (Item 7.1.3 do RT 527/2016 e 2.6 da ITC 2061/2017).
Base Legal: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis,
aprovado pela Resolução CFC nº 1.133/08 e art. 85 da
Lei Federal 4.320/1964.
7) Saldo total evidenciado no demonstrativo da Dívida
Flutuante diverge do Passivo Financeiro evidenciado no
Balanço Patrimonial (Item 7.1.4 do RT 527/2016 e 2.7
da ITC 2061/2017).
Base Legal: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis,
aprovado pela Resolução CFC nº 1.133/08 e art. 85, 86,
92 e 105, § 3º da Lei Federal 4.320/1964.
8) Demonstrativo da Dívida Fundada apresenta registros inconsistentes (item 7.1.5 do RT 527/2016 e 2.8 da
ITC 2061/2017).
Base Legal: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis,
aprovado pela Resolução CFC nº 1.133/08 e art. 85, 86,
98 e 105, § 4º da Lei Federal 4.320/1964.
9) Ausência de medidas legais para a instituição do
Fundo Municipal de Saúde como unidade gestora (item
7.1.6 do RT 527/2016 e 2.9 da ITC 2061/2017).
Base Legal: art. 14 da Lei Complementar Federal
141/2012.
10) Descumprimento do mínimo constitucional na aplicação, manutenção e desenvolvimento do ensino (item
9.1.1.1.1 do RT 527/2016 e 2.10 da ITC 2061/2017).
Diário Oficial de Contas

Base Legal: art. 4º e parágrafo único da Resolução TC
227/2011 e Instrução Normativa TC 34/2015.
Feita a análise do conteúdo do presente recurso, a SecexContas, embora entendesse pelo afastamento de
uma irregularidade, opinou pela negativa de provimento ao recurso, conforme a Manifestação Técnica nº
1580/2017-1 (fls. 46/91).
A SecexRecursos, por sua vez, opinou pelo provimento
parcial do recurso, com alicerce no afastamento da irregularidade supra referida, qual seja:
Divergência entre o Saldo Disponível do exercício anterior evidenciado no Balanço Financeiro de 2015 e o saldo
para o exercício seguinte evidenciado no Balanço Financeiro do exercício de 2014 (item 6.2.1 do RT 527/2016 e
2.3 da ITC 2061/2017).
De plano acompanho o entendimento técnico quanto ao
afastamento da referida supracitada, tomando por fundamento as razões apresentadas na Manifestação Técnica nº 1580/2017-1.
Quanto aos demais indicativos de irregularidades que foram mantidos, passo a analisa-los detidamente.
Abertura de Créditos adicionais com indicação de fonte
de recursos indisponível (Item 5.4.1 do RT 527/2016 e
2.1 da ITC 2061/2017).
Nesse item, conforme indicado no RT 527/2016, foram abertos créditos adicionais no montante de R$
5.207.351,01, com a fonte de superávit financeiro do
exercício anterior. Contudo, esse valor excedeu em R$
3.232.727,39 o total dos recursos disponíveis naquela
fonte, uma vez que foi considerado no referido valor o
www.tce.es.gov.br

superávit do Regime Próprio de Previdência.
A Recorrente defende que foi obedecido o limite de suplementação autorizado na Lei orçamentária, que as contas públicas não estão desequilibradas e que no exercício houve um superávit orçamentário de R$ 908.131,52.
Ressaltou ainda que essa Corte de Contas entendeu recentemente no mesmo sentido ao julgar a apreciação
de contas do prefeito do município de Cariacica referente ao exercício de 2015 (TC 4.106/2016 – apenso TC
9.151/2015). Entretanto, tal comparação não pode ocorrer, uma vez que são situações distintas e que no processo de Cariacica a irregularidade não foi afastada como
afirma a Recorrente.
Assiste razão a área técnica, pois o superávit financeiro,
decorrente das contribuições e dos recursos vinculados ao Instituto de Previdência dos Servidores de Rio
Novo do Sul, somente poderá ser utilizado para pagamento de benefícios previdenciários, não servindo como fonte de recurso para abertura de crédito adicional.
Portanto, entendo por bem, a manutenção desta irregularidade, contudo, não vislumbro que ela tenha o condão para macular as contas, pelas razões que seguem.
Da análise da Execução Orçamentária da Despesa, tem-se que o total da despesa orçamentária prevista para o exercício de 2015 na Lei Orçamentária Anual –LOA
do município –Lei 625/2014, era de R$34.769.600,00.
Quanto aos empenhos emitidos, o valor total utilizado
foi de R$ 31.812.101,66. Vislumbra-se um saldo de dotação a ser empenhado no montante de R$ 908.131,52
(Superávit orçamentário).
Portanto, sob o aspecto orçamentário, o gestor não executou sequer o valor total da despesa autorizado pela
LOA, o que evidencia que a abertura dos créditos adicionais em questão não necessitariam ser executados,
uma vez que a despesa empenhada no exercício foi menor que o orçamento inicial.
É certo que a abertura de Créditos Adicionais indicanSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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do fonte de recursos proveniente superávit financeiro do
RPPS do exercício anterior, evidencia que o planejamento não foi feito de maneira adequada. Entretanto, essa
irregularidade, por si só, não compromete inteiramente
as contas ao ponto de maculá-las. Também, objetivando
a uniformização de entendimento deste Tribunal e garantindo segurança jurídica aos jurisdicionados, é importante considerar o posicionamento já adotado em decisões que analisaram irregularidade semelhante em outros processos.
Nesse sentido, destaco que este entendimento que ora
manifesto, foi adotado por este Tribunal de Contas, no
processo TC 2806/2014, que tratou da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Vitória, onde foi
apontada também a irregularidade “Abertura de Créditos Adicionais Indicando Fonte de Recursos Inexistente”, e esta Corte entendeu que tal irregularidade não seria capaz de macular as contas, emitindo Parecer Prévio
005/2017 pela aprovação das contas com ressalva, senão vejamos:
TC 2806/2014 - PARECER PRÉVIO 005/2017:
“Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2806/2014 RESOLVEM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um de fevereiro de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos
do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Recomendar ao Legislativo Municipal a aprovação com
ressalva da Prestação de Contas Anual da Prefeitura de
Vitória, sob a responsabilidade do senhor Luciano Santos
Rezende, relativa ao exercício de 2013, na forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012;
2. Determinara o gestor que seja mais diligente quanto à correta utilização das fontes de recursos para suplementação do orçamento, efetuando a abertura de
créditos adicionais em absoluta conformidade com a
Constituição da República e com a Lei 4.320/64;
Diário Oficial de Contas

3. Recomendara o Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio,
na forma do art. 48 da LRF;

sas divergências, ressaltando que a divergência de R$
10.933.240,35 no Passivo não circulante decorria da ausência de consolidação das reservas matemáticas do Instituto de previdência dos Servidores do Município de Rio
Novo do Sul.

4. Dar ciência aos interessados;

Em sede de recurso, alega a Recorrente que houve mudança do Sistema Informatizado de Contabilidade e que
por tal razão não conseguiu obter os documentos que
justificassem a origem das divergências apontadas.

5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.”
Diante do exposto, divergindo da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, mantenho esta irregularidade, tão somente no campo da ressalva, vez que não entendo que ela não tem o condão de macular as contas.
Inconsistências na consolidação do Balanço Financeiro (item 6.1.1 do RT 527/2016 e 2.2 da ITC 2061/2017).
Verifico nesse item a tentativa de explicação pela Recorrente acerca das diferenças de consolidação no Balanço Financeiro apuradas na tabela 12 do RTC (fl.15 do TC
4901/2016), por meio de cálculos apontando a divergência no campo “saldo em espécie para o exercício seguinte”, resultando na divergência final de R$ 73.087,50 relativa ao campo de pagamentos extra orçamentários, sendo ambos do Balanço Financeiro.
Todavia, como bem explanado pela área técnica, não foram juntadas aos autos as provas documentais quanto à
alegação de que o valor negativo de R$ 73.087,50 se tratava de uma devolução de duodécimos contabilizada pela Câmara no exercício de 2015 e que somente em 2016
efetivamente ingressou e foi contabilizado no caixa da
Prefeitura, o que também não restou comprovado, motivos pelo qual acompanho a Área Técnica e do Ministério
Público de Contas e entendo que deve ser mantida esta
irregularidade.
4) Inconsistências na consolidação do Balanço Patrimonial (Item 7.1.1 do RT 527/2016 e 2.4 da ITC 2061/2017).
A área técnica ao confrontar os demonstrativos Balanço Patrimonial Consolidado do Município de Rio Novo
do Sul e os Balanços Patrimoniais das unidades gestoras municipais, constatou-se a existência de diverwww.tce.es.gov.br

Não logrou êxito a Recorrente em identificar a origem
das divergências de forma que pudessem ser saneadas,
tão pouco comprovar as demais alegações, razão pela
qual acompanho a área técnica e Ministério Público de
Contas pela manutenção da irregularidade em comento.
Saldos do exercício anterior evidenciados no Balanço Patrimonial Consolidado do exercício de 2015 (Item
7.1.2 do RT 527/2016 e 2.5 da ITC 2061/2017).
A área técnica observou que os valores evidenciados na
coluna “saldos anteriores” do Balanço Patrimonial Consolidado – Exercício de 2015, divergem dos saldos do encerramento do exercício de 2014 espelhados no Balanço
Patrimonial Consolidado – Exercício 2014, encaminhado
na PCA 2014 (TC 6296/2015).
A Recorrente alega que a Prestação de Contas de 2014
foi comprometida por erros gerados a partir de problemas no sistema informatizado de contabilidade e que
entende serem corretos os valores apresentados na PCA
de 2015, devendo os mesmos serem considerados para análise do presente processo. Entretanto, não restou
comprovado que os valores constantes na PCA de 2015
são corretos.
Ademais, observo que na tabela 12 do RT 527/2016, o
Balanço Patrimonial Consolidado – exercício de 2015,
demonstra na coluna “saldos anteriores” superávit financeiro a menor em R$ 1.472.476,95, quando comparado ao superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial – exercício de 2014 (TC 6296/15), quando de forSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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ma obrigatória deveriam estes ser iguais.
Pelo exposto e tendo em vista as divergências contábeis indicadas, sem quaisquer esclarecimentos ou ajustes, entendo que a fidedignidade e confiabilidade das informações contábeis foram comprometidas, motivo pelo
qual deve ser mantida essa irregularidade, acompanhando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas.
Resultado Patrimonial do Período evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais diverge do Resultado do exercício demonstrado no Balanço Patrimonial (Item 7.1.3 do RT 527/2016 e 2.6 da ITC 2061/2017).
Nesse item a Recorrente argumenta que não conseguiu
obter a tempo o documento capaz de sanar a diferença
de R$20.000,00 que entende ser um valor insignificante
para a administração pública por se tratar de 0,0031%,
podendo, dessa forma, serem aplicados os princípios
da insignificância e da irrelevância, resultando assim no
afastamento da irregularidade em comento.
Entretanto, considerando a ausência de identificação da
referida divergência corroborada pela Recorrente, tão
pouco apresentação oportuna de novas argumentações
e documentos em sede de sustentação oral, vez que não
foi realizada pela Recorrente, impossível se faz o afastamento da irregularidade, ou seja, mantenho-a incólume,
nos termos do entendimento proferido pela Área Técnica e pelo Ministério Público de Contas.
Saldo total evidenciado no demonstrativo da Dívida
Flutuante diverge do Passivo Financeiro evidenciado no
Balanço Patrimonial (Item 7.1.4 do RT 527/2016 e 2.7
da ITC 2061/2017).
A Recorrente defende nesse item a impossibilidade de
conseguir o documento capaz de suprimir a diferença de
R$ 283.454,52 e considerando tratar-se de 0,025% entende que deva se enquadrar nos princípios da insignificância e irrelevância.
Noto que no presente processo, diversas divergências
Diário Oficial de Contas

em relatórios e demonstrativos foram constatados, comprometendo a fidedignidade e confiabilidade das demonstrações contábeis disponíveis para exame deste
Tribunal de Contas.
A Recorrente, por sua vez, sequer apresenta algum fato ou documento que pudesse justificar as muitas divergências existentes e pretende que estas sejam simplesmente ignoradas com base no princípio da insignificância.
Todavia, o princípio da insignificância não deve ser aplicado indistintamente em qualquer situação que, aparentemente, os valores ou percentuais envolvidos sejam pequenos. A peculiaridade de cada caso concreto é que deve motivar o uso do referido princípio, para que com razoabilidade, possa se resguardar a legalidade e o interesse público.
Acompanhando o opinamento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas e entendo que a irregularidade em comento deve ser mantida ante a falta de justificativa e elementos probatórios que justificasse a divergência apontada.
Demonstrativo da Dívida Fundada apresenta registros
inconsistentes (item 7.1.5 do RT 527/2016 e 2.8 da ITC
2061/2017).
No RT 527/2016 a área técnica aborda que o Demonstrativo da Dívida Fundada evidencia como saldo total
da dívida fundada para o exercício seguinte o valor total de R$ 8.469.641,43 e que esse valor excede em R$
6.672.942,82 o total do Passivo Permanente evidenciado
no Balanço Patrimonial do exercício de 2015.
Nesse sentido, a Recorrente em sede de defesa alega a
empresa contratada responsável pelo sistema informatizado de contabilidade utilizado não apresentava relatórios e anexos consistentes e confiáveis. Argumenta ainda que a divergência contábil ocorreu em razão de todos os valores registrados no Passivo Circulante e não
Circulante foram evidenciados no Demonstrativo da Díwww.tce.es.gov.br

vida Fundada.
Diante disso, nota-se que as alegações não são capazes
de justificar a divergência e não há provas documentais
acerca dos fatos alegados, motivo pelo qual acolho o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas pela manutenção dessa irregularidade.
Ausência de medidas legais para a instituição do Fundo
Municipal de Saúde como unidade gestora (item 7.1.6
do RT 527/2016 e 2.9 da ITC 2061/2017).
Conforme ressai do RT 527/2016, o município de Rio Novo do Sul não possui Fundo Municipal de Saúde instituído, contrariando as disposições da Lei Complementar
Federal 141/12.
Diante disso, aduz a Recorrente que o referido Fundo
existe e que este foi instituído pela Lei 374/2009 de 03
de novembro de 2009, sendo possível identifica-lo por
meio do BALEXO encaminhado conjuntamente com a
PCA.
Contudo, a área técnica não localizou a referida lei no
portal da Prefeitura do Município de Rio Novo do Sul e
no site da Câmara Municipal. No que se refere à alegação de que é possível identificar a Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde no BALEXO, a área técnica verificou que não procede, além disso, por estarem
as despesas do referido fundo de saúde subdivididas
em blocos alocados em várias Unidades Orçamentárias vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde, dificultou o controle dos gastos públicos realizados pelo
município de Rio Novo do Sul com ações e serviços públicos de saúde. Por tal razão, opinam pela manutenção
dessa irregularidade.
De fato não há nos autos a cópia da mencionada lei criadora do Fundo, tão pouco foi possível localizá-la nos sites
do município e da Câmara, como averiguado por este Relator. Todavia, em buscas pela referida Lei na internet foi
possível constatar, através de outras informações, que o
Fundo Municipal de Saúde de Rio Novo do Sul foi, de faSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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to, instituído, inclusive com CNJ registrado junto a Receita Federal, conforme consulta abaixo, retirada do site da
receita federal, que registra que o fundo foi criado em
03/11/2009 e está em situação cadastral ativa junto a
Receita Federal.
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06
de maio de 2016.
Emitido no dia 19/03/2018 às 13:45:28 (data e hora de
Brasília).
Diante disso, divergindo da Área Técnica e do Ministério
Público de Contas entendo que deve ser afastada a presente irregularidade.
Descumprimento do mínimo constitucional na aplicação, manutenção e desenvolvimento do ensino (item
9.1.1.1.1 do RT 527/2016 e 2.10 da ITC 2061/2017).
Conforme inicialmente apurado pela área técnica no processo de prestação de contas (TC 4901/16), o município de
Rio Novo do Sul tinha aplicado 20,19% (vinte vírgula dezenove pontos percentuais) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo
mantida a irregularidade.
Em seu recurso, a Recorrente alega que em consonância
com o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, extraído diretamente do sítio
Eletrônico do Ministério da Educação, os gastos com ensino do município atingiu 27,63% da receita de impostos e
transferências em 2015, superando assim o mínimo obrigatório de 25%. Também foi questionado pela Recorrente o montante de R$ 1.488.614,45, deduzido como restos
a pagar sem disponibilidade, no calculo da apuração do
MDE, uma vez que mostram se divergente do valor de restos a pagar constante do BALEXO (R$ 44.110,41 ).
Em análise do recurso, a área técnica verificou que o valor de R$ 44.110,41 questionado pelo Recorrente, não representa todos os restos a pagar da Unidade Orçamentária Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mas tão
somente a Empenhos a Pagar da Secretaria Municipal
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de Educação e Cultura, Unidade Orçamentária 06.004–Setor de Merenda Escolar, executado na seguinte dotação
orçamentária: 12306-EducaçãoAlimentação e Nutrição,
123061028 –Programa Alimentação Escolar das Escolas
do Município, 2.034000–Distribuição de Merenda Escolar
–Recursos Próprios.
Além disso, a área técnica revisou o Apêndice D do RT
527/2016, inscrição de restos a pagar sem disponibilidade financeira questionado pela recorrente, com base na documentação que integra a prestação de contas
anual e constatou-se, que o município, no exercício de
2015, aplicou 24,02% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino, não atingindo assim o mínimo exigido.
Diante disso, tenho que assiste razão o corpo técnico, pois
embora dados constantes no SIOPE tenham evidenciado o
cumprimento da aplicação mínima na manutenção e desenvolvimento ensino, as informações constantes no referido sistema são declaratórias e carecem de uma análise
quanto à exatidão e fidedignidade daquelas informações.
No caso da análise procedida no presente processo, foi
embasada nos documentos apresentados na Prestação de
Contas e auditados pelos técnicos dessa Corte de Contas,
que atestam o resultado da análise apresentada.
Assim, os dados situados na tabela 2 “Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino” à fl.83, que resultam
em 24,02%, demonstram a não aplicação do limite mínimo constitucional, razão pelo qual acompanho a Área Técnica e Ministério Público de Contas e mantenho esta irregularidade.
Ausência de Relatório e Parecer Conclusivo emitido pelo controle interno e Pronunciamento expresso do chefe
do poder atestando ter tomado conhecimento das conclusões contidas no referido parecer (item 11.1 do RT
527/2016 e 2.10 da ITC 2061/2017).
Verificou a área técnica que não constava da Prestação de
Contas de 2015 o Relatório e Parecer conclusivo emitido
pelo órgão central do sistema de controle interno, assiwww.tce.es.gov.br

nado por seu responsável, bem como o pronunciamento expresso do chefe do poder atestando ter tomado
conhecimento das conclusões contidas no citado parecer conclusivo.
Em seu recurso, a Recorrente alega que não pode recair
sobre ela a responsabilização pelo não envio de um documento que deveria compor a PCA 2015, cabendo somente o encaminhamento e manifestação quanto ao conteúdo do relatório de controle interno (RELOCI). Sustenta, ainda, que o Controlador à época não emitiu o relatório em
virtude de atraso na elaboração da Prestação de Contas.
Não merece prosperar as alegações da Recorrente, uma
vez que o envio dos documentos que compõe a Prestação
de Contas é de sua responsabilidade, cabendo a ela providenciar que todos os relatórios sejam elaborados e encaminhados juntamente com a PCA, ou apresentar justificativas que demonstrem a razão das informações incompletas, acompanhadas de documentos comprobatórios.
Mantenho, assim, esta irregularidade, seguindo o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente 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. PARECER PRÉVIO
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 de Reconsideração,
com fulcro no artigo 162, 2º da Lei Orgânica deste Tribunal
c/c artigo 397, IV do Regimento Interno desta Corte;
1.2. No mérito, dar PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de
Reconsideração, a fim de afastar os itens 2.3 e 2.9 da ITC
2061/2017, mantendo incólume os demais termos do PARECER PRÉVIO Nº 068/2017 (TC 4901/2016 em apenso)
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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pela REJEIÇÃO das Contas, referente ao exercício de 2015
da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul;
1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
2. Por maioria. Vencido parcialmente o conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou
a área técnica, mantendo todas as irregularidades (ITC
310/17) e o MPEC (Parecer 6131/17).
3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: 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 presentes: João Luiz Cotta Lovatti e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSLHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 12/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Diário Oficial de Contas
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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- 320/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO TC: 02740/2007-1
APENSOS TC: 02116/2007-1
UNIDADE GESTORA: Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual
EXERCÍCIO: 2006
RESPONSÁVEIS: Angelo Roncalli de Ramos Barros, Fernando Zardini Antonio, Julio Cezar Costa
ADVOGADOS: Antônio Augusto Genelhu Júnior - OAB/
ES 1946
FISCALIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – AUDITORIA ORDINÁRIA - EXERCÍCIO DE 2006 – IRREGULARIDADES – PRESCRIÇÃO – RESSARCIMENTO - AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO – CONTAS JULGADAS REGULARES COM RESSALVAS.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2006, da Secretaria de Estado da Justiça, sob a responsabilidade de Fernando Zardini Antônio (01/01/2006 a 10/01/2006), Júlio César Rocha
(01.01.2006 a 16.06.2006) e Ângelo Roncalli de Ramos
Barros (11.01.2006 a 31.12.2006) composta dos balanDiário Oficial de Contas

ços e demonstrativos contábeis do órgão e da análise de
atos de gestão (TC-2116/2007, em apenso).
Citados e notificados, os interessados apresentaram razões de justificativas e alegações de defesa, conforme segue: Fernando Zardini Antonio - Citação (fls. 693/698);
Ângelo Roncalli de Ramos Barros – Notificação (fls.
702/731); Ângelo Roncalli de Ramos Barros – Citação (fls.
734/845 – anexos – 846/3243); Júlio Cezar Costa – Citação (fls. 3247/3292 – anexos 3293/5338).
Nos autos do processo TC-2740/2007, que trata da prestação de contas anual, a 2ª Controladoria Técnica, à vista do Relatório Técnico Contábil - RTC n.º 257/2007,
fls. 467/482 e da Manifestação Técnica Preliminar MTP
48/2010, fls. 495/545, sugeriu a notificação e citação de
Ângelo Roncalli de Ramos Barros para apresentar justificativas quanto aos seguintes indícios de irregularidades:
NOTIFICAÇÃO:
7.8 - Não foi apresentado extrato/conciliação bancária
das contas a seguir:
Tabela
7.13 — Bens Móveis
a) Apurada divergência a maior no inventário físico em
relação ao contábil no montante de R$ 780.470,57 (R$
3.438.074,54 - R$ 2.657.603,97).

7.1 — Esclarecimento e documentos de controle de
registro no Balanço Patrimonial, fl. 06, no valor de R$
633,12, Partic. Societárias.
Referência item 3.3 deste relatório.
- Base Legal: Lei Federal nº 4.320/64, artigos 85, 89 e 105.
7.2 — Esclarecimento e documentos de controle de
registro no Balanço Patrimonial, fl. 06, no valor de R$
881.810,71, Outros Investimentos.
Referência item 3.3 deste relatório.
- Base Legal: Lei Federal nº 4.320/64, artigos 85, 89 e 105.
7.3 - Classificação contábil indevida ⇒ a conta
104.01678.17 (Caixa Econômica Federal) está cadastrada na conta contábil 111113.05.01 — Diversas aplicações — Banco do Brasil.
Referência item 4 deste relatório.
- Base legal: Lei Federal nº 4.320/64, arts. 85 e 89.
Res. TC nº 182/02, arts. 105, inciso III.
7.4 - Contas não cadastradas ⇒ foi apresentada conciliação e/ou extrato bancário para as contas a seguir, entretanto, as mesmas não figuram cadastradas na consulta BALANCETE no SIAFEM2006.
Tabela

b) Não foi apresentada a declaração de realização do inventário de bens móveis da SEJUS.

7.5 - Conta encerrada com saldo ⇒ a conta bancária
001-3665X-72.978.7 está sendo encerrada como pode
ver verificado às fls. 144/147 (saldo = 0,00), entretanto,
às fls. 113/114 é apresentada conciliação e extrato bancário com saldo de R$ 67.002,66.

Referência item 6.3 deste relatório.

Referência item 4 deste relatório.

- Base Legal: Res. TC nº 182/02, arts. 105, inciso IV.

- Base legal: Lei Federal nº 4.320/64, arts. 85 e 89.

CITAÇÃO:

Res. TC nº 182/02, arts. 105, inciso III.

Referência item 6.3 deste relatório.
- Base Legal: Lei Federal nº 4.320/64, arts. 85 e 89.
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7.6 - Conta bancária cadastrada no SIAFEM2006 indevida ⇒ o saldo de R$ 19.577.085,02 está cadastrado no
SIAFEM2006 na conta 104-01678-17 (conta contábil:
11113.04.04) e o respectivo extrato bancário apresenta conta 104-0167-013-409.187.7 (fl. 157).

7.10 - Divergência no montante de R$ 53.844,82 entre o demonstrativo analítico de Restos a Pagar inscritos no exercício, fls. 47/49 (R$ 17.235.084,62) e respectivo valor registrado no Balanço Financeiro, fl. 05 (R$
17.288.929,44).

Referência item 4 deste relatório.

Referência item 5 deste relatório.

Contábil Conclusiva, em relação aos itens I.7, I.8 e I.10,
sugerimos a esta Corte de Contas, que DETERMINE, com
base no artigo 46 c/c 48, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº. 32/1993 (Lei Orgânica deste TCEES) à Secretaria de Estado de Controle e Transparência (SECONT)
que instaure TOMADA DE CONTAS ESPECIAL para:

- Base legal: Lei Federal nº 4.320/64, arts. 85 e 89.

- Base legal: Lei Federal nº 4.320/64, arts. 85 e 89.

I) Identificar a origem das seguintes divergências:

Res. TC nº 182/02, arts. 105, inciso III.

Res. TC nº 182/02, arts. 105, inciso II, a.

Item I.7 dessa Instrução Contábil Conclusiva:

7.7 - Divergência entre contábil, conciliação e extrato:

7.11 — Bens Imóveis ⇒ apurada divergência a maior
no físico em relação ao contábil no montante de R$
4.826.954,54 (R$ 68.338.000,00 — R$ 63.511.045,46).

Diferença de R$ 3.391,50 entre saldo contábil da Conta bancária 021-01045-5461942 e a conciliação bancária
com saldo igual a R$ 0,00 apresentada à fl. 162, tratando-se de conta encerrada desde 19/04/2006, conforme
consta à fl. 163.

a) a Conta bancária 021-01045-5461942 apresenta saldo
no SIAFEM2006 de R$ 3.391,50; à fl. 162 foi apresentada
conciliação com saldo R$ 0,00; à fl. 163 trata-se de correspondência do Banestes informando não ser possível
emitir extrato da referida conta, pois a mesma encontra-se encerrada desde de 19/04/2006.
b) a Conta bancária 021-01045-5461678 apresenta saldo
no SIAFEM2006 de R$ 60.000,00; à fl. 164 foi apresentada conciliação com saldo R$ 0,00; à fl. 165 trata-se de
correspondência do Banestes informando não ser possível emitir extrato da referida conta, pois a mesma encontra-se encerrada desde de 19/04/2006.
Referência item 4 deste relatório.
- Base legal: Lei Federal nº 4.320/64, arts. 85 e 89.
Res. TC nº 182/02, arts. 105, inciso III.
7.9 - Diferença de R$ 80.004,89 entre o somatório das conciliações bancárias (R$ 20.790.353,86) e
o saldo registrado no Balanço Financeiro, fl. 05 (R$
20.870.358,75).
Referência item 4 deste relatório.
- Base legal: Lei Federal nº 4.320/64, arts. 85 e 89.
Res. TC nº 182/02, arts. 105, inciso III.
Diário Oficial de Contas

Referência item 6.1 deste relatório.
- Base Legal: Lei Federal nº 4.320/64, arts. 85, 89, 95 e
96.
7.12 — Bens de Almoxarifado ⇒ apurada divergência a
maior no físico em relação ao contábil no montante de
R$ 10.544,49 (R$ 476.697,18 - R$ 466.152,69).
Referência item 6.2 deste relatório.
- Base Legal: Lei Federal nº 4.320/64, arts. 85 e 89.
Análise técnica extraída da Instrução Contábil Conclusiva ICC 37/2011 (f. 5342/5371), manifestou-se conclusivamente nos seguintes termos:
CONCLUSÃO
Mantidos os indícios de irregularidade de que tratam
os itens I.7, I.8 e I.10 dessa Instrução Contábil Conclusiva pela ausência de indicação da origem das diferenças
apuradas, sugerimos quanto ao aspecto técnico-contábil que as contas prestadas pela Senhor Ângelo Roncalli
de Ramos Barros, Secretário de Estado da Justiça, referentes ao exercício financeiro de 2006, sejam consideradas irregulares. Considerando o exposto nesta Instrução
www.tce.es.gov.br

Item I.8 dessa Instrução Contábil Conclusiva:
Diferença de R$ 60.000,00 entre saldo contábil da Conta bancária 021-01045-5461678 e a conciliação bancária
com saldo igual a R$ 0,00 apresentada à fl. 164, tratando-se de conta encerrada desde 19/04/2006, conforme
consta à fl. 165.
Item I.10 dessa Instrução Contábil Conclusiva:
Diferença de R$ 78.094,58 entre o somatório das conciliações bancárias (R$ 20.792.264,17) e o saldo registrado
no Balanço Financeiro, fl. 05 (R$ 20.870.358,75).
quantificar eventual dano ao erário;
identificar os responsáveis pelo eventual dano ao erário;
identificar os responsáveis pelos registros irregulares
apontados nessa Instrução Contábil Conclusiva;
tomar medidas necessárias para que sejam promovidos
os devidos ajustes e/ou o ressarcimento com atualização efetuada na forma da Instrução Normativa TC nº.
8/2008.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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No tocante aos autos do processo TC-2116/2007, relativo à auditoria ordinária consubstanciada no Relatório
Técnico do Plano de Auditoria nº 086/2007, fls. 26/160,
, referente ao exercício 2006 , dos seus achados citados Fernando Zardini Antônio – Secretário de Estado da
Justiça de 01/01/2006 a 10/01/2006; Júlio Cézar Costa –
Subsecretário de Estado da Justiça para Assuntos Administrativos de 01/01/2006 a 16/06/2006 e Ângelo Roncalli de Ramos Barros – Secretário de Estado da Justiça
de 11/01/2006 a 31/12/2006, a saber:

Base Legal: Infringência ao que dispõem o art. 1º, §3º
do Decreto Estadual nº 1591- R, de 29 de novembro de
2005 e o art. 3º da Portaria 007 da PGE, publicada em 01
de março de 2005.

PROCESSOS: 30822360 — 32259590 — 32588569 —
35084146 — SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES (PRL) – Contrato nº
034/2005 – Contratada: K – Alimentação Ltda. ME – Período: 17/12/2005 a 16/12/2006 – Valor Anual Estimado: R$ 815.400,00 e Contrato nº 32/20006 - Contratada: K – Alimentação Ltda. ME – Período: 18/12/2006 a
17/12/2007 – Valor Anual Estimado: R$ 1.798.776,00.

Agentes responsáveis: Julio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros

a) Ausência de interesse público para a realização de nova licitação

Agente responsável: Ãngelo Roncalli de Ramos Barros.
d) Ausência de controle eficaz da quantidade de internos
nos presídios e consequente pagamento de etapas diárias superior ao número de internos.
Base legal: Infringência ao art. 63 da Lei nº 4.320/64.

e) Pagamento sem cobertura contratual
e.1) fornecimento de alimentação a internos do CONCOL
Base legal: Infringência ao disposto nos artigos 54 e 66
da Lei nº 8.666/93.
Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros
e.2) ausência de contrato

Base legal: Infringência ao princípio da economicidade
previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988 e ao
disposto nos art 3º e 57, II, da Lei nº 8.666/93.

Base legal: Infringência ao disposto nos artigos 60 e 62
da Lei nº 8.666/93.

Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros

e.3) fornecimento de diárias em número superior ao limite contratual

b) Inércia da Administração em negociar melhor preço Pregão 43/06
Base legal: Infringência inc. XVII, art. 4º, Lei 10.520/02;
art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e ao art.
3º da Lei 8.666/93.
Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
c) Ausência de Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do
Estado
Diário Oficial de Contas

Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros

1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04,
art. 63 da Lei nº 4.320/64 e art. 65, parágrafo 5° da Lei
nº 8.666/93.
Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros: 32.182,26 VRTE’s e Ângelo Roncalli de Ramos Barros: 42.636,36 VRTE’s.
g) Ausência de apresentação de comprovantes de quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais.
Base legal: Infringência ao disposto na Lei Estadual nº
5.383/97, na cláusula 4.1 do Contrato nº 034/2005 e na
cláusula 5ª, §1º do Contrato 032/2006.
Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros
PROCESSOS: 29501431 E 32242298 — 32259085,
32588526 E 29501431 — 34649905 — SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO PRESÍDIO DE SEGURANÇA MÉDIA II
a) Ausência de interesse público para a realização de nova licitação
Base legal: Infringência ao princípio da economicidade
previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988 e ao
disposto nos art 3º e 57, II, da Lei nº 8.666/93.
Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros

Base legal: Infringência ao disposto nos artigos 54, 65
§2º e 66 da Lei nº 8.666/93.

b) Inércia da Administração em negociar melhor preço Pregão 37/06

Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros

Base legal: Infringência ao inc. XVII, art. 4º, Lei 10.520/02;
art. 37, caput, da

f) Não demonstração e abatimento nas notas fiscais de
alimentação do benefício obtido e falha na liquidação da
despesa.
Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
www.tce.es.gov.br

Constituição Federal, de 1988 e ao art. 3º da Lei 8.666/93.
Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
c) Pagamento sem cobertura contratual
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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c.1) ausência de contrato
Base legal: Infringência ao disposto nos arts. 60 e 62 da
Lei nº 8.666/93.
Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
d) Não demonstração e abatimento nas notas fiscais de
alimentação do benefício obtido e falha na liquidação da
despesa.
Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e
art. 63 da Lei nº 4.320/64.
Agentes responsáveis: Julio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros: 20.684,58 VRTE’s; Ângelo Roncalli
de Ramos Barros: 21.488,78 VRTE’s.
e) Ausência de apresentação de comprovantes de quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais.
Base legal: Infringência ao disposto na Lei Estadual nº
5.383/97, na cláusula 4.1 do Contrato nº 025/2005 e na
cláusula 5ª, §1º do Contrato 028/2006.
Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros
1.3 PROCESSOS 24602361 — 34386270 — 32259131 —
32588704 — PENITENCIÁRIA ESTADUAL FEMININA

Base legal: Infringência ao art. 63, §1º, II e §2º, III da Lei
nº 4.320/64.

Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros

Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros

1.4 PROCESSOS 32274629 E 32590621 — 32451776 E
32531290 — 32371519 — SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
A CASA DE PASSAGEM DE VILA VELHA

c) Pagamento sem cobertura contratual
c.1) ausência de contrato
Base legal: Infringência ao disposto nos arts. 60 e 62 da
Lei nº 8.666/93.

Agente responsável: Fernando Zardini Antônio.

c.2) acréscimo do objeto superior a 25% do pactuado

b) Inércia da Administração em negociar melhor preço Pregão 05/06

Base legal: Infringência ao disposto nos arts. 54, 65, §2º
e 66 da Lei nº 8.666/93.
Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros
d) Não demonstração e abatimento nas notas fiscais de
alimentação do benefício obtido e falha na liquidação da
despesa.
Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
1.090-R, alterado pelo
Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e art. 63 da Lei nº
4.320/64.
Agentes responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
e Júlio Cezar Costa: 34.110,78 VRTE’s. Ângelo Roncalli de
Ramos Barros: 35.887,26 VRTE’s

Base legal: Infringência ao inc. XVII, art. 4º, Lei 10.520/02;
art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e ao art.
3º da Lei 8.666/93.

e) Ausência de apresentação de comprovantes de quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais.

Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros

Base legal: Infringência ao disposto na cláusula 4.1 do
Contrato nº 008/03 e na cláusula 5ª, §1º do Contrato
025/2006, além do disposto na Lei Estadual nº 5.383\97
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Base legal: Infringência ao art.55, III, da Lei nº 8.666/93.

Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros

a) Inércia da Administração em negociar melhor preço Pregão 31/06

b) Pagamento de etapas diárias superior ao número de
internos

a) Inexistência de cláusula contratual obrigatória — Contrato Emergencial nº 40/05

www.tce.es.gov.br

Base legal: Infringência ao inc. XVII, art. 4º, Lei 10.520/02;
art. 37, caput, da Constituição Federal, de 1988 e ao art.
3º da Lei 8.666/93.
Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
c) Pagamento de etapas diárias superior ao número de
internos
Base legal: Infringência ao art. 63 da Lei nº 4.320/64.
Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros
d) Não demonstração e abatimento nas notas fiscais de
alimentação do benefício obtido e falha na liquidação da
despesa.
Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e
art. 63 da Lei nº 4.320/64.
Agentes responsáveis: Julio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros: 91.983,93 VRTE’s; Ângelo Roncalli
de Ramos Barros: 116.872,57 VRTE’s.
e) Ausência de apresentação de comprovantes de quiSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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tação dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais.
Base legal: Infringência ao disposto na cláusula 4.1 do
Contrato nº 040/2005 e na cláusula 5ª, §1º do Contrato
012/2006, além do disposto na Lei Estadual nº 5.383/97.
Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros
1.5 - PROCESSOS 29466520 — 33444129 — 33431868
— 32259263 E 32588453 — SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO
a) Inércia da Administração em negociar melhor preço
— Pregão 19/06
Base legal: Infringência ao inc. XVII, art. 4º, Lei 10.520/02;
art. 37, caput, da Constituição Federal, de 1988 e ao art.
3º da Lei 8.666/93.
Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
b) Inexistência de cláusula contratual obrigatória — Contrato Emergencial nº 10/06
Base legal: Infringência ao art.55, III, da Lei nº 8.666/93.

despesa.

de Ramos Barros.

Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e
art. 63 da Lei nº 4.320/64.

b) Ausência de apresentação de comprovantes de quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais.

Agente responsável: Julio Cezar Costa e Ângelo Roncalli
de Ramos Barros: 11.177,78 VRTE’s; Ângelo Roncalli de
Ramos Barros: 5.986,50 VRTE’s.

Base legal: Infringência ao disposto na cláusula 4.1 do
Contrato nº 045/05 e na cláusula 5.1 do Contrato 017/06,
além do disposto na Lei Estadual nº 5.383/97.

e) Ausência de apresentação de comprovantes de quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais.

Agentes responsáveis: Júlio César Costa; Ângelo Roncalli
de Ramos Barros.

Base legal: Infringência ao disposto na Lei Estadual nº
5.383\97, além do disposto nos contratos 008/05, 10/06
e 29/06.

Base legal: Infringência ao inc. XVII, art. 4º, Lei 10.520/02;
art. 37, caput, da

Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa; Ângelo Roncalli
de Ramos Barros.

a) Ausência de aplicação de penalidade ante a inexecução contratual praticada pelas empresas contratadas

Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e
art. 63 da Lei nº 4.320/64.

c) Pagamento sem cobertura contratual

Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

c.1) fornecimento de diárias em número superior ao limite contratual

1.7 - PROCESSOS Nº 32259433 — 32590245 — PROCESSO Nº 32451695 — PROC. Nº 32371063 — PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÉDIA I - PSME I

d) Não demonstração e abatimento nas notas fiscais de
alimentação do benefício obtido e falha na liquidação da
Diário Oficial de Contas

Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
d) Não demonstração e abatimento do benefício obtido
nas notas fiscais de alimentação e falha na liquidação da
despesa

Base legal: Infringência aos arts. 66, 70 e 87, caput, da
Lei nº 8.666/93.

Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros

Constituição Federal, de 1988 e ao art. 3º da Lei 8.666/93.

1.6 - PROCESSOS 32735049, 32735022, 32843020,
32937938 — SOLICITAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE ÀS EMPRESAS CONTRATADAS

Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

Base legal: Infringência ao disposto nos arts. 54, 65 §2º e
66 da Lei nº 8.666/93.

c) Inércia da Administração em negociar melhor preço

Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros e
Júlio Cezar Costa: 32.703,20 VRTE’s. Ângelo Roncalli de
Ramos Barros: 35.436,40 VRTE’s.
e) Inexistência de cláusula contratual obrigatória — contrato emergencial nº 045/05

a) Pagamento de etapa diária superior ao número efetivo de internos

Base legal: Infringência ao art. 55, III da Lei nº 8.666/93.

Base legal: Infringência ao art. 63, § 1º, II e § 2º, III da Lei
nº 4.320/64.

1.8 - PROCESSOS Nº 32259166 — 32590342 — 32451954
— 32378599 — PRCI

Agentes responsáveis: Júlio César Costa; Ângelo Roncalli

a) Pagamento de etapa diária superior ao número efeti-

www.tce.es.gov.br
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vo de internos
Base legal: Infringência ao art. 63, § 1º, II e § 2º, III da Lei
nº 4.320/64.
Agentes responsáveis: Júlio César Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros

a) Pagamento de etapa diária superior ao número efetivo de internos

sários à fase de habilitação

Base legal: Infringência ao art. 63, § 1º, II e § 2º, III da Lei
nº 4.320/64.

Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

b) Pagamento sem cobertura contratual

Agentes responsáveis: Júlio César Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros

b.1) ausência de contrato.

b) Pagamento sem cobertura contratual

Base legal: Infringência aos arts. 60 e 62 da Lei nº
8.666/93.

b.1) ausência de contrato

Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
c) Ausência de apresentação de comprovantes de quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais.
Base legal: Infringência ao disposto no artigo 1º da Lei
Estadual nº 5.383/97, além do disposto na cláusula 4.1
do Contrato nº 044/05 e na cláusula 5.1 do Contrato
021/06.

Base legal: Infringência aos arts. 60 e 62 da Lei nº
8.666/93.

Base legal: Infringência ao art. 65, §§, 1° e 2° da Lei nº
8.666/93.

i) Não demonstração e abatimento nas notas fiscais de
alimentação do benefício obtido e falha na liquidação da
despesa.

Agentes responsáveis: Júlio César Costa Ângelo Roncalli
de Ramos Barros

Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

Agentes responsáveis: Júlio César Costa; Ângelo Roncalli
de Ramos Barros.

1.9 - PROCESSOS Nº 22952802 — 32259700 — 32610181
— 33421943 — 33174148 — PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA - PSMA
Diário Oficial de Contas

h) Inexistência de documentação — Contrato Emergencial nº 008/06

Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

Base legal: Infringência ao disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 5.383/97, além do disposto na cláusula 4.1 do
Contrato nº 008/06 e na cláusula 5.1 do Contrato 021/06.

Agente responsável: Fernando Zardini Antônio.

Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

c) Acréscimo do objeto superior a 25% do pactuado

Base legal: Infringência ao inc. XVII, art. 4º, Lei 10.520/02;
art. 37, caput, da Constituição Federal, de 1988 e ao art.
3º da Lei 8.666/93.

Base legal: Infringência ao art.55, III da Lei nº 8.666/93.

Base legal: Infringência ao art.55, III da Lei nº 8.666/93.

Base legal: Infringência ao art. 26, § único da Lei nº
8.666/93.

d) Inércia da Administração em negociar melhor preço

e) Inexistência de cláusula contratual obrigatória — contrato emergencial nº 044/05

g) Inexistência de cláusula contratual obrigatória — Contrato Emergencial nº 008/06

Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

d) Ausência de apresentação de comprovantes de quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais.

Agentes responsáveis: Júlio César Costa;

Base legal: Infringência ao art. 41 da Lei nº 8.666/93.

e) Inércia da Administração em negociar preço melhor
Base legal: Infringência ao inc. XVII, art. 4º, Lei 10.520/02;
art. 37, caput, da Constituição Federal, de 1988 e ao art.
3º da Lei 8.666/93.
Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
f) Irregularidade de apresentação de documentos neceswww.tce.es.gov.br

Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e
art. 63 da Lei nº 4.320/64.
Agente responsável: Julio Cezar Costa e Ângelo Roncalli
de Ramos Barros: 62.772,13 VRTE’s; Ângelo Roncalli de
Ramos Barros: 53.026,16 VRTE’s.
j) Aplicação de multa em percentual inferior ao estabelecido no Contrato nº 001/2003 em razão de inexecução
contratual pela contratada.
Base legal: Infringência ao art. 87, II, da Lei nº 8.666/93
e da Cláusula 11ª, item 11.1, letra c do Contrato 001/03.
Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
1.10 - PROCESSOS: 29466717/05 — 32587740/06 —
33208824/06 — SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE COLATINA (PRCOL)
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a) Não demonstração e abatimento nas notas fiscais de
alimentação do benefício obtido e falha na liquidação da
despesa.
Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e
art. 63 da Lei nº 4.320/64.
Agentes responsáveis: Julio César Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros: 28.996,68 VRTE’s; Ângelo Roncalli
de Ramos Barros: 42.126,35 VRTE’s.
b) Ausência de apresentação de comprovantes de quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais
Base legal: Infringência ao disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 5.383/97 e na cláusula quinta, § 1º, II do Contrato nº 007/2005.
Agentes responsáveis: Julio César Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
1.11 - PROCESSOS: 29466342/05 — 32588089/06 —
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DO ESPÍRITO SANTO (PAES)
a) Pagamento sem cobertura contratual

1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e
art. 63 da Lei nº 4.320/64.
Agentes responsáveis: Julio César Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros: 19.644,40 VRTE’s; Ângelo Roncalli
de Ramos Barros: 18.096,94 VRTE’s.
1.12 - PROCESSOS: 32590318/06 — 32451920/05 —
32370865/05 — SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA CASA
DE CUSTÓDIA DE VILA VELHA (CASCUVV)
a) Não demonstração e abatimento nas notas fiscais de
alimentação do benefício obtido e falha na liquidação da
despesa.
Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e
art. 63 da Lei nº 4.320/64.
Agentes responsáveis: Julio César Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros: 37.958,08 VRTE’s; Ângelo Roncalli
de Ramos Barros: 62.916,26 VRTE’s.
1.13 - PROCESSOS: 22126023/02 — 32259697/05
- 32531176/05 - 32590270/06 - 2451873/05 —
32370997/06 — SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA CASA
DE CUSTÓDIA DE VIANA (CASCUVI)

ternos, segundo relatório da DIGESP.
Base legal: Infringência ao disposto no art. 63, § 1º, II e §
2º, III da Lei nº 4.320/64.
Agentes responsáveis: Julio César Costa Ângelo Roncalli
de Ramos Barros
1.14 - PROCESSOS: 32451970/05 - 32590288/06 —
2531087/05 - 34647651/06 — 32370784/05 — SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA PENITENCIÁRIA REGIONAL
DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (PRBSF).
a) Pagamento sem cobertura contratual
a.1) ausência de contrato
Base legal: Infringência ao disposto nos artigos 60 e 62
da Lei nº 8.666/93.
Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
b) Não demonstração e abatimento nas notas fiscais de
alimentação do benefício obtido e falha na liquidação da
despesa.
Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e
art. 63 da Lei nº 4.320/64.

a) Não demonstração e abatimento nas notas fiscais de
alimentação do benefício obtido e falha na liquidação da
despesa.

Agentes responsáveis: Julio César Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros: 20.094,59 VRTE’s; Ângelo Roncalli
de Ramos Barros: 33.703,73 VRTE’s.

Agentes responsáveis: Julio César Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros

Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e
art. 63 da Lei nº 4.320/64.

c) Pagamento de etapa diária superior ao número de internos, segundo relatório da DIGESP.

b) Não demonstração e abatimento nas notas fiscais de
alimentação do benefício obtido e falha na liquidação da
despesa.

Agentes responsáveis: Julio César Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros: 64.970,56 VRTE’s; Ângelo Roncalli
de Ramos Barros: 77.145,53 VRTE’s.

Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº

b) Pagamento de etapa diária superior ao número de in-

a.1) Fornecimento de diárias em número superior ao limite contratual
Base legal: Infringência ao arts. 54, 65, §2º e 66 da Lei
nº 8.666/93.

Diário Oficial de Contas
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Base legal: Infringência ao disposto no art. 63, § 1º, II e §
2º, III da Lei nº 4.320/64.
Agentes responsáveis: Julio César Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros
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tação dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais

Agentes responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
e Júlio Cezar Costa

Base legal: Infringência ao disposto na Cláusula Quarta, 4.1, II do Contrato nº 043/2005, além do disposto no
art.1º da Lei Estadual nº 5.383/97.

c) Contratação por valor superior ao preço de mercado.

Agentes responsáveis: Julio César Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

Agentes responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
e Júlio Cezar Costa: 949.153,04 VRTE’s; Ângelo Roncalli
de Ramos Barros: 1.009.128,90 VRTE’s.

1.15 - PROCESSOS: 32590296/06 — 32531133/05 32451822/05 — SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO INSTITUTO DE READAPTAÇÃO SOCIAL — IRS.
a) Não demonstração e abatimento nas notas fiscais de
alimentação do benefício obtido e falha na liquidação da
despesa.
Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e
art. 63 da Lei nº 4.320/64.
Agentes responsáveis: Julio César Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros: 17.730,61 VRTE’s; Ângelo Roncalli
de Ramos Barros: 32.595,75 VRTE’s.
1.16 - PROCESSOS 32095180 — 34137645 — OPERACIONALIZAÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÉDIA
DE COLATINA - PSMECOL
a) Da emergência “ficta” ou “fabricada” e burla à vedação da prorrogação dos contratos emergenciais.
Infringência ao art. 24, IV da Lei nº 8.666/93.
Agentes responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
e Júlio Cezar Costa
b) Ausência de comprovação dos elementos necessários
para dispensa de licitação
Infringência ao art. 26, caput e parágrafo único, incisos I,
II e III da Lei nº 8.666/93.
Diário Oficial de Contas

Infringência ao art. 37, XXI da CF/88, art. 3°, caput e 26,
§2º da Lei nº 8.666/93.

1.17 - PROCESSO. Nº 34178252/06 — AQUISIÇÃO DE
CASACOS DE MOLETOM PARA ATENDER AOS PRESOS
DA CASA DE CUSTÓDIA DE VIANA — CASCUVI
a) Aquisição em quantidade superior ao necessário para
suprir a situação emergencial

tituição Federal).
Agentes responsáveis: Júlio César Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros
b) Não cumprimento das cláusulas editalícias
Base legal: Infringência ao art. 55, XII da Lei nº 8.666/93
e Item 1.7, letra c do
Anexo II do Edital.
Agente Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
c) Falha na liquidação da despesa
Base legal: Infringência ao art. 63, §1º, item I da Lei nº
4.320/64.

Base legal: Infringência ao artigo 24, II, da Lei nº 8.666/93.

Agentes Responsáveis: Júlio César Costa; Ângelo Roncalli
de Ramos Barros.

Agentes responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

1.20 -

1.18 -

a) Aquisição de objeto não previsto no contrato

PROCESSO Nº 33069816

a) Não apresentação de documentação exigida no instrumento convocatório
Base legal: Infringência ao art. 41, caput, da Lei nº
8.666/93.

PROCESSO Nº 33902372

Base legal: Descumprimento ao Princípio da Legalidade
(art. 3º da Lei nº 8.666/93 c/c caput do art. 37 da Constituição Federal).
Agente Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

Agente Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

b) Falha na liquidação da despesa

b) Divergência entre edital e aviso na internet

Base legal: Infringência ao art. 63, §1º, item I da Lei nº
4.320/64.

Base legal: Infringência ao art. 41, caput, da Lei nº
8.666/93, c/c o §2º, do art. 22 do Dec. nº 1.527-R/05.

Agente Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

Agente Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

1.21 -

1.19 PROCESSO Nº 28044541 — PROCESSO Nº
33671800

a) Ausência de aplicação de penalidade aos atos ilegais
praticados por empresa licitante

a) Aquisição de objeto não previsto no contrato

Base legal: Infringência ao art.90 da Lei nº 8.666/93 e
art. 28 do Decreto nº 1.527- R/05 e à cláusula 16.1 do
Edital.

Base legal: Descumprimento ao Princípio da Legalidade
(art. 3º da Lei nº 8.666/93 c/c caput do art. 37 da Conswww.tce.es.gov.br
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Agente Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

Constantes da Instrução Contábil Conclusiva 37/2011:

da Lei nº 8.666/93.

2.1 -

I.7. Divergência entre contábil, conciliação e extrato:

II.6 - Ausência de contrato

A Conta bancária 021-01045-5461942 apresenta saldo
no SIAFEM2006 de R$ 3.391,50; à fl. 162 foi apresentada
conciliação com saldo R$ 0,00; à fl. 163 trata-se de correspondência do Banestes informando não ser possível
emitir extrato da referida conta, pois a mesma encontra-se encerrada desde de 19/04/2006.

Base legal: Infringência ao disposto no artigo 62 da Lei
nº 8.666/93.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

a) Pagamento irregular da Gratificação de Participação
em Comissão de Licitação e Pregão
Base legal: Infringência ao § 3º do art. 113-A da Lei Complementar nº 46/94.
Agentes Responsáveis: Júlio César Costa; Ângelo Roncalli
de Ramos Barros.
b) Composição irregular da CEL
Base legal: Infringência ao caput do art. 51, caput, da Lei
nº 8.666/93.
Agentes Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
c) Recondução irregular da CPL
Base legal: Infringência ao § 4º do art. 51, da Lei nº
8.666/93.
Agentes Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
d) Pagamento a menor de Gratificação.
Base Legal: Infringência ao parágrafo 2º do art. 113-A da
Lei. nº 46/94
Agentes Responsáveis: Júlio César Costa; Ângelo Roncalli
de Ramos Barros.
Após análises das razões de justificativas e alegações de
defesa, manifestou-se a Àrea Técnica em Instrução Técnica Conclusiva 3090/2012, expedida em 04 de junho de
2012, verbis:
III – CONCLUSÃO:
Cotejados os termos da Instrução Técnica Inicial ITI
03/2010, com as razões de defesa e documentos apresentados pelos responsáveis, restaram como irregulares
os seguintes itens:
Diário Oficial de Contas

I.8.

Divergência entre contábil, conciliação e extrato:

A Conta bancária 021-01045-5461678 apresenta saldo
no SIAFEM2006 de R$ 60.000,00; à fl. 164 foi apresentada conciliação com saldo R$ 0,00; à fl. 165 trata-se de
correspondência do Banestes informando não ser possível emitir extrato da referida conta, pois a mesma encontra-se encerrada desde de 19/04/2006.
I.10. Diferença de R$ 80.004,89 entre o somatório das
conciliações bancárias (R$ 20.790.353,86) e o saldo registrado no Balanço Financeiro, fl. 05 (R$ 20.870.358,75).
Mantida a diferença de R$ 78.094,58.
Constantes do Relatório de Auditoria Ordinária Processo TC 2116/2007
II.3 – item 1.1.c da ITI 03/2010 - Ausência de Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado.
Base Legal:
Infringência ao que dispõem o art. 1º,
§3º do Decreto Estadual nº 1591-R, de 29 de novembro
de 2005 e o art. 3º da Portaria 007 da PGE, publicada em
01 de março de 2005.

II.8. Itens 1.5.c.1. e 1.11..a.1 - da ITI 03/2010 - fornecimento de diárias em número superior ao limite contratual.
Base legal: Infringência ao disposto nos arts. 54, 65 §2º
e 66 da Lei nº 8.666/93.
II.10 - Ausência de apresentação de comprovantes de
quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.
Base legal: Infringência ao disposto na Lei Estadual nº
5.383/97, na cláusula 4.1 do Contrato nº 034/2005 e na
cláusula 5ª, §1º do Contrato 032/2006.
II.11. - Acréscimo do objeto superior a 25% do pactuado
Base legal: Infringência ao disposto nos arts. 54, 65, §2º
e 66 da Lei nº 8.666/93.
II.12. - Inexistência de cláusula contratual obrigatória –
Contrato Emergencial
Base legal: Infringência ao art.55, III, da Lei nº 8.666/93.
II.13. - Inexistência de cláusula contratual obrigatória –
Contrato Emergencial nº 10/06 e nº 008/06.
Base legal: Infringência ao art.55, III, da Lei nº 8.666/93.
II.14. – Item 1.6.a da ITI 03/2010 - Ausência de aplicação de penalidade ante a inexecução contratual praticada pelas empresas contratadas.

II.5. – Item 1.1.e. da ITI 03/2010 - Pagamento sem cobertura contratual - fornecimento de alimentação a internos do CONCOL

Base legal: Infringência aos arts. 66, 70 e 87, caput, da
Lei nº 8.666/93.

Base legal: Infringência ao disposto nos artigos 54 e 66

II.15.1. Ausência de apresentação do Alvará ou licen-
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ça de funcionamento da cozinha em nome da licitante
Base legal: Infringência ao art. 30, inciso IV, da Lei
8.666/93.

II.24.1 – Item 2.1.a. da ITI 03/2010 - Pagamento irregular da Gratificação de Participação em Comissão de Licitação e Pregão

II.15.3. Ausência de apresentação da Prova de regularidade com a Seguridade Social

Base legal: Infringência ao § 3º do art. 113-A da Lei Complementar nº 46/94.

Base legal: Infringência ao art. 41 da Lei nº 8.666/93.

Mantidas as irregularidades retro-mencionadas relativas
aos Processos TC 2740/2007 e TC 2116/2007, dessa Instrução Técnica Conclusiva, sugerimos que as contas prestadas pelos responsáveis pela gestão da Secretaria de Estado de Justiça abaixo relacionados, referentes ao exercício financeiro de 2006, nos termos da alínea “d” do inciso III do art. 84 da Lei Complementar 621/12, sejam consideradas irregulares e, nos termos do inciso II do art.
135 do mesmo diploma, a critério do Conselheiro Relator, seja aplicada multa aos responsáveis pela prática de
ato ou omissão, com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, conforme segue:

II.16 – Item 1.9.h. da ITI 03/2010 - Inexistência de documentação – Contrato Emergencial nº 008/06
Base legal: Infringência ao art. 26, § único da Lei nº
8.666/93.
II.18.1 – Item 1.16.a. da ITI 03/2010 - Da emergência
“ficta” ou “fabricada” e burla à vedação da prorrogação
dos contratos emergenciais.
Base Legal: Infringência ao art. 24, IV da Lei nº 8.666/93.
II.20.1 – Item 1.18.a. da ITI 03/2010 - Não apresentação
de documentação exigida no instrumento convocatório
Base legal: Infringência ao art. 41, caput, da Lei nº
8.666/93.

Fernando Zardini Antônio

II.21.2. Item 1.19.b. da ITI 03/2010 - Não cumprimento
das cláusulas editalícias

II.12. - Inexistência de cláusula contratual obrigatória –
Contrato Emergencial

Base legal: Infringência ao art. 55, XII da Lei nº 8.666/93
e Item 1.7, letra c do Anexo II do Edital.

Ângelo Roncalli de Ramos Barros

II.21.3 – Item 1.19.c. da ITI 03/2010 - Falha na liquidação da despesa

I.8. - Divergência entre contábil, conciliação e extrato

Base legal: Infringência ao art. 63, §1º, item I da Lei nº
4.320/64.
II.22.2 – Item 1.20.b. da ITI 03/2010 - Falha na liquidação da despesa
Base legal: Infringência ao art. 63, §1º, item I da Lei nº
4.320/64.
Diário Oficial de Contas

I.7. - Divergência entre contábil, conciliação e extrato
I.10. - Diferença de R$ 78.094,58 entre o somatório das
conciliações bancárias.
II.3 – item 1.1.c da ITI 03/2010 - Ausência de Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado.
II.5. – Item 1.1.e. da ITI 03/2010 - Pagamento sem cobertura contratual - fornecimento de alimentação a internos do CONCOL
www.tce.es.gov.br

II.6 - Ausência de contrato
II.8. Itens 1.5.c.1. e 1.11..a.1 - da ITI 03/2010 - fornecimento de diárias em número superior ao limite contratual.
II.10 - Ausência de apresentação de comprovantes de
quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.
II.11. - Acréscimo do objeto superior a 25% do pactuado
II.13. - Inexistência de cláusula contratual obrigatória –
Contrato Emergencial nº 10/06 e nº 008/06.
II.14. – Item 1.6.a da ITI 03/2010 - Ausência de aplicação de penalidade ante a inexecução contratual praticada pelas empresas contratadas.
II.15.1. Ausência de apresentação do Alvará ou licença
de funcionamento da cozinha em nome da licitante
II.15.3. Ausência de apresentação da Prova de regularidade com a Seguridade Social
II.16 – Item 1.9.h. da ITI 03/2010 - Inexistência de documentação – Contrato Emergencial nº 008/06
II.18.1 – Item 1.16.a. da ITI 03/2010 - Da emergência “ficta” ou “fabricada” e burla à vedação da prorrogação dos
contratos emergenciais.
II.20.1 – Item 1.18.a. da ITI 03/2010 - Não apresentação
de documentação exigida no instrumento convocatório
II.21.2. Item 1.19.b. da ITI 03/2010 - Não cumprimento
das cláusulas editalícias
II.21.3 – Item 1.19.c. da ITI 03/2010 - Falha na liquidação da despesa
II.22.2 – Item 1.20.b. da ITI 03/2010 - Falha na liquidação da despesa
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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II.24.1 – Item 2.1.a. da ITI 03/2010 - Pagamento irregular da Gratificação de Participação em Comissão de Licitação e Pregão
Júlio Cezar Costa
II.5. – Item 1.1.e. da ITI 03/2010 - Pagamento sem cobertura contratual - fornecimento de alimentação a internos do CONCOL
II.8. Itens 1.5.c.1. e 1.11..a.1 - da ITI 03/2010 - fornecimento de diárias em número superior ao limite contratual.
II.10 - Ausência de apresentação de comprovantes de
quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.
II.11. - Acréscimo do objeto superior a 25% do pactuado
II.18.1 – Item 1.16.a. da ITI 03/2010 - Da emergência “ficta” ou “fabricada” e burla à vedação da prorrogação dos
contratos emergenciais.
II.21.3 – Item 1.19.c. da ITI 03/2010 - Falha na liquidação da despesa
II.24.1 – Item 2.1.a. da ITI 03/2010 - Pagamento irregular da Gratificação de Participação em Comissão de Licitação e Pregão
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS:
1) Considerando o exposto na Instrução Contábil Conclusiva, em relação aos itens I.7, I.8 e I.10, sugerimos a esta
Corte de Contas, que determine, com base na Instrução
Normativa 08/2009, à Secretaria de Estado de Controle e
Transparência (SECONT) que instaure TOMADA DE CONTAS ESPECIAL para:
I) Identificar a origem das seguintes divergências:
•

Item I.7 dessa Instrução Contábil Conclusiva:

Diário Oficial de Contas

Diferença de R$ 3.391,50 entre saldo contábil da Conta bancária 021-01045-5461942 e a conciliação bancária
com saldo igual a R$ 0,00 apresentada à fl. 162, tratando-se de conta encerrada desde 19/04/2006, conforme
consta à fl. 163.
•

Item I.8 dessa Instrução Contábil Conclusiva:

Diferença de R$ 60.000,00 entre saldo contábil da Conta bancária 021-01045-5461678 e a conciliação bancária
com saldo igual a R$ 0,00 apresentada à fl. 164, tratando-se de conta encerrada desde 19/04/2006, conforme
consta à fl. 165.
•

Item I.10 dessa Instrução Contábil Conclusiva:

Diferença de R$ 78.094,58 entre o somatório das conciliações bancárias (R$ 20.792.264,17) e o saldo registrado
no Balanço Financeiro, fl. 05 (R$ 20.870.358,75).
II) Quantificar eventual dano ao erário;
III) Identificar os responsáveis pelo eventual dano ao
erário;
IV) Identificar os responsáveis pelos registros irregulares
apontados nessa Instrução Contábil Conclusiva;
V) Tomar medidas necessárias para que sejam promovidos os devidos ajustes e/ou o ressarcimento com atualização efetuada na forma da Instrução Normativa TC nº.
8/2008.
2) Considerando o exposto nesta Instrução Técnica Conclusiva, em relação ao item II.1, sugerimos ao Conselheiro Relator, com base no artigo 57, Inciso III, da Lei Complementar Estadual nº. 621/2012 (Lei Orgânica deste
TCEES) que determine aos atuais responsáveis pela Secretaria de Estado de Justiça a adoção das providências necessárias ao exato cumprimento da lei, conforme segue:
www.tce.es.gov.br

Que observem o disposto no caput do art. 57 da lei
8.666/93 nas contratações destinadas ao fornecimento
de alimentação para os internos e se abstenham de promover o aditamento de prazos dos contratos em vigor;
Que façam constar dos contratos e das publicações oficiais dos mesmos os valores mensais estimados e para
o período de vigência dos contratos firmados por aquela Secretaria.
Em relação ao item II.7:
Que ao definirem os objetos a serem contratados, que
estes abarquem todas as hipóteses de ocorrência (fornecimento de alimentação à agentes penitenciários, militares, etc.).
Em relação ao item II.9.:
Que observem e façam constar nos editais de licitação
destinados ao fornecimento de alimentação para os internos, os termos do Inciso CIII, alínea “b”, do art. 5º do
Decreto nº 1.090-R que prevê a isenção de ICMS para a
atividade de fornecimento de alimentação a órgãos da
administração pública estadual, desde que se demonstre e se abata do preço das propostas apresentadas em
licitação e nas notas fiscais de fornecimento o valor do
benefício.
Em relação ao item II.24.1:
Que ao instituírem Comissões de Pregão e Licitações,
atentem para o limite do número de membros a serem
remunerados, nos termos do art. 113-A, § 3º da Lei Complementar 46/94.
3) Tendo em vista a procedência em parte da irregularidade apontada no item II.9., relativa a não demonstração e abatimento nas notas fiscais de alimentação do benefício obtido e falha na liquidação da despesa - e que
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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esta, nos termos em que foram discutidas, supostamente causou dano ao erário e que, ao apurar o valor do
dano a equipe de auditoria não levou em consideração
o enquadramento fiscal das empresas envolvidas, propõe-se:

Às folhas 2608/2622 do Processo 2608/07 consta a proposta detalhada de preços da empresa INAP relativa ao
contrato 16/06, na qual foram definidos os insumos, a
taxa de administração, a taxa de lucro e o percentual dos
impostos incidentes(fls. 2622).

Que, a critério do Conselheiro Relator, seja apartado dos
autos o presente tema convertendo-o em Tomada de
Contas Especial, nos termos do Inciso IV do art. 57 da lei
complementar 621/12;

Às fls. 2615 o proponente especifica quais os equipamentos e sistemas que disponibilizará, os quais, ao término do contrato, passarão a ser propriedade do Estado.

Que sejam incluídos como responsáveis os gestores das
empresas, e demais responsáveis, em atendimento ao
princípio do Devido Processo Legal, do contraditório e
da ampla defesa;
Que seja notificada a Secretaria de Estado da Fazenda
para que a mesma apure o valor do dano, tendo em vista
tratar-se a matéria de Direito e Administração Tributária.
Ressalta-se que embora o direito da fazenda pública estadual exigir o tributo encontrar-se prescrito, o dano ao
Patrimônio Público não é alcançado por este instituto.
4) Em relação ao item II.18.3 – Contratação por valor
superior ao preço de mercado – relativo aos contratos
emergenciais 02/05 (objeto do Relatório de Auditoria nº
247/06 - Processo TC 3862/06), 01/06 e 16/06 firmados
com a empresa INAP objetivando a operacionalização da
Penitenciária de Segurança Média de Colatina, as análises até aqui apresentadas nos parecem inconclusas.
Assim, entendemos que o presente ponto deva ser apartado dos presentes autos assim como nos demais exercícios e que se proceda uma criteriosa análise dos custos
incorridos pela contratada com o fito de se apurar o regular cumprimento do contrato, em termos remuneratórios, segundo a proposta apresentada.
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O apontamento sobre suposta contratação por valor superior ao preço de mercado, tanto nos contratos firmados no exercício de 2005, como os firmados em 2006 e,
provavelmente aqueles firmados no exercício de 2007,
devem ser analisados em conjunto e pelos termos neles constantes.
O Ministério Público de Contas se manifestou nos autos
em duas oportunidades. Através do Parecer 850/2013,
datado de 07 de maio de 2013, assim opina:
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 - seja a prestação de contas da Secretaria de Estado
da Justiça, exercício 2006, sob responsabilidade de Ângelo Roncalli de Ramos Barros e Júlio Cezar Costa, julgada IRREGULAR, na forma do art. art. 59, III, “a”, e “b”,
da LC n. 32/93;
2 - seja a prestação de contas da Secretaria de Estado da
Justiça, exercício 2006, sob responsabilidade de Fernando Zardini Antônio, julgada REGULAR COM RESSALVA,
na forma do art. art. 59, II, da LC n. 32/93;
3 – sejam acolhidos os encaminhamentos propostos pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas –
NEC na ITC n. 3090/12, com as observações tecidas nesta manifestação ministerial, a saber:
3.1 – item 1 – determinar à Secretaria de Estado da Juswww.tce.es.gov.br

tiça que instaure a Tomada de Contas Especial, notificando-se a Secretaria de Estado de Controle e Transparência
para ciência e acompanhamento, nos termos do art. 4º,
XVII, da LC n. 295/04;
3.2 – item 2 – expedir as determinações propostas, com
exceção daquela que ordena “Que observem o disposto
no caput do art. 57 da lei 8.666/93 nas contratações destinadas ao fornecimento de alimentação para os internos e se abstenham de promover o aditamento de prazos
dos contratos em vigor;”
3.3 – item 3 – determinar à Secretaria de Estado da Justiça que instaure a Tomada de Contas Especial, notificando-se a Secretaria de Estado de Controle e Transparência
para ciência e acompanhamento, nos termos do art. 4º,
XVII, da LC n. 295/04;
3.3 – item 4 – apartar o exame do presente indicativo
destes autos, determinando-se sejam desentranhados
todos os documentos relativos aos contratos emergenciais n. 02/05, acostados aos autos do Processo TC n.
3862/06, e 01/06 e 16/06, constantes destes autos, autuando-os como representação, espécie de processo de
fiscalização prevista no art. 50, II, c, da LC n. 621/12, com
posterior remessa à Secretaria Geral de Controle Externo
para o impulso na forma legal e regimental.
Permanecendo por aproximadamente três anos no gabinete do Conselheiro José Antonio de Almeida Pimentel sem impulsos processuais, retornaram os autos ao
Ministério Público de Contas, para manifestar-se acerca
da ocorrência da prescrição punitiva.
Parecer Ministerial PPJC 902/2016, de 05 de abril de
2016, assim conclui:
1 - seja a prestação de contas da Secretaria de Estado da
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Justiça, exercício 2006, sob responsabilidade de ÂNGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS E JÚLIO CEZAR COSTA, julgada IRREGULAR, na forma do art. art. 59, III, “a”,
e “b”, da LC n. 32/93;
2 - seja a prestação de contas da Secretaria de Estado
da Justiça, exercício 2006, sob responsabilidade de FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, julgada REGULAR COM RESSALVA, na forma do art. art. 59, II, da LC n. 32/93;
3 – seja decretada a prescrição da pretensão punitiva, na
forma do art. 71 da LC n. 621/12;
4 – sejam acolhidos os encaminhamentos propostos pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas –
NEC na ITC n. 3090/12, com as observações tecidas na
manifestação ministerial às fls. 5531/5562, a saber:
item 1 – determinar à Secretaria de Estado da Justiça
que instaure a Tomada de Contas Especial, notificando-se a Secretaria de Estado de Controle e Transparência
para ciência e acompanhamento, nos termos do art. 4º,
XVII, da LC n. 295/04;
item 2 – expedir as determinações propostas, com exceção daquela que ordena “Que observem o disposto no
caput do art. 57 da lei 8.666/93 nas contratações destinadas ao fornecimento de alimentação para os internos
e se abstenham de promover o aditamento de prazos dos
contratos em vigor;”
item 3 – determinar à Secretaria de Estado da Justiça
que instaure a Tomada de Contas Especial, notificando-se a Secretaria de Estado de Controle e Transparência
para ciência e acompanhamento, nos termos do art. 4º,
XVII, da LC n. 295/04;
item 4 - que sejam incluídos como responsáveis os gestores das empresas, e demais responsáveis, em consideDiário Oficial de Contas

ração aos princípios do contraditório e ampla defesa;
item 5 – que seja notificada a Secretaria de Estado da
Fazenda para que esta apure o valor do dano, tendo em
vista tratar-se a matéria de Direito e Administração Tributária.
item 6 – apartar o exame do presente indicativo destes
autos, determinando-se sejam desentranhados todos
os documentos relativos aos contratos emergenciais n.
02/05, acostados aos autos do Processo TC n. 3862/06,
e 01/06 e 16/06, constantes destes autos, autuando-os
como representação, espécie de processo de fiscalização
prevista no art. 50, II, c, da LC n. 621/12, com posterior
remessa à Secretaria Geral de Controle Externo para o
impulso na forma legal e regimental.
5 – sejam expedidas as seguintes determinações à atual
gestão da Secretaria Estadual de Justiça:
? que observe o disposto no caput do art. 57 da Lei n.
8.666/93 nas contratações destinadas ao fornecimento
de alimentação para os internos e se abstenham de promover o aditamento de prazos dos contratos em vigor;
? que faça constar dos contratos e das publicações oficiais dos mesmos os valores mensais estimados e para
o período de vigência dos contratos firmados por aquela Secretaria;
• que ao definir os objetos a serem contratados, que estes abarquem todas as hipóteses de ocorrência (fornecimento de alimentação aos agentes penitenciários, militares, etc.);
• que observe e faça constar nos editais de licitação destinados ao fornecimento de alimentação para os internos, os termos do Inciso CIII, alínea “b”, do art. 5º do Decreto nº 1.090-R que prevê a isenção de ICMS para a atiwww.tce.es.gov.br

vidade de fornecimento de alimentação a órgãos da administração pública estadual, desde que se demonstre
e se abata do preço das propostas apresentadas em licitação e nas notas fiscais de fornecimento o valor do benefício;
• que ao instituir Comissões de Pregão e Licitações, atentem para o limite do número de membros a serem remunerados, nos termos do art. 113-A, § 3º da Lei Complementar n. 46/94.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A partir da constatação da juntada do último termo de
citação válida nos autos, ocorrida em 19/07/2010 (fls.
689) é forçoso reconhecer o exaurimento da pretensão
punitiva deste tribunal consoante a aplicação do instituto da prescrição quinquenal prevista no art. 71 da Lei
Complementar nº 621/2012 ensejando sua decretação
ad referedum manifestação do Ministério Público de
Contas no Parecer 902/2016.
Cabe esclarecer que o reconhecimento da prescrição
não obstaculiza o exame meritório diante do dever constitucional do Tribunal de Contas de proferir julgamento,
conforme art. 375, parágrafo único, do Regimento Interno c/c art. 71, II, da CF, nem obsta a atuação do Tribunal
de Contas para verificação de prejuízo ao erário e adoção de medidas corretivas, na prescrição do § 5º do art.
71 da referida Lei, assente com precedentes do Supremo
Tribunal Federal a que se faz referência: RE 578.428-AgR,
Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 13-9-2011, Segunda Turma, DJE de 14-11-2011; RE 693.991, rel. min. Carmen Lúcia, decisão monocrática, julgamento em 21-112012, DJE de 28-11-2012 e AI 712.435-AgR, Rel. Min. RoSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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sa Weber, julgamento em 13-3-2012, Primeira Turma,
DJE 12-4-2012.
DO RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL
Dos indícios de irregularidades descritos na Instrução
Técnica Inicial 3/2008, e pelos quais foi citado Ângelo
Roncalli de Ramos Barros, acolhem-se as razões de justificativas apresentadas em determinados, listados a seguir:
Item II.1 da ITI 3/2008: Esclarecimento e documentos de
controle de registro no Balanço Patrimonial, fl. 06, no valor de R$ 633,12, Partic. Societárias. Base Legal: Lei Federal nº 4.320/64, artigos 85, 89 e 105.
Item II.2 da ITI 3/2008: Esclarecimento e documentos de
controle de registro no Balanço Patrimonial, fl. 06, no valor de R$ 881.810,71, Outros Investimentos.Base Legal:
Lei Federal nº 4.320/64, artigos 85, 89 e 105.
Item II.3 da ITI 3/2008: Classificação contábil indevida ⇒ a conta 104.01678.17 (Caixa Econômica Federal) está cadastrada na conta contábil
111113.05.01 – Diversas aplicações – Banco do Brasil. Base legal: Lei Federal nº 4.320/64, arts. 85 e 89.
Res. TC nº 182/02, arts. 105, inciso III.
Item II.4 da ITI 3/2008: Contas não cadastradas ⇒ foi
apresentada conciliação e/ou extrato bancário para as
contas a seguir, entretanto, as mesmas não figuram cadastradas na consulta >BALANCETE no SIAFEM2006. Base legal: Lei Federal nº 4.320/64, arts. 85 e 89.Res. TC nº
182/02, arts. 105, inciso III.
I.5 – Item II.5 da ITI 3/2008: Conta encerrada com saldo
⇒ a conta bancária 001-3665X-72.978.7 está sendo encerrada como pode ser verificado às fls. 144/147 (saldo
= 0,00), entretanto, às fls. 113/114 é apresentada conDiário Oficial de Contas

ciliação e extrato bancário com saldo de R$ 67.002,66.
Base legal: Lei Federal nº 4.320/64, arts. 85 e 89.
Res. TC nº 182/02, arts. 105, inciso III.
I.6 – Item II.6 da ITI 3/2008: Conta bancária cadastrada
no SIAFEM2006 indevida ⇒ o saldo de R$ 19.577.085,02
está cadastrado no SIAFEM2006 na conta 104-0167817 (conta contábil: 11113.04.04) e o respectivo extrato
bancário apresenta conta 104-0167-013-409.187.7 (fl.
157). Base legal: Lei Federal nº 4.320/64, arts. 85 e 89.
Res. TC nº 182/02, arts. 105, inciso III.
Item II.8 da ITI 3/2008: Não foi apresentado extrato/
conciliação de contas bancárias. Base legal: Lei Federal
nº 4.320/64, arts. 85 e 89.Res. TC nº 182/02, arts. 105,
inciso III.
Item II.10 da ITI 3/2008: Divergência no montante de R$
53.844,82 entre o demonstrativo analítico de Restos a Pagar inscritos no exercício, fls. 47/49 (R$ 17.235.084,62) e
respectivo valor registrado no Balanço Financeiro, fl. 05
(R$ 17.288.929,44).Base legal: Lei Federal nº 4.320/64,
arts. 85 e 89. Res. TC nº 182/02, arts. 105, inciso II, a.
Item II.11 da ITI 3/2008: Bens Imóveis ⇒ apurada
vergência a maior no físico em relação ao contábil
montante de R$ 4.826.954,54 (R$ 68.338.000,00 –
63.511.045,46).Base Legal:
Lei
Federal
4.320/64, arts. 85, 89, 95 e 96.

dino
R$
nº

Item II.12 da ITI 3/2008: Bens de Almoxarifado ⇒ apurada divergência a maior no físico em relação ao contábil no montante de R$ 10.544,49 (R$ 476.697,18 - R$
466.152,69). Base Legal: Lei Federal nº 4.320/64, arts.
85 e 89.
Item II.13 da ITI 3/2008: Apurada divergência a maior no
inventário físico em relação ao contábil no montante de
www.tce.es.gov.br

R$ 780.470,57 (R$ 3.438.074,54 - R$ 2.657.603,97). Base
Legal: Lei Federal nº 4.320/64, arts. 85 e 89.
Quanto aos demais itens da Instrução Técnica Inicial,
de natureza estritamente técnico-contábil, insuficientes as razões de justificativas para afastar as irregularidades, conforme detidamente análise pelos auditores deste Tribunal e consolidadas na Instrução Contábil Conclusiva 37/2011e Instrução Técnica Conclusiva 3090/2012,
restando comprovado grave infração à norma legal de
natureza contábil e com reflexos no resultado patrimonial permitindo o julgar as contas irregulares, com fulcro
no Art. 84, inciso III, alínea “d” da lei Complementar nº
621/2012. Seguem as irregularidades:
Item II.7, a) da ITI 3/2008: A Conta bancária 021-010455461942 apresenta saldo no SIAFEM2006 de R$ 3.391,50;
à fl. 162 foi apresentada conciliação com saldo R$ 0,00; à
fl. 163 trata-se de correspondência do Banestes informando não ser possível emitir extrato da referida conta, pois
a mesma encontra-se encerrada desde de 19/04/2006.
Base legal: Lei Federal nº 4.320/64, arts. 85 e 89.
Res. TC nº 182/02, arts. 105, inciso III.
Segundo a análise contábil, a justificativa de regularização do saldo através da Nota de Sistema nº 2007ns00179,
de 29/11/2007 não deve ser acolhida porque apenas demonstra a movimentação dentro da conta, registrando-o simultaneamente a débito e a crédito da mesma, o que, combinado com a Nota de Lançamento nº
2007NL04777, evidencia a utilização de evento e conta
específicos para desincorporação de Saldos financeiros
sem identificar a origem da divergência apurada no valor de R$ 3.391,50, alegando se tratar de saldo contábil
e não financeiro mas que comprovadamente afeta o Resultado Extra-Orçamentário, e via de consequência, reSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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dução patrimonial do ente estadual.
Numa visão mais detalhada, transcrevo a análise nos termos da ICC 27/2011:
Justificativas apresentadas (folha 739)
Afirma o citado à fl. 739 ter a SEFAZ regularizado o registro do saldo através da Nota de Sistema nº 2007ns00179.
(Anexo VI)
Análise das Justificativas
Segue reprodução da nota de sistema utilizada:
Embora se afirme ser o valor baixado “APENAS SALDO
CONTABIL E NÃO FINANCEIRO” foi utilizado evento e conta específicos para desincorporação de Saldos financeiros.
Como se pode ver ainda, mesmo não identificada sua origem, o valor foi baixado tendo como contrapartida conta
que afeta o Resultado Extra-Orçamentário, representando uma redução patrimonial para a SEJUS.
Diante da impossibilidade de identificação dos fatos que
originaram a divergência apurada, mantém-se a irregularidade nesse item.
Item II.7, b) da ITI 3/2008: A Conta bancária 02101045-5461678 apresenta saldo no SIAFEM2006 de R$
60.000,00; à fl. 164 foi apresentada conciliação com saldo R$ 0,00; à fl. 165 trata-se de correspondência do Banestes informando não ser possível emitir extrato da referida conta, pois a mesma encontra-se encerrada desde
de 19/04/2006. Base legal: Lei Federal nº 4.320/64, arts.
85 e 89. Res. TC nº 182/02, arts. 105, inciso III.
Segundo a análise contábil, a justificativa de regularização do saldo através da Nota de Lançamento nº
2007nl04759, de 27/11/2007 não deve ser acolhiDiário Oficial de Contas

da porque a contrapartida do encerramento do saldo de R$ 60.000,00 na Conta Contábil nº 11112.99.01,
021010455461678, foi a baixa de igual valor na Conta
Contábil nº 21412.01.00 - DEPOSITOS PENDENTES DE
IDENTIFICACAO, procedimento aplicável apenas para registro ou estorno, carecendo de documentação de suporte que demonstre o acerto da demonstração contábil
de regularizar o valor financeiro R$60.000,00 e que deveria constar em determinada conta bancária. Numa visão mais detalhada, transcrevo a análise nos termos da
ICC 27/2011:
Justificativas apresentadas (folha 740)
Em Justificativa à fl. 740 o citado afirma ter sido o saldo
devidamente regularizado pela SEFAZ através da Nota de
Lançamento nº 2007nl04759. (Anexo VII)
Análise das Justificativas
Reproduzimos abaixo a nota de lançamento apresentada à fl. 884:
A contrapartida do encerramento do saldo de R$ 60.000,00
na Conta Contábil nº 11112.99.01, 021010455461678, foi
a baixa de igual valor na Conta Contábil nº 21412.01.00
- DEPOSITOS PENDENTES DE IDENTIFICACAO, quando na
prática depósitos pendentes de identificação só afetam o
saldo da Conta Contábil 11112.99.01 no seu registro ou
estorno e não na sua baixa.
Como se pode ver no recorte acima, foram utilizados
os eventos 560615 (referente a registro de saques) e
800861 (referente a baixa de depósitos a identificar) para registro desse fato:
Embora apresentado um lançamento que demonstre a
baixa do saldo existente em conta contábil sem o correspondente em conta bancária, o histórico do mesmo não
www.tce.es.gov.br

indica a origem da diferença, nem tão pouco evidencia os
termos do referido ofício OF/SEFAZ/GECON/Nº258/2006
que afirma conter instruções para o seu acerto.
Também não foi apresentada nenhuma documentação
de suporte que evidencie o seu surgimento.
O simples fato do recurso não existir mais em conta bancária não é suficiente para sua baixa na contabilidade.
Trata-se de registro contábil de movimentação bancária
que carece de fundamentação clara.
Sendo assim, pela impossibilidade de identificação da
origem dessa diferença, fica mantida a irregularidade.
Item II.9 da ITI 3/2008: Diferença de R$ 80.004,89 entre o
somatório das conciliações bancárias (R$ 20.790.353,86)
e o saldo registrado no Balanço Financeiro, fl. 05 (R$
20.870.358,75). Base legal: Lei Federal nº 4.320/64, arts.
85 e 89. Res. TC nº 182/02, arts. 105, inciso III.
As movimentações no SIAFEM efetuadas em 19/11/2007,
por meio de documentos de número: 2007nl04759,
2007ns00179, 2007nl04786 e 2007nl04788 não lograram afastar a irregularidade conforme se impende dos
termos da ICC 37/2011, a seguir transcrito:
Justificativas apresentadas (folha 744)
Consta à fl. 744 a seguinte informação:
“Regularização efetuada durante o exercício de 2007
através das 2007nl04759, 2007ns00179 (lançada pela
SEFAZ), 2007nl04786 e 2007nl04788. (Anexo XVIII)”
Análise das Justificativas
A diferença aqui levantada é composta pelo somatório das diferenças individuais entre registros físicos e
contábeis nas contas 11112.99.01 02101045-5461942,
02101045-5461678 e 11113.01.00, 999, cujos valoSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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res são respectivamente de R$ 3.391,50, R$ 60.000,00
e R$ 1.910,31, juntamente com a diferença existente
entre o saldo contábil e o saldo conciliado das Contas
1111.4.05.01: 021010455600796 e 021010455600804
no total de R$ 14.703,02.

No mesmo dia, foram emitidas as Notas de Lançamento nºs 2007NL04790 e 2007NL04795, registrando para
as referidas contas saldo idêntico aos exibidos pelos extratos bancários no encerramento do exercício financeiro de 2006:

Já tendo sido apreciadas Justificativas quanto às diferenças identificadas nas contas 11112.99.01 021010455461942, 02101045-5461678 e 11113.01.00, 999 nos
itens II.7, II.8 e II.9, foram mantidas as relatadas nos itens
II.7 e II.8 por insuficiência de Justificativas.

Enfim, pela impossibilidade de identificação da origem
da diferença apontada, fica mantida a irregularidade no
valor de R$ 78.094,58.

Em relação à 1.1.1.1.4.05.01 - = BANESTES – CAUCOES
foi autuada à fl. 917 cópia da Nota de Lançamento nº
2007nl04786, que reproduzimos a seguir:
Como se vê, a Nota de Lançamento nº 2007NL04786
baixou todo o saldo das contas nº 021010455600796 e
021010455600804, independente de não ter sido identificada a origem das diferenças nem conhecidos os termos das instruções contidas no ofício nº OF/SEFAZ/GECON/Nº258/2006 a que se refere seu histórico.
Destaca-se ainda, o fato de a nota de lançamento acima
fazer a baixa dos valores de R$ 9.374,79 a crédito da conta 021010455600804 e de R$ 3.175,21 a crédito da conta
021010455600796 sem qualquer débito em sua contrapartida, tendo utilizado o evento de partida simples nº
555570, próprio para estorno de registros que utilizem o
evento 550570 - APROPRIACAO DE DEPOSITOS REALIZAVEIS - DEPOSITOS E CAUCOES:
Também foi feita a baixa no valor de R$ 2.350,36 tendo
em contrapartida a conta contábil 52316.00.00 - DESINCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES, o que foge ao usual, vez que na prática, ao final do contrato, o saldo de
caução é devolvido à empresa contratada.
Diário Oficial de Contas

Diante do quadro desenhado na análise contábil - ausência de indicação de origem das diferenças apuradas
-, sugere a Instrução Técnica Conclusiva 3090/2012 a irregularidade das contas e a determinação de instauração de Tomada de Contas Especial para identificar a origem das divergências, especialmente na diferença de R$
78.094,58 entre o somatório das conciliações bancárias
(R$ 20.792.264,17) e o saldo registrado no Balanço Financeiro, (R$ 20.870.358,75), descrito no item “c” acima
( Item II.9 da ITI 3/2008) a fim de: quantificar eventual
dano ao erário; identificar os responsáveis pelo eventual dano ao erário; identificar os responsáveis pelos registros irregulares apontados nessa Instrução Contábil Conclusiva; tomar medidas necessárias para que sejam promovidos os devidos ajustes e/ou o ressarcimento.
Ressalto porém, conforme aventado pelo Ministério Público de Contas, o órgão legitimado para instauração da
Tomada de Contas Especial é a própria Secretaria de Estado da Justiça, a despeito da sugestão da Área Técnica
de impor a execução daquele procedimento à SECONT.
DO RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA – PROCESSO
TC 2116/2007 (apenso)
A composição dos achados de auditoria não permite a
formação de imagem positiva acerca da gestão da SEJUS
www.tce.es.gov.br

no período auditado, 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 dos gestores, chamados a responder na qualidade de responsáveis, se deve à omissão
de praticar um ato quando havia um dever jurídico de fazê-lo e a evidente inobservância de um dever de cuidado objetivo imposto aos ocupantes dos cargos de gestão,
em flagrante violação de leis e regulamentos.
Há de observar que ao ocupar cargos de direção na administração pública, seja agente político ou estritamente
administrativo, assumem-se atribuições inerentes àquela atividade, adequadamente estruturada numa cadeia
de comando, com segregação de funções e hierarquizada, tal qual o 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.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Desse modo, resta cabalmente comprovado nos autos,
que a ação e omissão dos agentes abaixo realizados permitiu a violação de preceitos legais, individualizados na
seguinte forma e sem efeitos sancionatórios, visto o
transcurso do prazo prescricional:
Infringência ao que dispõem o art. 1º, §3º do Decreto Estadual nº 1591-R, de 29 de novembro de 2005 e o art.
3º da Portaria 007 da PGE, publicada em 01 de março de
2005. Ausência de Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado. Item II.3 da ITC – item 1.1.c da ITI 03/2010.
Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
Infringência ao art. 63 da Lei nº 4.320/64. - Ausência
de controle eficaz da quantidade de internos nos presídios e conseqüente pagamento de etapas diárias superior ao número de internos. Item II.4 da ITC. Itens 1.1.d;
1.2.b;1.4.c; 1.7.a; 1.8.a; 1.9.a; 1.13.b e 1.14.c da ITI
03/2010. Agentes responsáveis: Julio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

– 32590342 – 32451954 – 32378599 – PRCI. hiato de
74 (setenta e quatro dias). Processos Nº 22952802 –
32259700 – 32610181 – 33421943 – 33174148 – Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA. Hiato de 30 dias;
Processos: 32451970/05 - 32590288/06 – 32531087/05
- 34647651/06 – 32370784/05 – Serviços de Alimentação da Penitenciária Regional de Barra de São Francisco
(PRBSF). hiato de 76 dias. Item II.6 da ITC. Item 1.1.e.2
Item 1.2.c.; Item 1.3.c.1; Item 1.8.b.1; Item 1.9.b.1; Item
1.14.a.1. Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos
Barros.
Infringência ao disposto nos arts. 54, 65 §2º e 66 da Lei
nº 8.666/93. Fornecimento de refeições diárias em número superior ao limite contratual. Item II.8 da ITC. Itens
1.5.c.1. e 1.11..a.1 da ITI 03/2010. Agentes responsáveis:
Júlio Cezar Costa e Angelo Roncalli de Ramos Barros

Infringência ao disposto nos artigos 54 e 66 da Lei nº
8.666/93.II.5 –Pagamento sem cobertura contratual fornecimento de alimentação a internos do CONCOL.
Item II.5 da ITC. Item 1.1.e1 da ITI 03/2010. Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos
Barros.

Infringência ao disposto na Lei Estadual nº 5.383/97, na
cláusula 4.1 do Contrato nº 034/2005 e na cláusula 5ª,
§1º do Contrato 032/2006. Ausência de apresentação
de comprovantes de quitação dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais. Item II.10 da ITC.
Itens 1.1.g, 1.2.e, 1.3.e, 1.4.e, 1.5.e, 1.7.b, 1.8.c, 1.9.d,
1.10.b, 1.14.d da ITI 03/2009. Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

Infringência ao disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93.
II.6 - Ausência de contrato. Serviços de Alimentação da Penitenciária Regional de Linhares (PRL) – hiato de 2 (dois) dias. Processos: 29501431 E 32242298 –
32259085, 32588526 E 29501431 – 34649905; Serviços
de Alimentação do Presídio de Segurança Média II – hiato de 3 (três) dias; Processos 24602361 – 34386270 –
32259131 – 32588704 – Penitenciária Estadual Feminina – hiato de 30 (trinta) dias; Processos Nº 32259166

Infringência ao disposto nos arts. 54, 65, §2º e 66 da Lei
nº 8.666/93. Acréscimo do objeto superior a 25% do
pactuado. Processos 24602361 – 34386270 – 32259131
– 32588704 – Penitenciária Estadual Feminina e Processos Nº 22952802 – 32259700 – 32610181 – 33421943 –
33174148 – Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA.
Item II.11 da ITC. Item 1.3.c.2 e Item 1.9.c da ITI 03/2010.
Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
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Infringência ao art.55, III, da Lei nº 8.666/93. Inexistência de cláusula contratual obrigatória – Contrato Emergencial nº 10/06 e nº 008/06. Processos 29466520 –
33444129 – 33431868 – 32259263 E 32588453 – Serviços de Alimentação no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico; Processos Nº 22952802 – 32259700 –
32610181 – 33421943 – 33174148 – Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA. Item II.13 da ITC. Item 1.5.b e
Item 1.9.g. da ITI 03/2010. Agente responsável: Ângelo
Roncalli de Ramos Barros.
Infringência ao art. 41 da Lei nº 8.666/93. Irregularidade
de apresentação de documentos necessários à fase de
habilitação. Ausência de apresentação do Alvará ou licença de funcionamento da cozinha em nome da licitante e
II.15.3. Ausência de apresentação da Prova de regularidade com a Seguridade Social. Processos Nº 22952802
– 32259700 – 32610181 – 33421943 – 33174148 – Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA. Item II.15.1
e II.15.3 da ITC. Itens . Item 1.9.f da ITI 03/2010. Agente
responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
Infringência ao art. 26, § único da Lei nº 8.666/93.
Inexistência de documentação – Contrato Emergencial nº 008/06. Processos Nº 22952802 – 32259700 –
32610181 – 33421943 – 33174148 – Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA. Item II.16 da ITC. Item 1.9.h da
ITI 03/2010. Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
Infringência ao art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93. Não
apresentação de documentação exigida no instrumento convocatório. Processo Nº 33069816. Origem: Pregão
Eletrônico nº 004/2006, de 24/05/06. Objeto: Aquisição
de 1.680 cadeados, 280 algemas e 210 lanternas para as
unidades prisionais. Item II.20.1 da ITC. Item 1.18.a. da
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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ITI 03/2010. Agente Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
Infringência ao art. 63, §1º, item I da Lei nº 4.320/64.
Falha na liquidação da despesa. Processo Nº 33902372.
Contrato nº 031/2006. Origem: Pregão nº 035/2006. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva nos veículos da SEJUS. Item II.22.2 da ITC. Item
1.20.b. da ITI 03/2010. Agente Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
Infringência ao art.90 da Lei nº 8.666/93 e art. 28 do Decreto nº 1.527-R/05 e à cláusula 16.1 do Edital. Ausência de aplicação de penalidade aos atos ilegais praticados por empresa licitante. Processo Nº 33174148. Origem: Pregão Eletrônico nº 020/2006, de 21.08.06. Objeto: Prestação de serviços de Nutrição e Alimentação para os presos da Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA (quantitativo de 820 internos). Item II.23 da ITC. Item
1.21.a. da ITI 03/2010. Agente Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
Infringência ao § 3º do art. 113-A da Lei Complementar
nº 46/94. Pagamento irregular da Gratificação de Participação em Comissão de Licitação e Pregão. Item II.24.1 da
ITC. Item 2.1.a. da ITI 03/2010. Agentes Responsáveis:
Júlio César Costa; Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
Observo que a análise técnica conclusiva reputa importante relevar alguns apontamentos (achados) do relatório de auditoria em observância à capacidade de discricionariedade conferida ao gestor, e da adoção dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, embora sem
nomeá-los.
Conquanto seja adequado analisar determinados atos
administrativos sob o véu e alcance do exercício da disDiário Oficial de Contas

cricionariedade, ou mesmo a outros deva ser conferida
a análise da razoabilidade na apreciação e proporcionalidade na classificação sancionatória, conforme se aproveita da manifestação conclusiva na ITC 3090/2012 nos
seguintes itens: Ausência de interesse público para a realização de nova licitação (item II.1), Inércia da Administração em negociar melhores preços (item II.2), Fornecimento de diárias em número superior ao limite contratual (item II.7), II.14 – Ausência de aplicação de penalidade ante a inexecução contratual praticada pelas empresas contratadas, II.17 – Aplicação de multa em percentual inferior ao estabelecido no Contrato nº 001/2003 em
razão de inexecução contratual pela contratada, II.19 –
Aquisição de casacos de moletom para atender internos
da Casa de Custódia de Viana, II.20 – Divergência entre
edital e o aviso na internet e, aos quais acrescentaria o
identificado no Item II.12 – Inexistência de Clausula Contratual, a alcançar o gestor que operou o sistema no condição de secretário estadual durante o período de dez
dias, entre 01/01 a 10/01/2006, Fernando Zardini Antônio, permanecendo a ressalva.
Necessário ressalvar que as situações acima relacionadas estão afeitas a achados nos quais não foram constatados danos. Nos outros casos, identificado danos, por
natureza não alcançados pela prescrição, envolvem a
adoção de mecanismos e obrigações de reconstituição
do erário, conforme análises realizadas nos itens II.9 e
II.18 da ITC:
ITEM II.9 da ITC.DA NÃO DEMONSTRAÇÃO E ABATIMENTO NAS NOTAS FISCAIS DE ALIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO OBTIDO, E FALHA NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.
Neste primeiro caso, abre-se divergência com a Área Técnica e Ministério Público de Contas quanto às irregulawww.tce.es.gov.br

ridades que ensejaram dano ao erário na execução de
procedimento de liquidação em contratos para prestação de serviços de nutrição e alimentação comprovou-se a não demonstração e abatimento nas notas fiscais
de alimentação do benefício obtido e falha na liquidação da despesa, consoante o previsto no art. 5º, CIII,
“b” do Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/ES – Decreto Nº 1.090R, de 25/10/2002, alterado pelo Decreto Nº 1.288-R, de
27/02/2004, no art. 63 da Lei Nº 4.320/1964 e no Parecer Normativo 01/06, da SEFAZ.
Em termos suplementares cabe frisar que os cálculos
desenvolvidos no Relatório foi aplicada alíquota de 17%,
quando incide alíquota de 5,5 %, conforme o caput do
art. 530-B, com redação dada pelo Decreto n.º 1.261-R,
de 29/12/2003, com efeitos de 01/04/04 até 31/05/10:
Art. 530-B. Os estabelecimentos de bares, restaurantes,
empresas preparadoras de refeições coletivas e similares (grifei), não enquadrados no regime de que trata
o art. 145, em substituição ao regime ordinário de apuração e recolhimento do imposto, poderão optar pela redução da base de cálculo, de forma que a carga tributária
efetiva resulte no percentual de cinco inteiros e cinco
décimos por cento (grifei) sobre a receita tributável, vedado o aproveitamento de quaisquer créditos, [...]:
Irrelevante a hipótese sugerida no item II.9 da ITC
3090/2012 de análise preliminar do enquadramento fiscal das empresas envolvidas para fins de apuração do valor do dano por não guardar relação lógica com o evento
que causou o dano ou com natureza do débito.
A conduta omissiva dos responsáveis pela SEJUS ensejou
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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dano ao erário conforme demonstrado no quadro abaixo, passível de ressarcimento pela atuação fiscalizadora
remanescente do Tribunal de Contas para a verificação
da ocorrência de prejuízo ao erário, a despeito da prescrição da pretensão punitiva, na dicção do § 5º do art. 71
da Lei Complementar nº 621/2012 e precedentes do Supremo Tribunal Federal, antes referidos:

Média de Colatina – PSMECOL.

Assim, individualmente responsabiliza-se Ângelo Roncali de Ramos Barros por atos que ensejaram dano de
R$316.322,04 (trezentos e dezesseis mil, trezentos e vinte e dois reais e quatro centavos), em valores da época,
equivalente a 186.973,642 VRTE e Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncali de Ramos Barros, solidariamente responsáveis por atos que ensejaram dano de R$259.995,07 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e
cinco reais e sete centavos), em valores da época, equivalente a 153.679,57 VRTE, com obrigação de ressarcimento.

Processo nº: 34137645

II.18 –OPERACIONALIZAÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÉDIA DE COLATINA - PSMECOL
Após a conclusão da construção da Penitenciária de Segurança Média de Colatina – PSMECOL foram firmados
contratos emergenciais para operacionalização da unidade prisional em regime de terceirização conforme os
contratos abaixo:
Processo nº: 32095180
Contrato Emergencial nº: 001/06
Origem: Dispensa de licitação (art. 24, inc. IV, da Lei
8.666/93).
Contratada: Instituto Nacional de Administração Prisional Ltda - INAP.
Objeto: Operacionalização da Penitenciária de Segurança
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Publicação: 04/01/06
Vigência: até o final da Concorrência nº 01/05, não podendo exceder a 180 (cento e oitenta) dias.
Valor mensal: R$ 598.690,43
Valor total: R$ 3.592.142,58
Contrato Emergencial nº: 16/06
Origem: Dispensa de licitação (art. 24, inc. IV, da Lei
8.666/93).
Contratada: Instituto Nacional de Administração Prisional Ltda - INAP.
Objeto: Operacionalização da Penitenciária de Segurança Média de Colatina – PSMECOL.
Publicação: 10/07/06
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias a partir de
03/07/2006.
Valor mensal: R$ 535.909,60
Valor total: R$ 3.215.457,60
Achados de auditoria descritos na Instrução Técnica Inicial 03/2010 remetem: à infringência ao Art. 24, IV da Lei
nº 8.666/93, diante da ausência de fatos caracterizadores da emergência e a prorrogação do contrato a despeito da restrição imposta naquele dispositivo da Lei de Licitações; à infringência ao art. 26, caput e parágrafo único, incisos I, II e III da Lei nº 8.666/93, diante ausência de
comprovação dos elementos necessários para dispensa
de licitação e à infringência ao art. 37, XXI da CF/88, art.
3º, caput e 26, §2º da Lei nº 8.666/93 diante da contratação por valor superior ao preço de mercado.
www.tce.es.gov.br

No caso último, noticiam os autos a existência de indício
de dano ao erário na monta de R$ 3.313.021,39 (três milhões, trezentos e treze mil, vinte e um reais e trinta e nove centavos), sendo R$ 1.605.777,11 de responsabilidade dos Srs. Ângelo Roncalli de Ramos Barros e Júlio Cezar
Costa e R$ 1.707.244,28 de responsabilidade apenas do
Sr. Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
Sustentam os técnicos deste Tribunal que informações
obtidas no Relatório de Auditoria nº 247/2006, no Processo TC 3862/2006, permitem identificar diferença
substancial entre os valores praticados pela contratada - Instituto Nacional de Administração Prisional Ltda
– INAP, em contratos firmados para execução do mesmo
objeto no Estado do Paraná e aqueles praticados no Estado do Espírito Santo, conforme quadro abaixo:
A fim de estabelecer um parâmetro de comparação, a
equipe de auditoria obteve a média aritmética dos valores pagos por interno nas unidades prisionais do Paraná,
calculada em R$990,90.
O produto da multiplicação desse número com o número de 268 internos da PSMECOL levou à conclusão
de que o valor mensal devido para o serviço seria de
R$ 265.561,20, acarretando a confirmação de dano ao
erário conforme quadro abaixo:
Quadro
O pano de fundo dos achados revelados em sede de auditoria está relacionado na recorrente aplicação da dispensa de licitação na SEJUS como instrumento de gestão, a despeito dela ser destinada a situações de natureza excepcional.
Por isso, é razoável compreender que as causas que levaram a situação de emergência, notadamente aqueSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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las previsíveis e/ou relegadas, permite inferir deficiência
no planejamento, este sim causador das circunstâncias
que levaram à necessidade de contratação por dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inc. IV, da Lei
8.666/93, diante de sua previsibilidade.
Não bastasse esse fato, os dois contratos auditados Contratos emergenciais: 01/06 e 16/06, são prorrogações do Contrato emergencial nº 02/05, a despeito da
expressa previsão inserta na parte final do Inciso IV do
art. 24, que estabelece limite de vigência de contratos
dessa natureza a 180 dias consecutivos, vedando-lhes a
prorrogação.
Nesse contexto, não surpreende os questionamentos
acerca dos valores dos contratos firmados pela empresa
Instituto Nacional de Administração Prisional Ltda quando comparados com aqueles firmados pela mesma instituição com o Estado do Paraná para realização de serviços similares, considerando o mesmo objeto.
Se os indícios sugerem a existência do sobrepreço na
contratação, sua mensuração a partir da média aritmética simples dos valores pagos em outras unidades se
apresenta frágil diante da complexidade da prestação
do serviço e das variáveis envolvidas: operacional, prazo de execução e investimentos convertidos em benfeitoria permanentes.
Interesses inconfessáveis também parecem rondar a instrução desse item, podendo ser citado a informação colhida na ITC 3090/2012 de que a técnica responsável pela Instrução Técnica Inicial foi tolhida no exercício da persecução administrativa pelo então Controlador Geral
Técnico, que indeferiu seu pedido de diligência após um
ano da demanda, prosseguindo-se a fiscalização sem as
informações complementares solicitadas.
Diário Oficial de Contas

De igual modo, o tempo transcorrido entre a emissão da
Instrução Técnica Conclusiva 3090/2012, em 26/06/2012,
o Parecer Ministerial 850/2013, de 07/05/2013 e, por fim
o Parecer Ministerial 902/2016, em 06/04/2016, este último encaminhado pelo relator para referendar o advento da prescrição da pretensão punitiva, levanta suspeitas
quanto aos interesses envolvidos na tramitação processual e que, de sorte, comprometem medidas corretivas
que poderiam ser adotadas àquele tempo.
Diante disso, a sugestão da Área Técnica e o opinamento
ministerial da segregação desse item e formação de autos apartados e sua re-instrução se apresenta como medida saneadora essencial na apuração dos indícios de sobrepreço na contratação e do dano ao erário.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
DECRETAR A PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nos feitos
autuados como TC 2740/2007 – Prestação de Contas
Anual e TC 2116/2007 – Relatório de Auditoria, diante
da ocorrência das hipóteses previstas no art. 71, caput e
§ 2º, inciso I e II e § 4º, inciso I da Lei Complementar nº
621/2012.

A Conta bancária 021-01045-5461942 apresenta saldo
no SIAFEM2006 de R$ 3.391,50; à fl. 162 foi apresentada
conciliação com saldo R$ 0,00; à fl. 163 trata-se de correspondência do Banestes informando não ser possível
emitir extrato da referida conta, pois a mesma encontra-se encerrada desde de 19/04/2006.
Divergência entre contábil, conciliação e extrato:
A Conta bancária 021-01045-5461678 apresenta saldo
no SIAFEM2006 de R$ 60.000,00; à fl. 164 foi apresentada conciliação com saldo R$ 0,00; à fl. 165 trata-se de
correspondência do Banestes informando não ser possível emitir extrato da referida conta, pois a mesma encontra-se encerrada desde de 19/04/2006.
Diferença de R$ 80.004,89 entre o somatório das conciliações bancárias (R$ 20.790.353,86) e o saldo registrado no Balanço Financeiro, fl. 05 (R$ 20.870.358,75).
Mantida a diferença de R$ 78.094,58.
No Relatório de Auditoria - TC 2116/2007:
Infringência ao que dispõem o art. 1º, §3º do Decreto Estadual nº 1591-R, de 29 de novembro de 2005 e o art.
3º da Portaria 007 da PGE, publicada em 01 de março de
2005. Ausência de Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado. Item II.3 da ITC – item 1.1.c da ITI 03/2010.
Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

Na Prestação de Contas Anual - TC 2740/2007:

Infringência ao art. 63 da Lei nº 4.320/64. - Ausência
de controle eficaz da quantidade de internos nos presídios e conseqüente pagamento de etapas diárias superior ao número de internos. Item II.4 da ITC. Itens 1.1.d;
1.2.b;1.4.c; 1.7.a; 1.8.a; 1.9.a; 1.13.b e 1.14.c da ITI
03/2010. Agentes responsáveis: Julio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

Divergência entre contábil, conciliação e extrato:

Infringência ao disposto nos artigos 54 e 66 da Lei nº

MANTER as seguintes irregularidades:

www.tce.es.gov.br
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8.666/93.II.5 –Pagamento sem cobertura contratual fornecimento de alimentação a internos do CONCOL.
Item II.5 da ITC. Item 1.1.e1 da ITI 03/2010. Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos
Barros.

de comprovantes de quitação dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais. Item II.10 da ITC.
Itens 1.1.g, 1.2.e, 1.3.e, 1.4.e, 1.5.e, 1.7.b, 1.8.c, 1.9.d,
1.10.b, 1.14.d da ITI 03/2009. Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

Infringência ao disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93.
II.6 - Ausência de contrato. Serviços de Alimentação da Penitenciária Regional de Linhares (PRL) – hiato de 2 (dois) dias. Processos: 29501431 E 32242298 –
32259085, 32588526 E 29501431 – 34649905; Serviços
de Alimentação do Presídio de Segurança Média II – hiato de 3 (três) dias; Processos 24602361 – 34386270 –
32259131 – 32588704 – Penitenciária Estadual Feminina – hiato de 30 (trinta) dias; Processos Nº 32259166
– 32590342 – 32451954 – 32378599 – PRCI. hiato de
74 (setenta e quatro dias). Processos Nº 22952802 –
32259700 – 32610181 – 33421943 – 33174148 – Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA. Hiato de 30 dias;
Processos: 32451970/05 - 32590288/06 – 32531087/05
- 34647651/06 – 32370784/05 – Serviços de Alimentação da Penitenciária Regional de Barra de São Francisco
(PRBSF). hiato de 76 dias. Item II.6 da ITC. Item 1.1.e.2
Item 1.2.c.; Item 1.3.c.1; Item 1.8.b.1; Item 1.9.b.1; Item
1.14.a.1. Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos
Barros.

Infringência ao disposto nos arts. 54, 65, §2º e 66 da Lei
nº 8.666/93. Acréscimo do objeto superior a 25% do
pactuado. Processos 24602361 – 34386270 – 32259131
– 32588704 – Penitenciária Estadual Feminina e Processos Nº 22952802 – 32259700 – 32610181 – 33421943 –
33174148 – Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA.
Item II.11 da ITC. Item 1.3.c.2 e Item 1.9.c da ITI 03/2010.
Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

Infringência ao disposto nos arts. 54, 65 §2º e 66 da Lei
nº 8.666/93. Fornecimento de refeições diárias em número superior ao limite contratual. Item II.8 da ITC. Itens
1.5.c.1. e 1.11..a.1 da ITI 03/2010. Agentes responsáveis:
Júlio Cezar Costa e Angelo Roncalli de Ramos Barros
Infringência ao disposto na Lei Estadual nº 5.383/97, na
cláusula 4.1 do Contrato nº 034/2005 e na cláusula 5ª,
§1º do Contrato 032/2006. Ausência de apresentação
Diário Oficial de Contas

Infringência ao art.55, III, da Lei nº 8.666/93. Inexistência de cláusula contratual obrigatória – Contrato Emergencial nº 10/06 e nº 008/06. Processos 29466520 –
33444129 – 33431868 – 32259263 E 32588453 – Serviços de Alimentação no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico; Processos Nº 22952802 – 32259700 –
32610181 – 33421943 – 33174148 – Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA. Item II.13 da ITC. Item 1.5.b e
Item 1.9.g. da ITI 03/2010. Agente responsável: Ângelo
Roncalli de Ramos Barros.
Infringência ao art. 41 da Lei nº 8.666/93. Irregularidade
de apresentação de documentos necessários à fase de
habilitação. Ausência de apresentação do Alvará ou licença de funcionamento da cozinha em nome da licitante e
II.15.3. Ausência de apresentação da Prova de regularidade com a Seguridade Social. Processos Nº 22952802
– 32259700 – 32610181 – 33421943 – 33174148 – Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA. Item II.15.1
e II.15.3 da ITC. Itens . Item 1.9.f da ITI 03/2010. Agente
www.tce.es.gov.br

responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
Infringência ao art. 26, § único da Lei nº 8.666/93. Inexistência de documentação – Contrato Emergencial nº 008/06. Processos Nº 22952802 – 32259700 –
32610181 – 33421943 – 33174148 – Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA. Item II.16 da ITC. Item 1.9.h da
ITI 03/2010. Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
Infringência ao art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93. Não
apresentação de documentação exigida no instrumento convocatório. Processo Nº 33069816. Origem: Pregão
Eletrônico nº 004/2006, de 24/05/06. Objeto: Aquisição
de 1.680 cadeados, 280 algemas e 210 lanternas para as
unidades prisionais. Item II.20.1 da ITC. Item 1.18.a. da
ITI 03/2010. Agente Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
Infringência ao art. 63, §1º, item I da Lei nº 4.320/64.
Falha na liquidação da despesa. Processo Nº 33902372.
Contrato nº 031/2006. Origem: Pregão nº 035/2006. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva nos veículos da SEJUS. Item II.22.2 da ITC. Item
1.20.b. da ITI 03/2010. Agente Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
Infringência ao art.90 da Lei nº 8.666/93 e art. 28 do Decreto nº 1.527-R/05 e à cláusula 16.1 do Edital. Ausência de aplicação de penalidade aos atos ilegais praticados por empresa licitante. Processo Nº 33174148. Origem: Pregão Eletrônico nº 020/2006, de 21.08.06. Objeto: Prestação de serviços de Nutrição e Alimentação para os presos da Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA (quantitativo de 820 internos). Item II.23 da ITC. Item
1.21.a. da ITI 03/2010. Agente Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Infringência ao § 3º do art. 113-A da Lei Complementar
nº 46/94. Pagamento irregular da Gratificação de Participação em Comissão de Licitação e Pregão. Item II.24.1 da
ITC. Item 2.1.a. da ITI 03/2010. Agentes Responsáveis:
Júlio César Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº 1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e art. 63 da
Lei nº 4.320/64. Não demonstração e abatimento nas
notas fiscais de alimentação do benefício obtido, e falha na liquidação da despesa. Item II.9 da ITC. Agentes
responsáveis: Ângelo Roncali de Ramos Barros. Ressarcimento de R$316.322,04 (trezentos e dezesseis mil, trezentos e vinte e dois reais e quatro centavos), em valores
da época, equivalente a 186.973,642 VRTE e Júlio Cezar
Costa e Ângelo Roncali de Ramos Barros, ressarcimento
solidário de R$259.995,07 (duzentos e cinquenta e nove
mil, novecentos e noventa e cinco reais e sete centavos),
em valores da época, equivalente a 153.679,57 VRTE.
ACOLHER RAZÕES de justificativas e JULGAR REGULARES COM RESSALVA as contas de Fernando Zardini Antônio, na forma do art. 84,II, da Lei Complementar nº
621/2012.
REJEITAR RAZÕES de justificativas e ALEGAÇÕES de defesa e JULGAR IRREGULARES as contas de Ângelo Roncalli
de Ramos Barros e Júlio Cezar Costa, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar nº 621/2012, CONDENADO Ângelo Roncalli de Ramos
Barros ao ressarcimento de R$316.322,04 (trezentos e
dezesseis mil, trezentos e vinte e dois reais e quatro centavos), em valores da época, equivalente a 186.973,642
VRTE e Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncali de Ramos Barros, ressarcimento solidário de R$259.995,07 (duzentos
e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reDiário Oficial de Contas

ais e sete centavos), em valores da época, equivalente a
153.679,57 VRTE.
DETERMINAR à Secretaria de Estado da Justiça que instaure a Tomada de Contas Especial, notificando-se a Secretaria de Estado de Controle e Transparência para ciência e acompanhamento, nos termos do art. 4º, XVII, da
LC n. 295/04 para apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano na forma prevista na Instrução Normativa TC 32/2014 nos seguintes itens:
•

Item I.7 da Instrução Contábil Conclusiva:

Diferença de R$ 3.391,50 entre saldo contábil da Conta bancária 021-01045-5461942 e a conciliação bancária
com saldo igual a R$ 0,00 apresentada à fl. 162, tratando-se de conta encerrada desde 19/04/2006, conforme
consta à fl. 163.
•

Item I.8 dessa Instrução Contábil Conclusiva:

Diferença de R$ 60.000,00 entre saldo contábil da Conta bancária 021-01045-5461678 e a conciliação bancária
com saldo igual a R$ 0,00 apresentada à fl. 164, tratando-se de conta encerrada desde 19/04/2006, conforme
consta à fl. 165.
•

Item I.10 da Instrução Contábil Conclusiva:

Diferença de R$ 78.094,58 entre o somatório das conciliações bancárias (R$ 20.792.264,17) e o saldo registrado
no Balanço Financeiro, fl. 05 (R$ 20.870.358,75).
APARTAR o exame do Item II.18. c da ITC 3090/2012, descrito como - OPERACIONALIZAÇÃO DA PENITENCIÁRIA
DE SEGURANÇA MÉDIA DE COLATINA – PSMECOL e DETERMINAR a extração de cópias de todos os documentos
relativos aos contratos emergenciais n. 02/05, acostados
aos autos do Processo TC n. 3862/06, e 01/06 e 16/06,
constantes destes autos, AUTUANDO-OS como reprewww.tce.es.gov.br

sentação, espécie de processo de fiscalização prevista no
art. 50, II, c, da Lei Complementar nº 621/12, com posterior remessa à Secretaria Geral de Controle Externo para
o impulso na forma legal e regimental.
À SGS para comunicações aos interessados e ciência ao
Ministério Público de Contas.
Transitado em julgado, arquivem-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator - Conselheiro Substituto
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I - RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2006, da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, sob a responsabilidade de Fernando Zardini
Antônio (01/01/2006 a 10/01/2006), Júlio César Rocha
(01.01.2006 a 16.06.2006) e Ângelo Roncalli de Ramos
Barros (11.01.2006 a 31.12.2006) composta dos balanços e demonstrativos contábeis do órgão e da análise de
atos de gestão (TC-2116/2007, em apenso).
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. 3090/2012, posteriormente
complementado no voto proferido pelo Relator, Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, durante a 7ª Sessão Ordinária do Plenário deste Tribunal de Contas, momento em
que pedi vistas destes autos para melhor refletir acerca
das questões postas.
Neste passo, trago o feito para apresentação de voto-vista.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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II – FUNDAMENTAÇÃO
De plano alinho meu entendimento ao do Relator, Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, no que pertine às conclusões firmadas quanto às irregularidades descritas nos
autos do Processo TC nº. 2740/2007, referentes à Prestação de Contas Anual.
O ponto de divergência por mim suscitado relaciona-se
a suposto ressarcimento a ser imputado aos Srs. Angelo
Roncalli de Ramos Barros e Júlio Cezar Costa, em vista da
“ausência de demonstração e abatimento, nas notas fiscais de alimentação do benefício obtido, e falha na liquidação da despesa”.
Postula-se, individualmente, responsabilizar-se Ângelo
Roncali de Ramos Barros por atos que ensejaram dano
de R$ 316.322,04 (trezentos e dezesseis mil, trezentos e
vinte e dois reais e quatro centavos), em valores da época, equivalente a 186.973,642 VRTE e Júlio Cezar Costa e
Ângelo Roncali de Ramos Barros, solidariamente responsáveis por atos que ensejaram dano de R$ 259.995,07
(duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e sete centavos), em valores da época,
equivalente a 153.679,57 VRTE, com obrigação de ressarcimento. Tal conclusão, diga-se, não encontra reflexo
no opinamento da área técnica e Ministério Público Especial de Contas.
Não bastasse isso, incide, na espécie, divergência no entendimento exposto pelo eminente Relator, Conselheiro
João Luiz Cotta Lovatti, e aquele seguido, em maioria à
qual adiro, pelo Plenário desta Corte de Contas.
Refiro-me às implicações e consequências decorrentes
dos feitos que tramitam perante este Tribunal de Contas para o qual não se realizou, durante o procedimenDiário Oficial de Contas

to de fiscalização da denominada “matriz de responsabilização”.
O caso em tela enquadra-se nas hipóteses para o qual o
Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES vem compreendendo ser inviável, antieconômica e improdutiva a reabertura da instrução processual para a identificação de novos responsáveis, individualização de condutas, descrição de nexo de causalidade
entre condutas e supostas irregularidades, entre outras
providências atualmente adotadas nas auditorias desta
Corte de Contas, antes de se determinar a citação e, futuramente, o apenamento do responsável indicado.
Refiro-me ao entendimento formalizado nos autos dos
Processos TC nº. 4505/2007, 5325/2007, 7354/2008,
7250/2011 e 863/2015, entre vários outros.
Isto porque, anteriormente, vigia nesta Corte o entendimento segundo o qual a responsabilização do gestor era
pautada na chamada responsabilidade objetiva, imputando-se a totalidade das supostas irregularidades e suas consequências ao Secretário de Estado e/ou ao Subsecretário, quando uma simples leitura dos autos permite entrever que os atos propriamente ditos foram praticados por terceiros, integrantes ou não dos quadros da
Administração Pública.
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.
(...)
Sabe-se que a atuação da Administração Pública se concretiza não por meio de um único agente, o que seria inwww.tce.es.gov.br

concebível, 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
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:
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Pressupostos de constituição: (I) Jurisdição e (II) competência do TC; e
De desenvolvimento válido e regular: (I) matérias que
compõem o juízo de admissibilidade (em caso de representação e denúncia); (II) qualificação do(s) agente(s);
(III) narrativa do fato ilícito e suas circunstâncias, contendo a descrição adequada e individualizada da conduta
omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa imputada ao
agente, do resultado produzido ou que deveria ter sido
produzido (em caso de conduta omissiva), do nexo de
causalidade entre a conduta e o resultado produzido ou
que deveria ter sido produzido, indicação do elemento
subjetivo (dolo ou culpa), indício de boa-fé (erro de fato ou erro de direito escusável - art. 157, §2º, RITCEES)
e, havendo mais de um responsável, a descrição da participação individualizada de cada um; (IV) enquadramento normativo com a descrição adequada da norma constitucional, legal ou regulamentar infringida; (V) apuração
e quantificação de dano, se houver, ainda que por estimativa (Art. 164 §1º RITCEES); (IV) acervo probatório,
ainda que indiciário, que corrobore as imputações feitas; (VII) citação válida e comunicação adequada dos 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.
Diário Oficial de Contas

Voltando ao cerne deste debate, penso que a adequada narrativa do fato ilícito e de suas circunstâncias, como descrevi, deve assumir posição de suma relevância
no julgamento dos feitos por este Tribunal, já que tal
pressuposto, se não atendido, repercute, primeiramente, como frontal agressão à garantia constitucional da
ampla defesa, podendo acarretar a injusta condenação
com base na teoria da responsabilidade objetiva, a qual
independe da aferição de culpa e de outros elementos
que influenciam diretamente na cominação da pena, como é o caso das excludentes de ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito,
estrito cumprimento do dever legal, caso fortuito ou força maior, fato de terceiro, culpa exclusiva da Administração e sentença penal absolutória que reconheça a inexistência do fato ou negue a autoria), de culpabilidade (Boa-fé como erro de fato ou erro de direito escusável, ausência de potencial conhecimento da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa) e de punibilidade (morte e
prescrição).
A sanção, cujo caráter é repressivo e preventivo, visa a
punir e a alterar o comportamento do agente, de forma
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 inswww.tce.es.gov.br

trutória, “cabe ao Tribunal de Contas ou ao Relator definir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato
impugnado, inclusive do terceiro que, como contratante ou parte interessada, haja concorrido para o dano”.
Somente por essa via, as sanções previstas serão ao final aplicadas de forma individualizada, na medida da
culpabilidade de cada agente que tiver concorrido para o fato ilícito, devendo a decisão condenatória definir a cominação individual da sanção a cada qual (artigos 131 e 132).
A individualização da pena está prevista também no
próprio texto regimental, que, em seu art. 383, dispõe
que “a sanção será aplicada, de forma individual, a cada agente que tiver concorrido para o ato, na medida de
sua participação”. Também em seu art. 384, é dito que
“a decisão que determinar a aplicação de multa definirá
as responsabilidades individuais”.
Nessa esteira, na aplicação de qualquer sanção torna-se
imperativo o enfrentamento das circunstâncias normativas do art. 388 do RITCEES, a saber:
o grau de reprovabilidade da conduta do agente;
a gravidade da falta;
potencial de lesividade do ato para a Administração Pública.
Segundo o inciso VIII do artigo 71 da CF/88 compete ao
Tribunal de Contas “aplicar aos responsáveis, em caso
de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas,
as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado
ao erário”.
Trata-se, noutras palavras, do dever punitivo dos Tribunais de contas, cujos procedimentos investigatórios deSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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verão ser capazes de promover a correta apuração dos
fatos, a precisa identificação dos responsáveis e, no caso de prejuízo ao erário, a real quantificação do dano.

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).

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.

Afastada encontra-se, portanto, a possibilidade de a legislação infraconstitucional ou de seus aplicadores estabelecerem a responsabilidade civil objetiva dos agentes
públicos.

Penso que só assim este Tribunal poderá cumprir o seu
mister e exercer as funções que lhe foram outorgadas,
sem se distanciar do contexto constitucionalmente imposto e alinhado com o Estado Democrático de Direito.
Todavia, sob a ótica da responsabilidade subjetiva, vislumbro que neste feito se está na iminência de recair
sobre o ordenador de despesas, isoladamente, 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
Diário Oficial de Contas

A Constituição da República, ao utilizar o termo responsável, refere-se ao autor do fato ilícito, de forma que somente quem efetivamente, por sua ação ou omissão,
praticou conduta ilegal deverá responder por essa prática. Por tais motivos, no Direito Brasileiro, a responsabilidade civil do agente público é sempre pessoal, intransferível (direta) e subjetiva. Entretanto, por vezes, na busca de imprimir maior celeridade ao julgamento, define-se, equivocadamente, a responsabilidade por critérios
objetivos.
De acordo com o professor Jacoby Fernandes, há muito
tempo não se cogita, no âmbito dos Tribunais de Contas, a imputação de responsabilidade objetiva. Sempre
a condenação terá por causa a responsabilidade 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 pewww.tce.es.gov.br

lo acusado.
Aliás, o tema em questão está longe de ser novo no âmbito da legislação brasileira. Muito pelo contrário, ele é
bastante antigo como se pode extrair, a título de exemplo, dos parágrafos 1º e 2º do artigo 80 do Decreto-Lei
200/1967:
Art. 80. Os órgãos de contabilidade inscreverão como
responsável todo o ordenador da despesa, o qual só poderá ser exonerado de sua responsabilidade após julgadas regulares suas contas pelo Tribunal de Contas.
§ 1° Ordenador de despesas é tôda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho,
autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de
recursos da União ou pela qual esta responda.
§ 2º O ordenador de despesa, salvo conivência, não é
responsável por prejuízos causados à Fazenda Nacional
decorrentes de atos praticados por agente subordinado
que exorbitar das ordens recebidas. [g.n.]
Da mesma forma, também a jurisprudência do STJ rechaça a responsabilidade objetiva ao aplicar a Lei
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, desSegunda-feira, 18 de junho de 2018

46

ATOS DO PLENÁRIO

de 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.

vecentos e noventa e cinco reais e sete centavos), em
valores da época, equivalente a 153.679,57 VRTE, com
obrigação de ressarcimento, resulta de uma ausência de
demonstração de abatimento de montante oriundo de
isenção concedida a fornecedora de alimentação à Administração Pública.

(...)

Caberia, então, quando do processo de liquidação e
ateste da despesa, serem glosados tais valores ou refutadas as notas fiscais apresentadas pelo fornecedor, solicitando-se a apresentação de outras com a correção do
montante. Tais condutas, porém, não são atribuíveis aos
gestores da Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS e se
aproximam, muito mais, das atividades dos gestores do
contrato e do setor de contabilidade responsável(is) pelos antecedentes à liberação das notas fiscais para pagamento ao final.

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 responsabilização.
A relativização da aplicação da matriz de responsabilização, conforme aplicado pelo eminente Relator, Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, resulta em evidente prejuízo a ampla defesa e contraditório a ser conferido aos
gestores ante as razões a seguir apontadas.
Depreende-se dos autos que a suposta irregularidade trazida a julgamento por parte do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –TCEES de cuja narrativa
decorre a necessidade de, individualmente, responsabilizar-se Ângelo Roncali de Ramos Barros por atos que ensejaram dano de R$ 316.322,04 (trezentos e dezesseis
mil, trezentos e vinte e dois reais e quatro centavos), em
valores da época, equivalente a 186.973,642 VRTE e Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncali de Ramos Barros, solidariamente responsáveis por atos que ensejaram dano
de R$ 259.995,07 (duzentos e cinquenta e nove mil, noDiário Oficial de Contas

Tais valores a serem aplicados sobre o montante total da
nota fiscal ensejariam economia ao Estado do Espírito
Santo que, por não estarem assim lançadas, implicariam
em prejuízo aos cofres públicos.

Cumpre salientar que quando da autorização para realização do pagamento por parte do Secretário de Estado,
ou de seu Subsecretário, o processo administrativo percorreu os trâmites precedentes nos quais todas estas intercorrências já deveriam ter sido suscitadas, e corrigidas, razão pela qual somente lhes cabe dar o seu aval para quitação na expectativa e confiança que os setores anteriores observaram todas as exigências.
Tanto assim, que há setorização da Administração Pública Municipal, exatamente com vistas a uma execução
mais profissional das atividades que lhe são inerentes,
razão pela qual vislumbra-se, no presente caso, a possibilidade de se apontar, entre outros, responsabilidade
www.tce.es.gov.br

do setor de financeiro setorial da Secretaria de Estado da
Justiça - SEJUS.
Esta compreensão pode ser alcançada a partir da análise
das atribuições concernentes a cada cargo integrante da
estrutura administrativa da Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, conforme interpretação conjugada da Lei
Complementar nº. 233/2002 – responsável por modernizar e reorganizar a estrutura organizacional básica da
Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, e dar outras providências - e Lei Estadual nº. 3043/1975, a seguir transcritos:
Lei Complementar Estadual nº. 233/2002
Art. 1º A Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, é um
órgão de natureza substantiva e tem por competência a
coordenação, a articulação, o planejamento, a implantação e o controle da Política Penitenciária Estadual nos
termos do Capítulo II, Título V, da Constituição Estadual;
a supervisão e a fiscalização da aplicação das penas privativas de liberdade e das medidas de segurança, em articulação com a Vara de Execuções Criminais, para cumprimento da Lei Federal nº 7.210, de 11.07.1984; a supervisão dos programas assistenciais aos reclusos e seus
familiares, com vistas a sua reintegração à sociedade,
bem como às vítimas e suas famílias; a implementação
da política pública de proteção a vítimas e testemunhas
de infrações penais; a promoção do atendimento ao indiciado, acusado ou condenado, para observação ou tratamento psiquiátrico; o controle e supervisão da criança e do adolescente submetidos a medidas de proteção
e sócio-educativas, em integração operacional na forma
da lei; a coordenação e promoção das políticas de prevenção e educação, quanto ao consumo de drogas e a
repressão ao narcotráfico; a coordenação, a promoção
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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e a implementação das políticas de proteção e defesa
do consumidor, em ação integrada com os organismos
voltados ao atendimento e repressão; o relacionamento com autoridades consulares; a promoção de mecanismos institucionais como o plebiscito e o referendo popular, o encaminhamento das iniciativas populares de projeto de lei e as ações relativas ao cumprimento da legislação vigente no que concerne aos direitos humanos,
bem como no que diz respeito às ações de defesa dos direitos da mulher; a promoção, no que couber, do cumprimento e observância das leis; o registro, guarda e proteção documental das leis estaduais; a administração, o
controle e orientação permanente dos órgãos e entidades integrantes do sistema comandado pela Secretaria.
(...)
Art. 4º As atribuições do Secretário de Estado, do Subsecretário de Estado, do Gabinete do Secretário, dos Grupos de Recursos Humanos, Financeiro, Planejamento e
Orçamento, Administração Setorial são as contidas nos
artigos 36, 39, 40, 41, 42, 46, e 47, da Lei nº 3.043, de
31.12.1975.
Lei Estadual nº. 3043/1975
(...)
Art. 41 o Grupo Financeiro Setorial tem como âmbito de
ação a ligação entre a Secretaria cuja estrutura integra e
a Secretaria de Estado da Fazenda para a execução das
atividades concernentes ao sistema financeiro, compreendendo contabilização, controle e fiscalização financeira; a execução do orçamento; a promoção das medidas
iniciais para o empenho e pagamento devidos pela Pasta; a apuração, análise e controle de custos; as atividades
constantes do Título V.
Diário Oficial de Contas

Logo, verifica-se que a responsabilidade acerca dos procedimentos iniciais e preparatórios para o pagamento de
despesas de responsabilidade da Pasta são atribuíveis ao
Grupo Financeiro Setorial, não podendo recair por meio
de indevida transferência sobre o Secretário de Estado e
seu Subsecretário.
Assim, não se é de esperar que o Secretário de Estado e/
ou seu Subsecretário realize o acompanhamento diuturno da execução de um determinado contrato, notadamente exigindo-se dele o conhecimento da matéria tributária afeta ao caso para, então, questionar se os valores pagos estão devidamente computados.
Em face disso, a reabertura da instrução processual para se averiguar qual(is) servidor(es) deveriam passar a integrar o corpo dos autos passados aproximadamente 12
(doze) anos da celebração/execução do contrato, e pagamentos dele decorrentes não se mostra adequada, e
tampouco viável ainda que do ponto de vista econômico.
Avulta a possibilidade de se comprometer princípios e
direitos fundamentais que, a priori, encontravam-se a
serviço da coletividade e, ainda que presumidamente,
desempenhando suas atividades em conformidade com
o esperado daqueles que se dispõem prestar o serviço
público.
Introduzi-los, portanto, em uma discussão fático-jurídica
após tal lapso temporal traduz manifesta violação a princípios basilares do ordenamento jurídico brasileiro, dentre outros o da própria duração razoável do processo, já
que se exigiria todo um novo trâmite processual para,
além da identificação dos eventuais novos responsáveis,
sua citação, aguardo da defesa, manifestações técnicas e
elaboração de novo voto.
www.tce.es.gov.br

Não se pode olvidar, também, que muito embora esta
Corte de Contas adote como premissa para a realização
de seus procedimentos de fiscalização a busca da verdade real, esta, por vezes, mostra-se inalcançável antes os
efeitos deletérios que o tempo produz.
O objetivo a ser atingido no processo administrativo requer a adequação da demonstração da verdade respeitando as regras do jogo, ou seja, respeitando todo o ordenamento jurídico, os procedimentos, os ritos, as formas, os princípios, etc. Assim, a “verdade real” condiz
a um juízo de valor obtido por meio das provas produzidas no caderno processual, e toda decisão condenatória,
para ter validade, exige ser prolatada em conformidade
com a verdade demonstrada a partir das postulações das
partes e das provas acostadas ao feito.
O quadro dos autos, entretanto, não permite uma melhor conclusão acerca da existência, ou não, da suposta irregularidade e de quem seriam os responsáveis por
sua ocorrência.
Nestas hipóteses, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em vista da inviabilidade de recomposição
processual e até mesmo da possibilidade de comprometimento da produção de um conjunto probatório eficaz
para a solução do caso concreto, vem optando pela extinção do feito sem julgamento de mérito, conforme acima exposto.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, bem como do voto proferido pelo Relator, Conselheiro João Luiz
Cotta Lovatti, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator por:
1.1. DECRETAR A PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nos feitos autuados como TC 2740/2007 – Prestação de Contas
Anual e TC 2116/2007 – Relatório de Auditoria, diante
da ocorrência das hipóteses previstas no art. 71, caput e
§ 2º, inciso I e II e § 4º, inciso I da Lei Complementar nº
621/2012.
1.2. MANTER as seguintes irregularidades:
1.2.1 Na Prestação de Contas Anual - TC 2740/2007:
A) Divergência entre contábil, conciliação e extrato:
A Conta bancária 021-01045-5461942 apresenta saldo
no SIAFEM2006 de R$ 3.391,50; à fl. 162 foi apresentada
conciliação com saldo R$ 0,00; à fl. 163 trata-se de correspondência do Banestes informando não ser possível
emitir extrato da referida conta, pois a mesma encontra-se encerrada desde de 19/04/2006.
B) Divergência entre contábil, conciliação e extrato:
A Conta bancária 021-01045-5461678 apresenta saldo
no SIAFEM2006 de R$ 60.000,00; à fl. 164 foi apresentada conciliação com saldo R$ 0,00; à fl. 165 trata-se de
correspondência do Banestes informando não ser possível emitir extrato da referida conta, pois a mesma encontra-se encerrada desde de 19/04/2006.
C) Diferença de R$ 80.004,89 entre o somatório das
conciliações bancárias (R$ 20.790.353,86) e o saldo registrado no Balanço Financeiro, fl. 05 (R$ 20.870.358,75).
Mantida a diferença de R$ 78.094,58.
No Relatório de Auditoria - TC 2116/2007:
Diário Oficial de Contas

A) Infringência ao que dispõem o art. 1º, §3º do Decreto
Estadual nº 1591-R, de 29 de novembro de 2005 e o art.
3º da Portaria 007 da PGE, publicada em 01 de março de
2005. Ausência de Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado. Item II.3 da ITC – item 1.1.c da ITI 03/2010.
Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

- 34647651/06 – 32370784/05 – Serviços de Alimentação da Penitenciária Regional de Barra de São Francisco
(PRBSF). hiato de 76 dias. Item II.6 da ITC. Item 1.1.e.2
Item 1.2.c.; Item 1.3.c.1; Item 1.8.b.1; Item 1.9.b.1; Item
1.14.a.1. Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos
Barros.

B) Infringência ao art. 63 da Lei nº 4.320/64. - Ausência
de controle eficaz da quantidade de internos nos presídios e conseqüente pagamento de etapas diárias superior ao número de internos. Item II.4 da ITC. Itens 1.1.d;
1.2.b;1.4.c; 1.7.a; 1.8.a; 1.9.a; 1.13.b e 1.14.c da ITI
03/2010. Agentes responsáveis: Julio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

E) Infringência ao disposto nos arts. 54, 65 §2º e 66 da
Lei nº 8.666/93. Fornecimento de refeições diárias em
número superior ao limite contratual. Item II.8 da ITC.
Itens 1.5.c.1. e 1.11..a.1 da ITI 03/2010. Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Angelo Roncalli de Ramos Barros

C) Infringência ao disposto nos artigos 54 e 66 da Lei
nº 8.666/93.II.5 –Pagamento sem cobertura contratual
- fornecimento de alimentação a internos do CONCOL.
Item II.5 da ITC. Item 1.1.e1 da ITI 03/2010. Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos
Barros.
D) Infringência ao disposto no artigo 62 da Lei nº
8.666/93.II.6 - Ausência de contrato. Serviços de Alimentação da Penitenciária Regional de Linhares (PRL) – hiato de 2 (dois) dias. Processos: 29501431 E 32242298 –
32259085, 32588526 E 29501431 – 34649905; Serviços
de Alimentação do Presídio de Segurança Média II – hiato de 3 (três) dias; Processos 24602361 – 34386270 –
32259131 – 32588704 – Penitenciária Estadual Feminina – hiato de 30 (trinta) dias; Processos Nº 32259166
– 32590342 – 32451954 – 32378599 – PRCI. hiato de
74 (setenta e quatro dias). Processos Nº 22952802 –
32259700 – 32610181 – 33421943 – 33174148 – Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA. Hiato de 30 dias;
Processos: 32451970/05 - 32590288/06 – 32531087/05
www.tce.es.gov.br

F) Infringência ao disposto na Lei Estadual nº 5.383/97,
na cláusula 4.1 do Contrato nº 034/2005 e na cláusula
5ª, §1º do Contrato 032/2006. Ausência de apresentação de comprovantes de quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. Item II.10
da ITC. Itens 1.1.g, 1.2.e, 1.3.e, 1.4.e, 1.5.e, 1.7.b, 1.8.c,
1.9.d, 1.10.b, 1.14.d da ITI 03/2009. Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
G) Infringência ao disposto nos arts. 54, 65, §2º e 66 da
Lei nº 8.666/93. Acréscimo do objeto superior a 25% do
pactuado. Processos 24602361 – 34386270 – 32259131
– 32588704 – Penitenciária Estadual Feminina e Processos Nº 22952802 – 32259700 – 32610181 – 33421943 –
33174148 – Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA.
Item II.11 da ITC. Item 1.3.c.2 e Item 1.9.c da ITI 03/2010.
Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
H) Infringência ao art.55, III, da Lei nº 8.666/93. Inexistência de cláusula contratual obrigatória – Contrato
Emergencial nº 10/06 e nº 008/06. Processos 29466520
Segunda-feira, 18 de junho de 2018

49

ATOS DO PLENÁRIO

– 33444129 – 33431868 – 32259263 E 32588453 – Serviços de Alimentação no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico; Processos Nº 22952802 – 32259700
– 32610181 – 33421943 – 33174148 – Penitenciária de
Segurança Máxima – PSMA. Item II.13 da ITC. Item 1.5.b
e Item 1.9.g. da ITI 03/2010. Agente responsável: Ângelo
Roncalli de Ramos Barros.

L) Infringência ao art. 63, §1º, item I da Lei nº 4.320/64.
Falha na liquidação da despesa. Processo Nº 33902372.
Contrato nº 031/2006. Origem: Pregão nº 035/2006. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva nos veículos da SEJUS. Item II.22.2 da ITC. Item
1.20.b. da ITI 03/2010. Agente Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

I) Infringência ao art. 41 da Lei nº 8.666/93. Irregularidade de apresentação de documentos necessários à fase de habilitação. Ausência de apresentação do Alvará ou licença de funcionamento da cozinha em nome
da licitante e II.15.3. Ausência de apresentação da Prova de regularidade com a Seguridade Social. Processos Nº 22952802 – 32259700 – 32610181 – 33421943
– 33174148 – Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA. Item II.15.1 e II.15.3 da ITC. Itens . Item 1.9.f da ITI
03/2010. Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos
Barros.

M) Infringência ao art.90 da Lei nº 8.666/93 e art. 28 do
Decreto nº 1.527-R/05 e à cláusula 16.1 do Edital. Ausência de aplicação de penalidade aos atos ilegais praticados por empresa licitante. Processo Nº 33174148. Origem: Pregão Eletrônico nº 020/2006, de 21.08.06. Objeto: Prestação de serviços de Nutrição e Alimentação para os presos da Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA (quantitativo de 820 internos). Item II.23 da ITC. Item
1.21.a. da ITI 03/2010. Agente Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

J) Infringência ao art. 26, § único da Lei nº 8.666/93. Inexistência de documentação – Contrato Emergencial nº
008/06. Processos Nº 22952802 – 32259700 – 32610181
– 33421943 – 33174148 – Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA. Item II.16 da ITC. Item 1.9.h da ITI
03/2010. Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos
Barros.
K) Infringência ao art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93. Não
apresentação de documentação exigida no instrumento convocatório. Processo Nº 33069816. Origem: Pregão
Eletrônico nº 004/2006, de 24/05/06. Objeto: Aquisição
de 1.680 cadeados, 280 algemas e 210 lanternas para as
unidades prisionais. Item II.20.1 da ITC. Item 1.18.a. da
ITI 03/2010. Agente Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
Diário Oficial de Contas

N) Infringência ao § 3º do art. 113-A da Lei Complementar nº 46/94. Pagamento irregular da Gratificação de Participação em Comissão de Licitação e Pregão. Item II.24.1
da ITC. Item 2.1.a. da ITI 03/2010. Agentes Responsáveis:
Júlio César Costa e Ângelo Roncalli de Ramos
Barros.
1.3. EXTINGUIR O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO,
com relação ao item II.9, da Instrução Técnica Conclusiva
(ITC) nº. 3090/2012, com fulcro no art. 166, da Lei Complementar nº. 621/2012 (Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo).
1.4. ACOLHER RAZÕES de justificativas e JULGAR REGULARES COM RESSALVA as contas de Fernando Zardini
Antônio, Ângelo Roncalli de Ramos Barros e Júlio Cezar Costa na forma do art. 84,II, da Lei Complementar nº
621/2012.
www.tce.es.gov.br

1.5. DETERMINAR à Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS que instaure a Tomada de Contas Especial, notificando-se a Secretaria de Estado de Controle e Transparência - SECONT para ciência e acompanhamento, nos termos do art. 4º, XVII, da LC n. 295/04 para apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano na
forma prevista na Instrução Normativa TC 32/2014 nos
seguintes itens:
•

Item I.7 da Instrução Contábil Conclusiva:

Diferença de R$ 3.391,50 entre saldo contábil da Conta bancária 021-01045-5461942 e a conciliação bancária
com saldo igual a R$ 0,00 apresentada à fl. 162, tratando-se de conta encerrada desde 19/04/2006, conforme
consta à fl. 163.
•

Item I.8 dessa Instrução Contábil Conclusiva:

Diferença de R$ 60.000,00 entre saldo contábil da Conta bancária 021-01045-5461678 e a conciliação bancária
com saldo igual a R$ 0,00 apresentada à fl. 164, tratando-se de conta encerrada desde 19/04/2006, conforme
consta à fl. 165.
•

Item I.10 da Instrução Contábil Conclusiva:

Diferença de R$ 78.094,58 entre o somatório das conciliações bancárias (R$ 20.792.264,17) e o saldo registrado
no Balanço Financeiro, fl. 05 (R$ 20.870.358,75).
1.6. DEIXAR DE APARTAR o exame do Item II.18. c da ITC
3090/2012, descrito como - OPERACIONALIZAÇÃO DA
PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÉDIA DE COLATINA –
PSMECOL, ante o decurso de prazo suficiente para verificar-se a ocorrência do instituto da prescrição, bem como da impossibilidade fático-jurídica de se alcançarem
os eventuais responsáveis por sua ocorrência, tal qual
exposto na fundamentação acima.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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1.7. À SGS para comunicações aos interessados e ciência
ao Ministério Público de Contas.

vel emitir extrato da referida conta, pois a mesma encontra-se encerrada desde de 19/04/2006.

1.8. Transitado em julgado, arquivem-se.

C) Diferença de R$ 80.004,89 entre o somatório das
conciliações bancárias (R$ 20.790.353,86) e o saldo registrado no Balanço Financeiro, fl. 05 (R$ 20.870.358,75).
Mantida a diferença de R$ 78.094,58.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC-320/2018 - PLENÁRIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas por:
1.1. DECRETAR A PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nos feitos autuados como TC 2740/2007 – Prestação de Contas
Anual e TC 2116/2007 – Relatório de Auditoria, diante
da ocorrência das hipóteses previstas no art. 71, caput e
§ 2º, inciso I e II e § 4º, inciso I da Lei Complementar nº
621/2012.
1.2. MANTER as seguintes irregularidades:
1.2.1 Na Prestação de Contas Anual - TC 2740/2007:
A) Divergência entre contábil, conciliação e extrato:
A Conta bancária 021-01045-5461942 apresenta saldo
no SIAFEM2006 de R$ 3.391,50; à fl. 162 foi apresentada
conciliação com saldo R$ 0,00; à fl. 163 trata-se de correspondência do Banestes informando não ser possível
emitir extrato da referida conta, pois a mesma encontra-se encerrada desde de 19/04/2006.
B) Divergência entre contábil, conciliação e extrato:
A Conta bancária 021-01045-5461678 apresenta saldo
no SIAFEM2006 de R$ 60.000,00; à fl. 164 foi apresentada conciliação com saldo R$ 0,00; à fl. 165 trata-se de
correspondência do Banestes informando não ser possíDiário Oficial de Contas

No Relatório de Auditoria - TC 2116/2007:
A) Infringência ao que dispõem o art. 1º, §3º do Decreto
Estadual nº 1591-R, de 29 de novembro de 2005 e o art.
3º da Portaria 007 da PGE, publicada em 01 de março de
2005. Ausência de Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado. Item II.3 da ITC – item 1.1.c da ITI 03/2010.
Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
B) Infringência ao art. 63 da Lei nº 4.320/64. - Ausência
de controle eficaz da quantidade de internos nos presídios e conseqüente pagamento de etapas diárias superior ao número de internos. Item II.4 da ITC. Itens 1.1.d;
1.2.b;1.4.c; 1.7.a; 1.8.a; 1.9.a; 1.13.b e 1.14.c da ITI
03/2010. Agentes responsáveis: Julio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

to de 3 (três) dias; Processos 24602361 – 34386270 –
32259131 – 32588704 – Penitenciária Estadual Feminina – hiato de 30 (trinta) dias; Processos Nº 32259166
– 32590342 – 32451954 – 32378599 – PRCI. hiato de
74 (setenta e quatro dias). Processos Nº 22952802 –
32259700 – 32610181 – 33421943 – 33174148 – Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA. Hiato de 30 dias;
Processos: 32451970/05 - 32590288/06 – 32531087/05
- 34647651/06 – 32370784/05 – Serviços de Alimentação da Penitenciária Regional de Barra de São Francisco
(PRBSF). hiato de 76 dias. Item II.6 da ITC. Item 1.1.e.2
Item 1.2.c.; Item 1.3.c.1; Item 1.8.b.1; Item 1.9.b.1; Item
1.14.a.1. Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos
Barros.
E) Infringência ao disposto nos arts. 54, 65 §2º e 66 da Lei
nº 8.666/93. Fornecimento de refeições diárias em número superior ao limite contratual. Item II.8 da ITC. Itens
1.5.c.1. e 1.11..a.1 da ITI 03/2010. Agentes responsáveis:
Júlio Cezar Costa e Angelo Roncalli de Ramos Barros

C) Infringência ao disposto nos artigos 54 e 66 da Lei
nº 8.666/93.II.5 –Pagamento sem cobertura contratual
- fornecimento de alimentação a internos do CONCOL.
Item II.5 da ITC. Item 1.1.e1 da ITI 03/2010. Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos
Barros.

F) Infringência ao disposto na Lei Estadual nº 5.383/97,
na cláusula 4.1 do Contrato nº 034/2005 e na cláusula
5ª, §1º do Contrato 032/2006. Ausência de apresentação
de comprovantes de quitação dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais. Item II.10 da ITC.
Itens 1.1.g, 1.2.e, 1.3.e, 1.4.e, 1.5.e, 1.7.b, 1.8.c, 1.9.d,
1.10.b, 1.14.d da ITI 03/2009. Agentes responsáveis: Júlio
Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

D) Infringência ao disposto no artigo 62 da Lei nº
8.666/93.II.6 - Ausência de contrato. Serviços de Alimentação da Penitenciária Regional de Linhares (PRL) – hiato de 2 (dois) dias. Processos: 29501431 E 32242298 –
32259085, 32588526 E 29501431 – 34649905; Serviços
de Alimentação do Presídio de Segurança Média II – hia-

G) Infringência ao disposto nos arts. 54, 65, §2º e 66 da
Lei nº 8.666/93. Acréscimo do objeto superior a 25% do
pactuado. Processos 24602361 – 34386270 – 32259131
– 32588704 – Penitenciária Estadual Feminina e Processos Nº 22952802 – 32259700 – 32610181 – 33421943 –
33174148 – Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA.

www.tce.es.gov.br
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Item II.11 da ITC. Item 1.3.c.2 e Item 1.9.c da ITI 03/2010.
Agentes responsáveis: Júlio Cezar Costa e Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
H) Infringência ao art.55, III, da Lei nº 8.666/93. Inexistência de cláusula contratual obrigatória – Contrato
Emergencial nº 10/06 e nº 008/06. Processos 29466520
– 33444129 – 33431868 – 32259263 E 32588453 – Serviços de Alimentação no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico; Processos Nº 22952802 – 32259700
– 32610181 – 33421943 – 33174148 – Penitenciária de
Segurança Máxima – PSMA. Item II.13 da ITC. Item 1.5.b
e Item 1.9.g. da ITI 03/2010. Agente responsável: Ângelo
Roncalli de Ramos Barros.
I) Infringência ao art. 41 da Lei nº 8.666/93. Irregularidade de apresentação de documentos necessários à fase de habilitação. Ausência de apresentação do Alvará ou licença de funcionamento da cozinha em nome
da licitante e II.15.3. Ausência de apresentação da Prova de regularidade com a Seguridade Social. Processos Nº 22952802 – 32259700 – 32610181 – 33421943
– 33174148 – Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA. Item II.15.1 e II.15.3 da ITC. Itens . Item 1.9.f da ITI
03/2010. Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos
Barros.
J) Infringência ao art. 26, § único da Lei nº 8.666/93. Inexistência de documentação – Contrato Emergencial nº
008/06. Processos Nº 22952802 – 32259700 – 32610181
– 33421943 – 33174148 – Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA. Item II.16 da ITC. Item 1.9.h da ITI
03/2010. Agente responsável: Ângelo Roncalli de Ramos
Barros.
K) Infringência ao art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93. Não
apresentação de documentação exigida no instrumenDiário Oficial de Contas

to convocatório. Processo Nº 33069816. Origem: Pregão
Eletrônico nº 004/2006, de 24/05/06. Objeto: Aquisição
de 1.680 cadeados, 280 algemas e 210 lanternas para as
unidades prisionais. Item II.20.1 da ITC. Item 1.18.a. da
ITI 03/2010. Agente Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
L) Infringência ao art. 63, §1º, item I da Lei nº 4.320/64.
Falha na liquidação da despesa. Processo Nº 33902372.
Contrato nº 031/2006. Origem: Pregão nº 035/2006. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva nos veículos da SEJUS. Item II.22.2 da ITC. Item
1.20.b. da ITI 03/2010. Agente Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
M) Infringência ao art.90 da Lei nº 8.666/93 e art. 28 do
Decreto nº 1.527-R/05 e à cláusula 16.1 do Edital. Ausência de aplicação de penalidade aos atos ilegais praticados por empresa licitante. Processo Nº 33174148. Origem: Pregão Eletrônico nº 020/2006, de 21.08.06. Objeto: Prestação de serviços de Nutrição e Alimentação para os presos da Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA (quantitativo de 820 internos). Item II.23 da ITC. Item
1.21.a. da ITI 03/2010. Agente Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros.
N) Infringência ao § 3º do art. 113-A da Lei Complementar nº 46/94. Pagamento irregular da Gratificação de Participação em Comissão de Licitação e Pregão. Item II.24.1
da ITC. Item 2.1.a. da ITI 03/2010. Agentes Responsáveis:
Júlio César Costa e Ângelo Roncalli de Ramos
Barros.
1.3. EXTINGUIR O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO,
com relação ao item II.9, da Instrução Técnica Conclusiva
(ITC) nº. 3090/2012, com fulcro no art. 166, da Lei Complementar nº. 621/2012 (Regimento Interno do Tribunal
www.tce.es.gov.br

de Contas do Estado do Espírito Santo).
1.4. ACOLHER RAZÕES de justificativas e JULGAR REGULARES COM RESSALVA as contas de Fernando Zardini
Antônio, Ângelo Roncalli de Ramos Barros e Júlio Cezar Costa na forma do art. 84,II, da Lei Complementar
nº 621/2012.
1.5. DETERMINAR à Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS que instaure a Tomada de Contas Especial, notificando-se a Secretaria de Estado de Controle e Transparência - SECONT para ciência e acompanhamento, nos termos do art. 4º, XVII, da LC n. 295/04 para apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano na
forma prevista na Instrução Normativa TC 32/2014 nos
seguintes itens:
•

Item I.7 da Instrução Contábil Conclusiva:

Diferença de R$ 3.391,50 entre saldo contábil da Conta bancária 021-01045-5461942 e a conciliação bancária
com saldo igual a R$ 0,00 apresentada à fl. 162, tratando-se de conta encerrada desde 19/04/2006, conforme
consta à fl. 163.
•

Item I.8 dessa Instrução Contábil Conclusiva:

Diferença de R$ 60.000,00 entre saldo contábil da Conta bancária 021-01045-5461678 e a conciliação bancária
com saldo igual a R$ 0,00 apresentada à fl. 164, tratando-se de conta encerrada desde 19/04/2006, conforme
consta à fl. 165.
•

Item I.10 da Instrução Contábil Conclusiva:

Diferença de R$ 78.094,58 entre o somatório das conciliações bancárias (R$ 20.792.264,17) e o saldo registrado
no Balanço Financeiro, fl. 05 (R$ 20.870.358,75).
1.6. DEIXAR DE APARTAR o exame do Item II.18. c da ITC
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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3090/2012, descrito como - OPERACIONALIZAÇÃO DA
PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÉDIA DE COLATINA –
PSMECOL, ante o decurso de prazo suficiente para verificar-se a ocorrência do instituto da prescrição, bem como da impossibilidade fático-jurídica de se alcançarem
os eventuais responsáveis por sua ocorrência, tal qual
exposto na fundamentação acima.
1.7. À SGS para comunicações aos interessados e ciência
ao Ministério Público de Contas.
1.8. Transitado em julgado, arquivem-se.
2. Por maioria, pelo voto-vista vencedor conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Parcialmente vencido o relator conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti,
que votou pela irregularidade com ressarcimento para
Ângelo Roncalli de Ramos Barros e Julio Cezar Costa e
apartar item para apuração.
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: 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
Diário Oficial de Contas

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
Lido na sessão do dia: 12/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 351/2018 – PLENÁRIO
Processos: 07246/2008-2 (APENSOS: 03589/2017-1,
06916/2008-9, 04954/2002-1, 03644/2002-8)
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: CETURB-GV - Companhia de Transportes Urbanos da
Grande Vitória
Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: FERNANDO ANTONIO ALENCAR
Interessados: Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz,
Jose Carlos Pereira Moreira, Hugo Borges Junior
Procuradores: Luciano Kelly do Nascimento (OAB: 5205ES), Elifas Moura de Miranda Junior (OAB: 10236-ES)
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO
ACÓRDÃO TC-363/2013 – CONHECER- RECONHECER PRESCRIÇÃO – DAR PROVIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
NA DECISÃO RECORRIDA – CONTAS REGULARES - DAR QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
www.tce.es.gov.br

RELATÓRIO
O presente feito cuida de Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Fernando Antônio Alencar, em face
do Acórdão TC 363/2008, prolatado nos autos do Processo TC 3644/2002, que trata de prestação de contas anual da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB - GV, exercício de 2001, que julgou irregulares as contas analisadas, apenando os senhores Fernando Antônio Alencar, Hugo Borges Júnior e José Carlos
Pereira ao pagamento de multa no valor correspondente a 500 VRTE, bem como a senhora Denise de Moura
Cadete Gazzinelli Cruz ao pagamento de multa no valor
correspondente a 1000 VRTE e ao ressarcimento no valor de 12.992,63 VRTE, tendo em vista a manutenção de
irregularidades:
DA RESPONSABILIDADE DO SR. FERNANDO ANTÔNIO
ALENCAR E JOSÉ CARLOS PEREIRA MOREIRA:
Serviço de Gerenciamento do Transporte Seletivo – ausência de controles eficazes sobre a demanda/arrecadação para a modalidade de Transporte Seletivo;
Fiscalização das infrações cometidas – ausência de fiscalização sobre as infrações cometidas pelas operadoras
de Transporte Seletivo;
Serviço de Gerenciamento de Fretamento – ausência de
recolhimento à CETURB – GV de valores relativos a serviços de gerenciamento;
Auto de infração – ausência de cobrança das multas no
caso de falta de interposição de recursos referentes a autos de infração emitidos contra as operadoras de Transporte Coletivo devido a atraso/supressão de horários;
Inexistência de registro da dívida da Viação Serena Ltda
– ausência de contabilização dos valores devidos a ViaSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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ção Serena Ltda;

38 da Lei Federal nº 8.666/93;

Realização de serviços de manutenção e vistoria na Oficina de Reparos Navais e Terminal Centro de Vitória – inobservância aos artigos 61 e 62 da Lei Federal nº 8.666/93,
quanto à ausência de publicação e artigo 3º c/c o artigo
26, incisos II e III da Lei Federal nº 8.666/93;

Aditivo ao contrato nº 05/99 (prestação de serviços de
limpeza e conservação nos terminais urbanos da Grande
Vitória) – infringência ao artigo 3º e ao artigo 41, caput,
ambos da Lei Federal nº 8.666/93;

DA RESPONSABILIDADE DO SR. HUGO BORGES JÚNIOR:
2.1 Serviço de Gerenciamento do Transporte Seletivo –
ausência de controles eficazes sobre a demanda/arrecadação para a modalidade de Transporte Seletivo;
Fiscalização das infrações cometidas – ausência de fiscalização sobre as infrações cometidas pelas operadoras
de Transporte Seletivo;
Serviço de Gerenciamento de Fretamento – ausência de
recolhimento à CETURB – GV de valores relativos a serviços de gerenciamento;
Auto de infração – ausência de cobrança das multas no
caso de falta de interposição de recursos referentes a autos de infração emitidos contra as operadoras de Transporte Coletivo devido a atraso/supressão de horários;
Inexistência de registro da dívida da Viação Serena Ltda
– ausência de contabilização dos valores devidos a Viação Serena Ltda;

Tomada de Preços nº 04/2001 – infringência ao princípio
da economicidade;
Os autos foram encaminhados à 9ª Controladoria Técnica para análise, tendo em vista a existência de matéria
de natureza contábil. Instada a se manifestar, a 9ª Controladoria Técnica lançou a Manifestação Contábil de Recurso MCR 18/2013, fls. 23/31, que conclusivamente entendeu:
“Considerando todo o exposto, em relação ao “item
5” (fl. 07/09) das justificativas do Sr. Fernando Antônio
Alencar, referente à questão contábil, concluímos opinando pela manutenção da irregularidade.”
Destaca-se que a irregularidade constante do item indicado refere-se à “Inexistência de registro da dívida da
Viação Serena Ltda – ausência de contabilização dos valores devidos a Viação Serena Ltda.”

Prestação de serviços advocatícios – infringência ao artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93;

Posteriormente, instada a se manifestar, a 8ª Secretaria
de Controle Externo, através da Instrução Técnica Recurso ITR 86/2013, fls. 34/45, em síntese, concluiu nos seguintes termos:

Realização de serviços de empresa armadora – inobservância ao caput do artigo 26, parágrafo único, inciso III e
artigo 61, todos da Lei Federal nº 8.666/93;

“Ante o exposto, somos pelo CONHECIMENTO do recurso e, quanto ao mérito, pela NEGATIVA DE PROVIMENTO, nos termos acima delineados.”

Prestação de serviços de manutenção e vistoria na Oficina de Reparos Navais e no Terminal Aquaviário no Centro de Vitória – infringência aos incisos IV e XII do artigo

Por fim, os autos foram remetidos ao Ministério Público
de Contas, que reiterou os termos da Instrução Técnica
de Recurso, fl. 48.
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Novamente os autos foram encaminhados ao Ministério
Público de Contas para se manifestar acerca da prescrição, ante ao comando do §1º do artigo 373 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, que conclusivamente, por meio de parecer da lavra do Procurador de Contas, Luís Henrique Anastácio da
Silva, fls. 56/58, manifestou nos seguintes termos:
“Isto posto, pugna o Ministério Público de Contas:
Seja declara a nulidade do presente feito desde a fl. 17;
Nos termos do artigo 167, §2º, da LC nº 621/2012, seja julgado o Processo TC 6916/2008, ressaltando-se que
“identificado e apontado pelo Conselheiro Relator argumento que possa resultar em efeito modificativo da decisão impugnada, os embargos de declaração serão remetidos à Secretaria de Controle Externo de Recursos para
elaboração de instrução técnica”, consoante o disposto
no art. 411, §5º, do RITCEES;
Após o julgamento do Processo TC 6916/2008, seja o
presente recurso de reconsideração encaminhado à Secretaria de Controle Externo de Recursos para análise
dos requisitos de admissibilidade e, caso admitido, para
a devida instrução.”
Após o julgamento do recurso de embargos de declaração TC 6916/2008, que se encontravam pendentes, o Ministério Público mais uma vez se manifestou no sentido
de que seja decretada a prescrição da pretensão punitiva
e que o presente recurso de reconsideração seja conhecido e no mérito, seja o negado provimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
De início, observando os pressupostos recursais, averiguo que a parte é capaz, possui legitimidade e interesSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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se jurídico. Quanto ao cabimento, constato que o instrumento recursal é adequado, nos termos do artigo 164 da
Lei Complementar nº 621/2012. Por fim, verifica-se que
sua interposição é tempestiva.
Nesse contexto processual, vieram-me os autos para manifestação quanto ao mérito.
DA PRESCRIÇÃO:
De plano, verifico que as irregularidades passíveis de pena de multa estão todas prescritas, haja vista que a contagem do prazo prescricional deste processo iniciou-se
novamente na data da interposição do presente recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Fernando Antônio Alencar (TC 7246/08), ou seja, em 18 de novembro
de 2008, já que a interposição de recurso interrompe a
prescrição, conforme norma prescrita no §4º do artigo
71 da Lei Orgânica desta Corte. Portanto, nesta data, reiniciou-se a contagem do prazo prescricional e exauriu-se
por completo em novembro de 2013.

Constituição Federal, que se encontra fortemente relacionado ao Estado Democrático de Direito.
Diante da fundamentação acima disposta, entendo que
a ocorrência prescrição fulminou a pretensão punitiva
desta Corte, relativamente às irregularidades resultantes da inspeção levada a efeito na Ceturb, não sujeitas a
ressarcimento, descritas acima, constantes dos itens 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 do acórdão
atacado.
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO RELATÓRIO DE AUDITORIA:
Verifica dos autos, que sob o aspecto técnico contábil,
as contas da Ceturb, referentes ao exercício financeiro
de 2001, foram julgadas regulares, conforme se extrai
da Análise Contábil nº 1ª CT/026/2002, fls. 194/199 dos
autos TC-3644/02 (Prestação de Contas Anual), que concluiu que nenhuma irregularidade foi constatada que pudesse comprometer a aprovação das peças contábeis.

O artigo 373 da Resolução nº 261/2013, leciona que
“prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo”. Nesta linha de raciocínio, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal desde 2013, somente em
relação às irregularidades passíveis de apenamento com
multa, já que o dever de ressarcir ao erário é imprescritível, por força do §5º do artigo 373 do mesmo diploma
legal, entendimento este, já consolidado nesta Casa de
Contas.

Desse modo, diante da prescrição confirmada em relação às irregularidades apontadas em sede do Relatório
de Auditoria nº 32/2002/1ª CT, fls. 05/45 dos autos do
processo em apenso TC-4954/2002 (Relatório de Auditoria) não sujeitas à condenação em ressarcimento, bem
como a ausência de irregularidade sob o aspecto técnico
contábil, entendo que razões subsistem para considerar
a regularidade das contas da Ceturb, exercício de 2001,
sob a responsabilidade dos senhores Fernando Antônio
Alencar, Hugo Borges Júnior e José Carlos Pereira.

Em relação à aplicação do instituto da prescrição na função de controle, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo pela possibilidade de sua incidência, em razão
do direito à segurança jurídica, previsto no artigo 5º da

Nessa linha, cito precedente desta Corte de Contas nos
autos do processo TC 3418/2010, que trata de Prestação
de Contas Anual da Secult, apenso ao Relatório de Auditoria, exercício de 2009, cuja proposta de voto do nobre
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Conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva, que
acompanhou integralmente a equipe técnica desta Casa,
fora aprovada por unanimidade em sessão plenária do
dia 21/02/2017, nos seguintes termos:
“Por todo o exposto, acompanhando a área técnica e divergindo do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Plenário desta Egrégia Corte de Contas assim delibere:
1.
ACOLHA, na forma do art. 71 da Lei Complementar nº 621/2012, a preliminar de prescrição da pretensão punitiva, por parte deste Egrégio Tribunal de
Contas, quanto à irregularidade descrita no Processo
TC 2386/2010, referente ao Relatório de Auditoria RA-O 67/2010, em face das razões antes expendidas, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil – CPC;
2.
Julgue REGULAR a Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Cultura – SECULT, sob a responsabilidade da Sra. Dayse Maria Oslegher Lemos, então secretária de Estado da Cultura, referente ao exercício de
2009, dando-lhe a devida quitação.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações devidas, cumpridas as formalidades legais, em
não havendo expediente recursal, arquivem-se os presentes autos.”
No mesmo sentido foi o entendimento do ilustre Conselheiro Rodrigo Chamoun nos processos TC-5306/2007 e
TC-5325/2007, apenso, que foram julgados em 12 de dezembro de 2014.
Por fim, insta dizer que a única irregularidade passível de
ressarcimento apontada no precitado Relatório de Auditoria fora imputada somente a Sra. Denise de Moura
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Cadete Gazzinelli Cruz, e será objeto de análise nos autos do processo em apenso TC-3589/2017 (Recurso de
Reconsideração), que será julgado concomitante a este.
Ante todo o exposto, divergindo do 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, 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. Reconhecer a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
em relação à aplicação de penalidade de multa aos Senhores Fernando Antônio Alencar, José Carlos Pereira
Moreira e Hugo Borges Júnior, nos termos do art. 71 da
Lei Complementar nº 621/2012 e do art. 373 do RITCEES c/c com o art. 401 também do RITCEES, referente ao
processo de fiscalização (TC-4954/2002), em face das razões expendidas, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil – CPC;
1.2. Conhecer o presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe total provimento, no sentido de
que sejam julgadas regulares as contas da Companhia
de Transportes Urbanos da Grande Vitória, referente ao
exercício de 2001, sob a responsabilidade dos Senhores
Fernando Antônio Alencar, José Carlos Pereira Moreira
e Hugo Borges Júnior, nos termos do parágrafo único do
art. 401do RITCEES, dando-lhes a devida quitação, nos
Diário Oficial de Contas

termos do artigo 85 da Lei Complementar nº 621/2012.
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1.3. Dar ciência aos interessados;

PROCESSO: TC 07434/2016-6

1.4. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador

2. Sem divergência. Absteve-se de votar, por impedimento, o senhor conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Drenagem
e Saneamento de Vila Velha - SMDSVV

3. Data da Sessão: 10/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária do
Plenário.

EXERCÍCIO: 2015

4. Especificação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE DRENAGEM E SANEAMENTO
DE VILA VELHA – EXERCÍCIO DE 2015 – REGULAR COM
RESSALVA – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
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

RESPONSÁVEIS: Paulo Maurício Ferrari

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2015, da Secretaria
Municipal de Drenagem e Saneamento de Vila Velha SMDSVV, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Maurício
Ferrari.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 28 de abril de 2016, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução TC 261/2015, portanto, fora do prazo estabelecido pela legislação.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, elaborou o Relatório Técnico RT nº 444/2017-1 e
a Instrução Técnica Inicial ITI nº 769/2017-8, opinando pela citação do Sr. Paulo Maurício Ferrari para que
apresentasse em 30 dias, improrrogáveis, as justificativas acerca do achado: “Divergência entre o valor apurado no inventário anual de bens patrimoniais imóveis e o
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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saldo registrado no Balanço Patrimonial”, acolhido pela
Decisão Monocrática nº 1069/2017-1 (fls.21/22), tendo
sido apresentadas as justificativas à fl.37/39.

A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 28 de abril de 2016, ou seja, fora do prazo regimental.

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
nº 5243/2017-9 (fls. 42/46) opinando pelo julgamento
REGULAR COM RESSALVA das contas sob responsabilidade do Sr. Paulo Maurício Ferrari.

Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n.º 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.

O referido entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, de acordo com o parecer exarado
pelo Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva, situado à fl. 50.

No entanto, foi constatado pela equipe técnica a “divergência entre o valor apurado no inventário anual de bens
patrimoniais imóveis e o saldo registrado no Balanço Patrimonial”, eis que apurado valor incompatível no registro de bens imóveis junto a contabilidade e o valor constante no inventário.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Diário Oficial de Contas

Em sede de defesa, o responsável a época argumentou
que a diferença apontada no valor de R$ 6.076.739,64
refere-se à conta contábil (1.2.3.2.1.06.01.00.00.00) –
Obras em andamento evidenciado de forma correta no
Balanço Patrimonial (BALPAT), ressaltando ainda que ao
tempo do envio da PCA 2015 inexistia uniformidade nas
informações registradas, tendo em vista que os sistemas
Pronim PP – Patrimônio e Pronim CP – Contabilidade não
estavam integrado, sendo gerada a prestação de contas
em comento naquele mas entregue no setor de contabilidade apenas na data de 28/04/2016.
Além disso, salienta que foram enviados arquivos por
meio do sistema CidadES/TCEES, sem a devida conciliação entre as informações registradas no sistema de contabilidade supra para não perder o prazo de remessa,
contudo, a diferença foi regularizada na PCA de 2016.
Nesse sentido, entendo pela mantença da referida irregularidade, considerando a permanência da diferenwww.tce.es.gov.br

ça em apreço, eis que ocorreu o atraso das informações
que obrigatoriamente deveriam constar nos autos da
PCA 2015, mas sem macular as contas, devendo ser objeto de ressalva.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios e
às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o recoSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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nhecimento das suas respectivas validades.

ço Patrimonial”,

(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.

1.3. Dar ciência ao interessado;

Considerando que não houveram 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, acompanhando 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 Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVA as contas da Secretaria Municipal de Drenagem e Saneamento de Vila Velha - SMDSVV, sob responsabilidade do Sr. Paulo Maurício Ferrari, relativas ao exercício de 2015, 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. DETERMINAR ao atual gestor que regularize as divergências entre o valor apurado no inventário anual de
bens patrimoniais imóveis e o saldo registrado no BalanDiário Oficial de Contas
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1.4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
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

Processo: TC – 3589/17 (Apensos: TC – 7246/2008, TC 6916/2008, TC – 4954/2002, TC – 3644/2002)
Classificação: Recurso de Reconsideração
Unidade Gestora: Companhia de Transportes Urbanos
da Grande Vitória – CETURB
Recorrente: DENISE DE MOURA CADETE GAZZINELLI
CRUZ
Procuradores: Luciano Kelly do Nascimento (OAB-ES
5.205), Elifas Moura de Miranda Junior (OAB-ES 10.236)
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO
ACORDÃO TC-363/2008 - RECONHECER PRESCRIÇÃO –
CONHECER - DAR PROVIMENTO PARCIAL - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
O presente feito cuida de Recurso de Reconsideração
interposto pela Senhora Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz, em face do Acórdão TC 363/2008, prolatado nos autos do Processo TC 3644/2002, que trata de
prestação de contas anual da Companhia de Transportes
Urbanos da Grande Vitória – CETURB - GV, exercício de
2001, que julgou irregulares as contas analisadas, apenando os senhores Fernando Antônio Alencar, Hugo Borges Júnior e José Carlos Pereira ao pagamento de multa no valor correspondente a 500 VRTE, bem como a senhora Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz ao pagamento de multa no valor correspondente a 1000 VRTE e
ao ressarcimento no valor de 12.992,63 VRTE, tendo em
vista a manutenção das seguintes irregularidades:
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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DA RESPONSABILIDADE DA SRA. DENISE DE MOURA
CADETE GAZZINELLI CRUZ:
Serviço de Gerenciamento do Transporte Seletivo – ausência de controles eficazes sobre a demanda/arrecadação para a modalidade de Transporte Seletivo;
Fiscalização das infrações cometidas – ausência de fiscalização sobre as infrações cometidas pelas operadoras
de Transporte Seletivo;
Serviço de Gerenciamento de Fretamento – ausência de
recolhimento à CETURB – GV de valores relativos a serviços de gerenciamento;
Auto de infração – ausência de cobrança das multas no
caso de falta de interposição de recursos referentes a autos de infração emitidos contra as operadoras de Transporte Coletivo devido a atraso/supressão de horários;
Dívida da Viação Serena Ltda relativa ao FRFP – pagamento indevido de serviços de auditoria com favorecimento à Viação Serena Ltda, no valor de R$ 15.000,00,
correspondente a 12.992,63 VRTE;
Inexistência de registro da dívida da Viação Serena Ltda
– ausência de contabilização dos valores devidos a Viação Serena Ltda;
Contratação emergencial – inobservância ao artigo 37,
inciso XXI da Constituição Federal e ao artigo 2º da Lei
Federal nº 8.666/93;
Realização de serviços de empresa armadora – inobservância ao caput do artigo 26, parágrafo único, inciso III e
artigo 61, todos da Lei Federal nº 8.666/93;
Contrato nº 04/01 (prestação de serviços de vigilância patrimonial) – inobservância do artigo 37, inciso XXI
da Constituição Federal e do artigo 3º da Lei Federal nº
Diário Oficial de Contas

8666/93;

lo não provimento do recurso de reconsideração.”

Realização de serviços de manutenção e vistoria na Oficina de Reparos Navais e Terminal Centro de Vitória – inobservância aos artigos 61 e 62 da Lei Federal nº 8666/93,
quanto à ausência de publicação e artigo 3º c/c o artigo
26, incisos II e III da Lei Federal nº 8666/93.

Novamente os autos foram encaminhados ao Ministério
Público de Contas para se manifestar acerca da prescrição, ante ao comando do §1º do artigo 373 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, que conclusivamente, por meio de parecer da lavra do Procurador de Contas, Luís Henrique Anastácio da
Silva, fls.109/110, manifestou nos seguintes termos:

Os autos foram encaminhados à SecexRecursos – Secretaria de Controle Externo de Recursos para análise, que
conclusivamente, por meio da Instrução Técnica de Recursos, fls. 93/101, entendeu:
“CONCLUSÃO
Ante as razões expostas, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, sugere-se o conhecimento do Recurso de Reconsideração interposto e, quanto
ao mérito, opina-se por acolher parcialmente a preliminar de mérito alegada, para considerar prescrita a multa aplicada, mantendo-se, contudo, o débito. Quanto
ao mérito, opina-se pelo NÃO PROVIMENTO do recurso, mantendo-se incólume a irregularidade atribuída a
Recorrente, qual seja, Dívida da Viação Serena Ltda relativa ao FRFP – pagamento indevido de serviços de auditoria com favorecimento à viação Serena Ltda, no valor de R$ 15.000,00, correspondentes a 12.992,63 VRTE
e, por consequência, o débito a ela imputado.”
Posteriormente, instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, através de parecer da lavra do Procurador de Contas Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, fls.
34/45, em síntese, concluiu nos seguintes termos:
“O Ministério Público de Contas do Estado do Espírito
Santo, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso de suas
atribuições institucionais, anui à proposta contida na Instrução Técnica de Recurso 00207/2017-3, pugnando pewww.tce.es.gov.br

“Diante do exposto, oficia o Ministério Público de Contas:
Com fulcro no §1º do art. 71 da LC 621/2012, pela decretação da prescrição da pretensão punitiva;
Pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, seja-lhe
NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se a imputação do
débito a Sra. Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz.”
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
De início, observando os pressupostos recursais, averiguo que a parte é capaz, possui legitimidade e interesse jurídico. Quanto ao cabimento, constato que o instrumento recursal é adequado, nos termos do artigo 164 da
Lei Complementar nº 621/2012. Por fim, verifica-se que
sua interposição é tempestiva.
PRELIMINAR DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE:
De plano, verifico que as irregularidades passíveis de pena de multa estão prescritas, haja vista que a contagem
do prazo prescricional deste processo iniciou-se novamente quando da interposição de recurso pela recorrente, ou seja, em 29 de outubro de 2008 com os embargos
de declaração (TC-6916/08), já que a interposição de recurso interrompe a prescrição, conforme norma prescriSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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ta no §4º do artigo 71 da Lei Orgânica desta Corte. Reiniciou-se, assim, nesta data, a contagem do prazo prescricional e exauriu-se por completo em novembro de 2013.
O artigo 373 da Resolução nº 261/2013, leciona que
“prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo”. Nesta linha de raciocínio, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal desde 2013, frisa-se que
somente em relação às irregularidades passíveis de apenamento com multa, já que o dever de ressarcir ao erário é imprescritível, por força do §5º do artigo 373 do
mesmo diploma legal, entendimento este, já consolidado nesta Casa de Contas.
Em relação à aplicação do instituto da prescrição na função de controle, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo pela possibilidade de sua incidência, em razão
do direito à segurança jurídica, previsto no artigo 5º da
Constituição Federal, que se encontra fortemente relacionado ao Estado Democrático de Direito.
Ante ao exposto, acolho a preliminar de ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas levantada pela recorrente em relação às irregularidades constantes dos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8,
3.9, 3.10 do acórdão atacado, descritas acima.
PRELIMINAR DE MÉRITO: AUSÊNCIA DE MATRIZ DE RESPONSABILIDADE:
A recorrente também apresenta a preliminar de “Ausência de matriz de responsabilidade”, argumentando que
ao analisar a prestação de contas da Ceturb-GV, exercício de 2001, a equipe técnica desta Casa não observou
a matriz de responsabilidade em relação aos atos avaliados, motivo pelo qual lança suas razões nos seguinDiário Oficial de Contas

tes termos:
“É certo que a necessidade de o dirigente máximo da Ceturb-GV verificar, em cada caso, o cumprimento de disposições legais corriqueiras pelos seus subordinados implicaria excessiva concentração de atribuições que inviabilizariam a administração de estruturas organizativas
complexas, tais quais as desempenhadas por aquela empresa pública, que lida com o transporte coletivo de milhares de usuários do Sistema Transcol, tratando-se de
uma das atividades administrativas mais penosas e complexas encampadas pelo Estado.
Trilhar o caminho em que se responsabiliza o gestor máximo indiscriminadamente por todas as ações praticadas
pelos funcionários hierarquicamente inferiores, ou por
atos/omissões identificados em períodos posteriores e
exoneração da Recorrente, das quais não teve ciência ou
não deveria atuar, além de contrariar as modernas tendências de organização gerencial em que se privilegiam
a descentralização de atividades e a segregação de funções, por certo remontará o emprego de conduta avessa
à legalidade e a razoabilidade.
É o caso identificado na referenciada instrução técnica
inicial, que pretende imputar responsabilidade à Diretora Presidente da Ceturb-GV por falhas identificadas que
nada se referem ao período de sua atuação, ou a atribuição a ela conferida.
Com o devido respeito, mas se uma obrigação administrativa se refere a aspecto atribuído a outro ordenador,
como esperar imputar à Recorrente a responsabilizada
por aquele ato/omissão praticado? Se não houver provas
de que tenha a Diretora Presidente, seja por ação ou por
omissão, faltado com o dever expressamente a ela cometido, seria razoável aplicar-lhe a sanção? Ainda mais
www.tce.es.gov.br

isoladamente? Quer nos parecer que não nobres Julgadores!”
Em síntese, constata-se que a recorrente se rebela quanto à responsabilização que lhe fora atribuída em relação
à contratação e pagamento da empresa Sinergia Estudos
e Projetos Ltda. para a realização de auditoria da frota de
ônibus do Sistema Transcol, operado pela permissionária
Viação Serena Ltda., fiscalizada pela Ceturb-GV.
Neste passo, verificando que o exame da preliminar aqui
abordada se confunde com a análise meritória da irregularidade intitulada “Da dívida da Viação Serena Ltda.
relativa ao FRFP – Fundo de Renovação da Frota Pública”, que gerou o dever à recorrente de ressarcir ao erário
o valor correspondente a 12.992,63 VRTE, deixarei para
apreciá-la quando da abordagem da mesma.
Assim, prossigo a análise do único aponte de irregularidade, devolvido a esta Corte em sede do presente recurso, em observância ao Princípio Tantum Devolutum
Quantum Apellatum:
Dívida da Viação Serena Ltda. relativa ao FRFP – pagamento indevido de serviços de auditoria com favorecimento à Viação Serena Ltda.:
A equipe técnica verificou que a empresa permissionária Viação Serena Ltda. solicitou à permitente Ceturb-GV a isenção do pagamento dos valores referentes ao
Fundo de Renovação da Frota Pública – FRFP no período
de 16.08.98 a 19.08.00, sob o argumento de que o valor
despendido por ela na revitalização da frota pública atingira R$ 1.929.300,00 (um milhão novecentos e vinte e
nove mil e trezentos reais), quando o valor inicialmente
previsto pela permitente a título de FRFP era apenas de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Em razão do pedido de compensação feito pela permissionária, o Conselho de Administração da Ceturb-GV determinou por meio de Resolução do Conselho nº
006/2001 de 05.01.01, fls. 19/20, que após a comprovação do efetivo gasto alegado, o valor supostamente pago a maior seria abatido do valor devido pela permissionária referente ao Fundo de Renovação da Frota Pública:

Viação Serena Ltda., por tratar-se de interesse específico
da permissionária.

“...Esclareceu que a CETURB-GV instruiu e encaminhou
o processo para análise jurídica, tendo o Sr. Presidente providenciado a leitura da conclusão do parecer elaborado pela Assessoria Jurídica, que dispõe: “...e desde
que seja comprovada pela Permissionária, através de documentos hábeis, a soma despendida com a revitalização da frota pública, no montante alegado inicialmente, e desde que a CETURB-GV confirme através de vistoria, o gasto alegado, é pertinente que se abata do Fundo
de Renovação da Frota Pública – FRFP – devido pela Viação Serena de agosto de 1998 a agosto de 2000, o montante equivalente à diferença entre o valor comprovadamente gasto e aquele incialmente previsto pela Permitente que seria despendido para promover a revitalização da frota”.

“...De posse das informações e aplicados os critérios e
metodologia propostos, a Sinergia calculou finalmente a
despesa realizada até abril de 2001 para a revitalização
de cada um dos veículos da frota do cotejamento dos resultados tabulados nos ANEXOS 7 (campo: custo do defeito) e 8 (campo: revitalizado), cujo somatório revela
uma despesa de revitalização de R$ 1.040.289,42 (Hum
milhão, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois
centavos), conforme informado em fls. 44 a 46 do Volume A do processo nº 0606/2001.

Em seguida, visando à aferição do valor efetivamente
gasto pela Viação Serena Ltda., a Ceturb-GV, por meio
da Resolução de Diretoria nº 018/2001 de 02.03.01, fls.
24/25, a Diretora Presidente autorizou a contratação da
empresa Sinergia Estudos e Projetos Ltda., com formação técnica e experiência em auditoria, vistoria e perícia em frota de ônibus, baseando-se em manifestação do
Conselho Administrativo, bem como em parecer jurídico do escritório de advocacia contratado, fls. 13/16, que
também, por meio de outro parecer, fls. 26/27, orientou que a despesa da auditoria deveria ser custeada pela
Diário Oficial de Contas

A Ceturb-GV contratou a empresa Sinergia em março
de 2001 e após quase cinco meses de trabalho, a mesma apresentou relatório final, concluindo que as despesas para revitalização da frota pública foram menores do
que o valor alegado pela Viação Serena Ltda. Veja:

Portanto, o valor da despesa com revitalização da frota
pública apurado pela Sinergia diverge do valor alegado
pela Viação Serena Ltda. na consideração 3, fl. 2, do seu
requerimento protocolado sob o nº 1268/2000.”
Com isso, ficou constatado, que o requerimento feito
pela empresa permissionária não poderia prosperar em
face da ausência de veracidade de suas alegações, que
foram devidamente contestadas por meio da auditoria
que fora realizada, pois restou comprovado que a despesa total de revitalização efetuada pela operadora fixou-se em R$ 1.040.289,42, divergindo, consideravelmente, da importância inicialmente alegada, que fora de R$
1.929.300,00.
Neste contexto, a equipe técnica constatou que os serviços desenvolvidos pela empresa Sinergia foram totalwww.tce.es.gov.br

mente suportados pela Ceturb-GV, com base nas notas fiscais nº 00396 e nº 00406, emitidas em 02.04.01 e
20.07.01, respectivamente, ambas em favor da empresa contratada, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), não tendo a empresa Viação Serena Ltda. ressarcido à permitente, contrariamente ao entendimento disposto em sede da Resolução de Diretoria nº
018/2001, ratificado pelo segundo parecer jurídico confeccionado pelo escritório contratado da Ceturb-GV.
Assim, entendeu a equipe técnica que a Diretora Presidente da CETURB-GV, Sra. Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz deve ressarcir ao erário o valor correspondente a 12.992,63 VRTE pelo montante pago indevidamente à empresa Sinergia, o que fora acatado pelo relator de piso, ocasionando a insurreição da recorrente,
que ora argumenta em sede do presente recurso:
“...Pois bem, em virtude da determinação exarada pelo
Conselho de Administração da Ceturb-GV (fls. 179/180)
e do Parecer expedido pela assessoria jurídica da Companhia (fls. 181/182), a equipe técnica da Ceturb-GV deu
início aos procedimentos destinados à Contratação da
empresa Sinergia Estudos e Projetos Ltda., nos termos
da determinação acima expedida.
Imprescindível aquilatar, contudo que, nos termos da determinação exarada pelo Conselho de Administração da
Ceturb-GV:
Houve de sua parte determinação para que a Ceturb-GV
efetivasse a contratação do profissional Sr. Wiliam Aquino, ficando a cargo da Diretoria de Operação o acompanhamento dos trabalhos.
Decidiu ainda, após manifestação da assessoria jurídica da empresa que após a contratação pela Ceturb-GV,
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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a Viação Serena Ltda. ficaria incumbida de recolher aos
cofres da Ceturb-GV os valores dos custos, provenientes
dos gastos com a contratação da referida consultoria (a
própria contratação, os deslocamentos, pessoal, etc).

1268/2000 encaminhado ao Conselho de Administração
que naquela oportunidade aprovou os trabalhos da empresa Sinergia, bem como referendou as decisões de Diretoria (fls. 239)

[...]

Importante frisar que nos exatos termos da decisão emanada do Conselho de Administração:

Pois bem, após a apresentação dos trabalhos pela empresa de auditoria contratada, em 30 de julho de 2001 a
Diretoria da Ceturb-GV encaminhou o Relatório Final da
empresa Sinergia/Auditoria para o Conselho Fiscal, nos
termos da determinação exarada pelo Conselho de Administração (na reunião de 20 de abril de 2001), orientando que, posteriormente, conforme estabelecido pelo Conselho de Administração o mesmo fosse enviado
àquele órgão, para apreciação do resultado dos trabalhos.
Em 03 de agosto de 2001, foi o processo encaminhado
para a 85ª Reunião Fiscal que naquela oportunidade recomendou o encaminhamento do processo administrativo ao Conselho de Administração para fins de tomar ciência quanto a entrega dos trabalhos pela empresa Sinergia Estudos e Projetos Ltda., bem como que se efetivasse a cobrança da dívida apurada no Relatório de Auditoria devida pela empresa Viação Serena.
Acontece que por ato do Governo do Estado do Espírito
Santo, em 09 de agosto de 2001, ou seja, antes mesmo
da apreciação pelo Conselho de Administração do Relatório Final apresentado pela empresa de Auditoria – Sinergia Estudos e Projetos Ltda., a Recorrente foi exonera do cargo de Diretora Presidente da Ceturb-GV. (doc.
em anexo)
Posteriormente àquele momento, mais especificamente
em 24 de setembro de 2001, foi o processo Ceturb-GV nº
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Houve de sua parte determinação para que a Ceturb-GV
efetivasse a contratação do profissional Sr. Wiliam Aquino, ficando a cargo da Diretoria de Operação o acompanhamento dos trabalhos.
Decidiu ainda, após manifestação da assessoria jurídica da empresa que após a contratação pela Ceturb-GV,
a Viação Serena Ltda. ficaria incumbida de recolher aos
cofres da Ceturb-GV os valores dos custos provenientes
dos gastos com a contratação da referida consultoria (a
própria contratação, os deslocamentos, pessoal, etc).”
Pois bem. Averiguo, em síntese, que a recorrente se insurreciona quanto à ausência de matriz de responsabilidade, bem como, em relação à imputação de responsabilidade que lhe fora unicamente atribuída, quando da
análise da irregularidade em voga.
Nesse passo, analisando detidamente a documentação
acostada aos autos e as razões da recorrente, verifico
que não assiste razão as alegações postas em relação à
preliminar de ausência de matriz de responsabilidade no
que se refere à irregularidade aqui abordada, pois a decisão de contratar a empresa para realização da auditoria
na empresa Viação Serena Ltda. fora tomada pela Diretora Presidente, Sra. Denise de Moura Cadete Gazzinelli
Cruz, ora recorrente, por meio da Resolução de Diretoria
nº 018/2001, realizada em 02 de março de 2001.
Dito isso. Afirmo que as alegações de defesa em sede rewww.tce.es.gov.br

cursal, de que o Conselho de Administração teria determinado à Ceturb-GV que se efetivasse a contratação da
empresa responsável pela realização da auditoria são
equivocadas, uma vez que, de acordo com a documentação acostada aos autos, o Conselho de Administração
se manifestou em relação à questão, por meio da Resolução do Conselho de Administração nº 006/2001, simplesmente anuindo com a compensação financeira que
poderia ser realizada entre a Viação Serena Ltda. e a
Ceturb-GV, com a ressalva de que o gasto alegado pela permissionária fosse comprovado e não determinando a contratação de empresa de auditoria, como faz crer
a recorrente.
Assim, diante das constatações, deixo de acolher a preliminar de ausência de matriz de responsabilidade levantada pela recorrente quanto a presente irregularidade.
Entretanto, cabem-me, ainda, algumas exposições a fim
de avaliar o mérito da inconsistência recorrida.
Noutro giro, avalio que assiste razão à recorrente no que
tange à imputação que lhe fora imposta quanto ao dever
de ressarcir o valor referente à contratação da empresa
Sinergia Estudos e projetos Ltda.
Explico. Ora, não se pode dizer que a recorrente lesionou ou causou prejuízo ao erário por ter sido a responsável pela contratação da empresa que confeccionou o parecer em que revelou os reais valores despendidos pela
permissionária, de modo a evitar que a permitente fosse
lesada em eventual compensação financeira junto à empresa Viação Serena Ltda, ora permissionária.
A então Diretora Presidente da Ceturb-GV agiu diligentemente ao ser inquirida com o pleito da permissionária de
compensar as dívidas do Fundo de Renovação da Frota
Pública – FRFP, pois consultou duas vezes a assessoria juSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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rídica da empresa antes de tomar qualquer decisão, demonstrando assim zelo e cuidado com a coisa pública.
A primeira consulta feita ao escritório de advocacia contratado da Ceturb-GV foi para verificar a possibilidade jurídica da ocorrência de possível compensação financeira entre permitente e permissionária, já que esta alegara ter efetuado um gasto maior do que o avaliado pela
Ceturb-GV para revalidação da frota pública, o que fora
prontamente respondido nos seguintes termos:
“CONCLUSÃO:
POR TODO O EXPOSTO, e desde que - como já dito –
seja comprovada pela Permissionária, através de documentos hábeis, a soma despendida com a revitalização
da frota pública, no montante alegado inicialmente, e
desde que, a CETURB/GV confirme através de vistoria,
o gasto alegado, é pertinente que se abata do Fundo de
Revitalização da Frota Pública - FRFP – devido pela Viação Serena de agosto de 1998 a agosto de 2000, o montante equivalente à diferença entre o valor comprovadamente gasto e aquele inicialmente previsto pela Permitente que seria despendido para promover a revitalização da frota.
Já a segunda consulta jurídica foi exatamente acerca da
possibilidade legal da permissionária, Viação Serena Ltda., recolher aos cofres da permitente, Ceturb-GV, os valores dos custos provenientes da contratação da empresa especializada na realização da auditoria e vistoria técnica a fim de verificar a efetiva aplicação dos recursos
alegados pela permissionária, o que fora respondido positivamente, nos seguintes termos:
“Por todo o exposto, opinamos no sentido de ser juridicamente possível que a Viação Serena Ltda. recolha aos
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cofres da CETURB-GV os valores dos custos provenientes
com a contratação da empresa de auditoria que irá verificar e/ou certificar a comprovação dos gastos por ela realizados com a revitalização da frota pública.”
Diante das constatações, que corroboram o meu entendimento, verifico que a recorrente tomou todas as cautelas necessárias para se resguardar de qualquer medida, que pudesse causar prejuízo ao erário, evitando assim, a meu ver, um dano muito maior do que o que lhe
fora imputado, já que a empresa contratada, Sinergia Estudos e Projetos Ltda. demonstrou tecnicamente com
correção que os valores despendidos pela permissionária estavam muito aquém do gasto supostamente alegado pela Viação Serena Ltda.
Além disso, vale registrar que a recorrente não teve, sequer, tempo hábil de tomar qualquer medida visando
ao recebimento dos custos provenientes com a referida
contratação da empresa de auditoria, pois fora exonerada do cargo de Diretora Presidente da Ceturb-GV, por
ato do Governo do Estado do Espírito Santo, em 09 de
agosto de 2001, ou seja, antes mesmo da apreciação pelo Conselho de Administração da Ceturb-GV do relatório
final apresentado pela empresa Sinergia Estudos e Projetos Ltda., apresentado em 30 de julho de 2001 a Diretoria do órgão.
Diante das constatações postas, apreendo que toda a
instrução da prestação de contas, objeto da presente demanda, fora realizada há mais de dez anos. Todavia, enfatizo que este Plenário, cada vez mais tem aprimorado
suas decisões, emitindo-as com ponderação à luz dos
princípios norteadores da Administração Pública, exigindo do gestor racionalidade e prudência na aplicação e interpretação da lei, razão pela qual não se pode admitir
www.tce.es.gov.br

a possibilidade de responsabilização/apenação da recorrente no caso em análise.
Ademais ressalto, que sob o aspecto técnico contábil, as
contas da Ceturb, referentes ao exercício financeiro de
2001, foram julgadas regulares, conforme se extrai da
Análise Contábil nº 1ª CT/026/2002, fls. 194/199 dos autos TC-3644/02 (Prestação de Contas Anual), que concluiu que nenhuma irregularidade foi constatada que
pudesse comprometer a aprovação das peças contábeis.
Desse modo, diante da prescrição confirmada em relação às irregularidades apontadas em sede do Relatório
de Auditoria nº 32/2002/1ª CT, fls. 05/45 dos autos do
processo em apenso TC-4954/2002 (Relatório de Auditoria) sujeitas à pena de multa, bem como o afastamento
da única irregularidade passível de pena de ressarcimento ao erário, entendo que razão subsiste para considerar
a regularidade das contas da Ceturb, exercício de 2001,
sob a responsabilidade da senhora Denise de Moura Cadete Gazzinelli.
Diante do exposto, divergindo do entendimento esposado pela área técnica e pelo corpo ministerial, afasto
a presente irregularidade e via de consequência o ressarcimento imputado à recorrente, em razão da mesma. Ante todo o exposto, divergindo do 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, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do EspíriSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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to Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Acolher a preliminar de “Prescrição Intercorrente” levantada pela recorrente e reconhecer a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva em relação às irregularidades constantes do Relatório de Auditoria, afastando,
via de consequência a aplicação de penalidade de multa em relação à senhora Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz, nos termos do art. 71 da Lei Complementar
nº 621/2012 e do art. 373 do RITCEES;
1.2. Rejeitar a preliminar de “Ausência de Matriz de Responsabilidade” levantada pela recorrente, nos exatos
termos do voto;
1.3. Conhecer o presente recurso de reconsideração,
para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para afastar a irregularidade constante do item 3.5 do Acórdão
TC-363/2008, que condenou a recorrente em pena de
ressarcimento ao erário, e julgar regulares as contas da
Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória,
referente ao exercício de 2001, sob a responsabilidade
da Senhora Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz,
nos termos do artigo 401 do Regimento Interno, haja vista o julgamento dos autos do Recurso de Reconsideração em apenso TC-7246/2008, dando-lhe a devida quitação, nos termos do artigo 85 da Lei Complementar nº
621/2012.
1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. Após o trânsito em julgado, arquive-se. É como voto.
2. Por maioria. Vencidos parcialmente o conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti que sugeriu instauração de Tomada de Contas Especial à CETURB para apurar
o dano e o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de MaceDiário Oficial de Contas

do que o acompanhou.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

3. Data da Sessão: 10/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Exercício: 2015

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 12/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 354/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04301/2016-3

www.tce.es.gov.br

UG: SEMGEPLAN - Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento de Cariacica
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Parte: MARY LUCY GOMES DE SOUZA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE
CARIACICA – EXERCÍCIO DE 2015 – JULGAR REGULAR –
QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO:

Trata-se da Prestação de Contas da Secretaria Municipal
de Gestão e Planejamento de Cariacica, relativa ao exercício de 2015, cuja gestão esteve sob a responsabilidade
da senhora Mary Lucy Gomes de Souza.
No Relatório Técnico 00433/2017-1 (fls. 13/24) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
a Instrução Técnica Inicial 00683/2017-5 (fls. 26/27) para a citação da responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 01066/2017-7 (fl. 31),
a gestora encaminhou os documentos e justificativas
(fls. 37/77), as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 00738/2018-1 (fls. 80/83), concluindo nos seguintes termos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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DE CARIACICA, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16 e alterações posteriores,
sob a responsabilidade da Sra. MARY LUCY GOMES DE
SOUZA.
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. MARY LUCY GOMES DE SOUZA, no exercício de funções de ordenadora de despesas da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE CARIACICA, no
exercício de 2015, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro 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, por:

Ao final, também o Ministério Público Especial de Contas pronunciou-se no mesmo sentido, como se lê no Parecer PPJC 01092/2018-8, da lavra do procurador Luciano Viera.

1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento de Cariacica, sob a responsabilidade da senhora Mary Lucy Gomes de Souza,
relativas ao exercício de 2015, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de março de
2012, dando quitação a responsável, nos termos do art.
85 do mesmo diploma legal.

II

1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.

FUNDAMENTOS

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.

2. Unânime.

Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2015, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.

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.

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
Diário Oficial de Contas

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:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

de Acórdão que submeto à sua consideração.

3. Data da Sessão: 10/04/2018 - 10ª 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 RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 355/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06760/2016-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEMDEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento
da Cidade e Meio Ambiente de Cariacica
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Parte: CLAUDIO DENICOLI DOS SANTOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E MEIO AMBIENTE DE CARIACICA – EXERCÍCIO DE
2015 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO:

Trata-se da Prestação de Contas da Secretaria MuniciSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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pal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente de
Cariacica, relativa ao exercício de 2015, cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor Cláudio Denicoli dos Santos.
No Relatório Técnico 00437/2017-1 (fls. 8/20) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
a Instrução Técnica Inicial 00685/2017-4 (fls. 20/21) para a citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 01090/2017-1 (fl. 25),
o gestor encaminhou os documentos e justificativas (fls.
31/33), as quais foram devidamente analisadas pelo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 00746/2018-5 (fls. 36/39), concluindo nos seguintes
termos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E MEIO AMBIENTE DE CARIACICA, exercício de
2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16
e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr.
CLÁUDIO DENICOLI DOS SANTOS.
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. CLÁUDIO DENICOLI DOS SANTOS, no exercício de funções de ordenador de despesas da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E MEIO AMBIENTE DE CARIACICA, no exercício de 2015, na forma
do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Ao final, também o Ministério Público Especial de Contas
pronunciou-se no mesmo sentido, como se lê no Parecer
Diário Oficial de Contas

PPJC 01096/2018-6, da lavra do procurador Luís Henrique Anastácio da Silva.

de 8 de março de 2012, dando quitação ao responsável,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

II

1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.

FUNDAMENTOS

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2015, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III

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, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do plenário, ante as razões
expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente de
Cariacica, sob a responsabilidade do senhor Cláudio Denicoli dos Santos, relativas ao exercício de 2015, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621,
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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ACÓRDÃO TC- 356/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06837/2016-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEMFI - Secretaria Municipal de Finanças de Cariacica
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Parte: CARLOS RENATO MARTINS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CARIACICA –
EXERCÍCIO DE 2015 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO –
ARQUIVAMENTO.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CARIACICA,
exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr. CARLOS RENATO MARTINS.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR da
prestação de Contas do Sr. CARLOS RENATO MARTINS,
no exercício de 2015, conforme dispõe o art. 84, inciso I,
da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 161 do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013.

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

Ao final, também o Ministério Público Especial de Contas pronunciou-se no mesmo sentido, como se lê no Parecer PPJC 01091/2018-3, da lavra do procurador Luciano Viera.

I

II

RELATÓRIO:

FUNDAMENTOS

Trata-se da Prestação de Contas da Secretaria Municipal
de Finanças de Cariacica, relativa ao exercício de 2015,
cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor
Carlos Renato Martins.

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.

No Relatório Técnico 00439/2017-9 (fls. 13/27) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
a Instrução Técnica Inicial 00698/2017-1 (fls. 27/28) para a citação do responsável.

Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2015, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.

Em atenção ao Termo de Citação 01092/2017-1 (fl. 32),
o gestor encaminhou os documentos e justificativas (fls.
38/41), as quais foram devidamente analisadas pelo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 00687/2018-1 (fls. 44/57), concluindo nos seguintes
termos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diário Oficial de Contas

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.
www.tce.es.gov.br

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro 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, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal de Finanças de Cariacica, sob a responsabilidade do
Senhor Carlos Renato Martins, relativas ao exercício de
2015, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de março de 2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal;
1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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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:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 358/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06869/2016-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: GAPRE - Gabinete do Prefeito de Linhares
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Parte: WELIO POMPERMAYER
Procuradores: RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB:
10406-ES, OAB: 181289-RJ), CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES), GLAUCO BARBOSA
DOS REIS (OAB: 13058-ES), RAPHAEL DE BARROS COELHO (OAB: 24809-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO
(OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO (CPF: 004.860.937-43)
Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR – JURISDICIONADO: GABINETE DO PREFEITO DE LINHARES
– EXERCÍCIO DE 2015 –– REGULAR COM RESSALVA –
DETERMINAR – RECOMENDAR – ARQUIVAR.

Diário Oficial de Contas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos de prestação de contas anual
do Gabinete do Prefeito de Linhares referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Wélio Pompermayer.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas , ao analisar a documentação acostada aos autos, elaborou o Relatório Técnico Contábil (RTC) 341/2017 sugerindo a citação do responsável para esclarecer os indicativos de irregularidade apontados no referido relatório
Em seguida, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI
537/2017, encampando a sugestão contida no RTC para
apresentação de justificativas e/ou apresentação de documentações necessárias para esclarecimento dos fatos
abordados nos autos.
Este relator, na forma da Decisão Monocrática Preliminar
DECM 738/2017 determinou a citação do senhor Wélio
Pompermayer concedendo lhe o prazo de 30(trinta) dias
para apresentar as razões de justificativas e/ou esclarecimentos que entender necessário, em razão dos achados
no RTC 341/2017 encampados pela ITI 537/2017.
Devidamente citado, Termo de Citação 00806/2017-5 o
responsável apresentou justificativas conforme protocolo (12129/2017-1).
Em seguida, após analise das justificativas, a competente Área Técnica elaborou a instrução Técnica Conclusiva
- ITC 00274/2018-3 onde opinou que as contas fossem
julgadas Regular com Ressalva bem como pela expedição de determinação:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
www.tce.es.gov.br

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
GABINETE DO PREFEITO DE LINHARES, exercício de
2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13
e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr.
WÉLIO POMPERMAYER.
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 da Lei complementar 621/2012, art.
135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES
227/2011, IN TCEES 34/2015.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR C/
RESSALVAS da prestação de Contas do Sr. WÉLIO POMPERMAYER, 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.
Considerando o fato narrado no item 2.2 desta instrução conclusiva, sugere-se DETERMINAR ao atual gestor
do GABINETE DO PREFEITO DE LINHARES, que nas futuras prestações de contas, encaminhe ao Controle Interno, em tempo hábil, a totalidade das demonstrações
contábeis que, nos termos na Instrução Normativa TC nº
43/2017, integram sua Prestação de Contas Anual.
Considerando os fatos narrados no item 2.1 desta instrução conclusiva, sugere-se RECOMENDAR ao atual gestor do GABINETE DO PREFEITO DE LINHARES, com fundamento no artigo 329. §7º do RITCEES, que adote as meSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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didas administrativas necessárias para segregar as contas bancárias da unidade gestora das demais secretarias
nas futuras prestações de contas, de forma a garantir sua
conciliação com a contabilidade.
O Ministério Público Especial de Contas, da lavra do procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira manifestou-se anuindo aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva – ITC 271/2018.
Por todo o exposto acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Publico Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do plenário, ante as razões
expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar regular com ressalva, a Prestação de Contas
do Gabinete do Prefeito de Linhares, de responsabilidade do Senhor WÉLIO POMPERMAYER, relativas ao exercício de 2015, com base no art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, c/c 162, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013,
dando-lhe a devida quitação nos termos do art. 86 do
mesmo diploma legal.
1.2. Determinar ao atual gestor do GABINETE DO PREFEITO DE LINHARES, que nas futuras prestações de contas, encaminhe ao Controle Interno, em tempo hábil, a
totalidade das demonstrações contábeis que, nos termos na Instrução Normativa TC nº 43/2017, integram
Diário Oficial de Contas

sua Prestação de Contas Anual.

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.3. Recomendar ao atual gestor do GABINETE DO PREFEITO DE LINHARES, com fundamento no artigo 329. §7º
do RITCEES, que adote as medidas administrativas necessárias para segregar as contas bancárias da unidade
gestora das demais secretarias nas futuras prestações de
contas, de forma a garantir sua conciliação com a contabilidade.

Processos: 06543/2017-4, 00202/2009-5

1.4. Arquivar os autos após transito em julgado.

Classificação: Recurso de Reconsideração

2. Unânime.

UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes

3. Data da Sessão: 10/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

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
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 359/2018 – PLENÁRIO

Recorrentes: ANTONIO BITENCOURT, RODRIGO DADDA
LUGAO, GONCALO EUSTAQUIO DO VALE,
Interessados: JANDER NUNES VIDAL, ROBERTINO BATISTA DA SILVA, JCC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Procuradores: PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169ES), ROBERTINO BATISTA DA SILVA JUNIOR (OAB: 22502ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), ALINE
DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES), DIEGO LIBARDI LEAL (OAB: 23987-ES), CLAUDIANA CARLOS DE OLIVEIRA
(OAB: 96045), THIAGO PIEROTE
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER
– NÃO DAR PROVIMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto por
Antônio Bitencourt, Gonçalo Eustáquio do Vale e Rodrigo
Dadda Lugão, em face do ACÓRDÃO TC n.º 581/2017 –
Plenário, proferido nos autos do Processo TC 202/2009.
Inconformado com a referida decisão proferida por esta Corte de Contas, os Recorrentes apresentaram o preSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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sente Recurso de Reconsideração, que foi encaminhado à SecexRecursos que, por sua vez, confeccionou a Instrução Técnica de Recurso ITR 00297/2017-6, propondo, basicamente, o conhecimento e o provimento do recurso.
Enviados os autos para o Ministério Público Especial de
Contas, lá foi elaborado o Parecer 05906/2017-7, anuindo a proposta apresnetada pela área técnica.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Em consonância com a Instrução Técnica de Recurso ITR
00297/2017-6, constata-se que os requisitos de admissibilidade, quais sejam: o cabimento, o interesse recursal,
a legitimidade e a tempestividade restam regularmente
atendidos, motivo pelo qual deve o presente recurso ser
conhecido.
FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que, de acordo com a
Instrução Técnica de Recurso ITR 00297/2017-6, o recurso interposto se baseia em três linhas de argumentação, resumidas da seguinte forma pela área técnica deste TCEES:
Quanto à suposta “prescrição”, alega que:
- a suspenção da prescrição deu-se por 30 (trinta) dias,
diferente do que afirmara o Relator, que alegou ter sido
de 276 (duzentos e setenta e seis) dias;
- se entender diferente, aceitando que entre o término
de uma diligência e a emissão de seu relatório possa decorrer um período não dimensionado, superior àquele concedido para a própria diligência durante à qual a
Diário Oficial de Contas

prescrição estaria suspensa, seria levar tal instituto à letra morta;
- aplicando o período correto da suspensão da prescrição – 30 (trinta) dias – restou inconteste que decorreram
mais de 5 (cinco) anos da citação válida até a decisão do
voto do Relator, o que inibiria a aplicação da multa.
Quanto ao “ressarcimento”, aduz que:
- à luz da lei 6420/64, a liquidação foi cumprida, tendo havido a constatação da entrega dos aparelhos de ar
condicionado, devidamente registrado nas medições e,
consequentemente pago pela contratante;
- não se pode aceitar que uma auditoria realizada 7 (sete) meses depois da medição/pagamento feito, ainda
mais em se tratando de um equipamento passível de remoção, possa desconsiderar o pagamento feito e negar
a correta liquidação;
- o novo Prefeito era adversário político do anterior, suspendeu a realização do contrato, e promoveu uma série
de atos visando “buscar” irregularidades que pudessem
incriminar o antecessor;
- que em razão do próprio objeto, tais aparelhos poderiam muito bem terem sido removidos na gestão do sucessor e adversário político;
- que todos esses esclarecimentos foram ignorados por
essa Corte de Contas;
- a própria diligência conclusa em 14/02/2017 (relatório), encontrou alguns aparelhos dados como “não localizados, e por consequência, não recebidos”;
- investigando todo o processo, restou incontroversa a
existência dos aparelhos, tais como adquiridos, instalados, recebidos, liquidados e pagos;
www.tce.es.gov.br

- acosta o Atestado de Conclusão Definitiva da Obra datado em 27/10/2009, firmado pelo engenheiro e arquiteto Rogério Santana, servidor da Prefeitura Municipal
de Marataízes/ES, 1 (um) mês depois de concluída a Auditoria;
- os aparelhos foram entregues e instalados – conforme
registrado nas medições atestadas e pagas – tendo sido
afirmada sua existência no Atestado de Conclusão Definitiva da Obra em 27/10/2009;
- com veemência aclara que é incabível qualquer ressarcimento.
Quanto à “multa”, alega prescrição e inexistência de
qualquer irregularidade que a ensejaria.
No que tange aos pontos destacados pelos recorrentes,
no presente voto adoto o posicionamento construído e
externado na ITR 00297/2017-6, corroborado pelo Ministério Público de Contas, segundo o qual:
[...]
Conforme Instrução Técnica Conclusiva – ITC 5507/2015,
a signatária alegou que, por meio do quadro seguinte,
seria possível notar que durante a inspeção “in loco” a
equipe de auditoria não localizou apenas as unidades de
ar condicionado do tipo teto/piso:
Também informa que os controles remotos não estavam disponíveis para testes, e que a Empresa contratada apresentou duas notas fiscais de aquisição de parte dos produtos, sendo apenas 5 (cinco) do tipo teto/piso, e algumas fotos não estavam datadas, concluindo assim que faltou a apresentação de documentos comprobatórios mais adequados, como “controle patrimonial”
contendo todas as unidades existentes (condensadoras
e evaporadoras), bem como sua procedência ou forma
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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de aquisição (n.º do contrato, certificado de garantia e
outro meio comprobatório) a fim de demonstrar efetivamente a existência dos equipamentos ora questionados.
Nas justificativas corolários da propositura da Instrução
Técnica Inicial, informam que o Termo Aditivo 2 não alterou em nada o objeto contratado ou seus quantitativos,
sendo especificamente destinado à estensão do prazo
contratual em 6 (seis) meses, prorrogando sua vigência
até 23 de janeiro de 2009, que o Primeiro Termo Aditivo
não promoveu nenhum acréscimo/diminuição nos aparelhos de ar condicionado, e que o Terceiro Termo Aditivo indica um acréscimo de 3(três) ar condicionados de
60.000 BTU, e reproduz-se a Discriminação correta dos
itens 14.46 a 14.49, afirmando que se pagou exatamente aquilo que se recebeu, ou seja, em relação aos aparelhos de 60.000 BTU foram instalados 7 unidades e pagas
7 unidades — vide planilhas de medição 7, 9 e Planilha
do 3° Termo Aditivo, e correspondentes Notas Fiscais.
Ainda afirmam que todos os demais itens (14.47, 14.48 e
14.49) foram instalados, medidos e pagos dentro daquilo que estava previsto na contratação original, não tendo sido alvo de alterações, e que a maneira correta de
analisar pagamentos realizados contra medições é o cotejo do quantitativo instalado/realizado, constatado nas
Planilhas respectivas, o preço previsto contratualmente
e valor de emissão da Nota Fiscal, devendo o pagamento necessariamente vincular-se àquilo que foi realizado
ou instalado — o que está manifesto no caso presente.
Instalaram-se, mediram-se, receberam-se e pagaram-se
os aparelhos contratados (e acrescidos/decrescidos) por
Aditivo, não havendo nenhum ressarcimento a ser feito
no caso presente.
Quanto à ausência dos aparelhos de ar condicionado
Diário Oficial de Contas

(desaparecimento), novamente explica que o recorrente
gestor deixou seu cargo em 31.12.2008, tendo sido inaugurado, formalmente, o novo prédio da Prefeitura Municipal naquela data, o que foi feito “por razões puramente políticas”, não significando estar o prédio pronto para ocupação, o que é confirmado pela vigência do Contrato 210/2006 até 23.01.2009 e a existência de serviços a serem concluídos, conforme disposto no pagamento da 13.ª Planilha de Medição, e que em 1° de Janeiro
de 2009, o novo Prefeito ocupou, de forma intempestiva, o prédio ainda inconcluso, fazendo verdadeiro “escândalo” e determinando a suspensão da continuidade
do Contrato. A obra foi retomada em Julho de 2009, por
força do 4° Termo Aditivo.
Informou-se que a auditoria foi realizada pelos técnicos
do Tribunal de Contas em julho de 2009 (pelas datas de
solicitação dos documentos), ficando conclusa em setembro de 2009 (pela data de conclusão do Relatório de
Auditoria), e que no período 01.01.2009 até julho/agosto de 2009, momento em que os técnicos constataram
a falta dos aparelhos, o prédio da Prefeitura havia sido
ocupado/desocupado pelos membros da equipe do novo Prefeito, ficando do início de janeiro 2009 até a inspeção da Auditoria, sob a tutela e guarda da atual Administração.
Ratificam que desconhecem a forma como o Gestor cuidou do prédio que lhe foi entregue, zelando para que
sua conservação fosse feita e os cuidados para que não
fossem subtraídos itens de valor ali instalados, e que há
a comprovação formal dos recebimentos dos aparelhos,
traduzida nas 7.ª e 9.ª Planilhas de Medição, e na Planilha do 3° Termo Aditivo, constatada fisicamente pelo Fiscal da Obra, como também alegado no Recurso de Rewww.tce.es.gov.br

consideração interposto, não pode responder o Defendente por um bem que, entregue e recebido na sua Gestão, tenha — 6 meses depois — desaparecido de uma
obra cuja forma de vigilância e conservação desconhece,
e cuja responsabilidade caberia ao novo Gestor.
Em se tratando da alegação de prescrição (e consequente impossibilidade de imposição da sanção de multa),
ao compulsarmos os autos entendemos por merecer
prosperar o entendimento de que em 03/05/2016 foi realmente determinada a realização de diligência (Relatório de Diligência 01/2017-1), determinada pela Decisão
TC n.º 1126/2016-7 em 03/02/2017, não restando azo
aos recorrentes.
O § 3º do art. 373 da Resolução TC 261/2013 estabelece que:
Art. 373. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva
do Tribunal nos feitos a seu cargo.
[...]
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento.
Desta forma, considerando que a diligencia foi determinada em 03/05/2016 e que esta somente foi concluída com a confecção do Relatório de Diligência 01/2017,
tem-se que a suspensão do prazo prescricional se deu
por um período de 276 (duzentos e setenta e seis) dias.
Em que pese nos solidarizarmos com tais alegações recursais, não foram apresentados documentos novos e
nem alegações distintas capazes de elidir as responsabilidades dos Recorrentes, razão pela qual opinamos pelo
NÃO PROVIMENTO do Recurso de Reconsideração.
Ante o exposto, em conformidade com o posicionamento externado pela área técnica e pelo Ministério Público
Segunda-feira, 18 de junho de 2018

71

ATOS DO PLENÁRIO

de Contas, VOTO no sentido de que o colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.

31.913,21 (trinta e um mil novecentos e treze reais e vinte e um centavos), equivalente à 17.619 Valore de Referência do Tesouro Estadual – VRTE.

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:

Encaminhado os autos à Secretaria de Controle Externo de Recursos - Secex Recursos, esta se manifestou por
meio da Instrução Técnica de Recurso - ITR 297/2017-6,
fls. 31/54, apresentando a seguinte proposta de encaminhamento:

1. Conhecer o presente Recurso de Reconsideração interposto em face do ACÓRDÃO TC n.º 581/2017 – Plenário;
2. Não dar provimento ao recurso, pelas razões já expostas, mantendo-se incólume os termos do ACÓRDÃO
TC n.º 581/2017;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
VOTO VISTA DO CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN :
I RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no
voto constante deste processo, pedi vista em Sessão do
Plenário, o que me permitiu elaborar o voto que nesta
oportunidade submeto à apreciação do Colegiado.
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto por
ANTÔNIO BITENCOURT, GONÇALO EUSTÁQUIO DO VALE
e RODRIGO DADDA LUGÃO, em face do Acórdão TC n.º
581/2017-3 – Plenário, proferido nos autos do Processo
TC 202/2009, que julgou irregulares as contas dos recorrentes em razão da manutenção de um item de regularidade, do qual derivou a aplicação de multa e imputação de ressarcimento ao erário municipal no valor de R$
Diário Oficial de Contas

Com base nos elementos aqui expostos, opina-se, quanto aos requisitos de admissibilidade, pelo CONHECIMENTO do presente recurso.
No que tange ao mérito, opina-se pelo NÃO PROVIMENTO, devendo ser MANTIDO o ACÓRDÃO TC n.º
581/2017, em todos os seus termos.
O Parecer do Ministério Público de Contas 5906/2017-7,
fls. 58, da lavra do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, corrobora integralmente o opinamento da
ITR 297/2017-6.
No mesmo sentido é o Voto do Relator 612/2018-3.
Neste contexto, na 3ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia 20/02/2018, pedi vistas dos autos para me
inteirar sobre o assunto.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 Dos pressupostos recursais
Analisando as condições de admissibilidade do recurso,
observa-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual, tornando CABÍVEL o recurso de reconsideração interposto.
Quanto à tempestividade do recurso, conforme relatado
na ITR 297/2017-6, verifica-se que:
Interposto o Recurso de Reconsideração em 30/08/2017,
www.tce.es.gov.br

tem-se o mesmo como TEMPESTIVO, posto que, a notificação do Acórdão TC 581/2017 – Plenário, prolatado no
Processo TC 202/2009, foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste TCEES em 21/08/2017, considerando-se publicada em 22/08/2017, nos termos dos artigos
62 e 66, parágrafo único da Lei Complementar Estadual
n.º 621/2012 e artigo 5.º da Resolução TC n.º 262/2013.
II.2 Da preliminar de prescrição
Os recorrentes arguem em sede preliminar a ocorrência
de prescrição, pois a diligência determinada pelo então
Conselheiro Relator, foi cumprida no prazo estabelecido
pela Decisão TC 1126/2016, qual seja, de 30 (trinta) dias,
conforme disposto no Relatório de Diligência 001/20171 do Processo TC 202/2009 e somente por este período a
contagem prescricional teria sido suspendida.
Assim concluem os recorrentes:
Aplicando o período correto da Suspensão da Prescrição
– 30 (trinta) dias – resta inconteste que decorram mais
de 5 (cinco) anos, da Citação Válida até a Decisão trazida
no Voto do MD Conselheiro Relator, inibindo a aplicação
da Sanção de Multa Pecuniária aos Responsáveis.
Observo que, de fato, a diligência determinada fora realizada em 30(trinta) dias, haja vista a declaração constante
no Relatório de Diligência 001/2017-1 de que o período
da diligência foi de 16/05/2016 a 20/05/2016.
Todavia, o art. 373, § 3º, da Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013 – Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, estabelece que a suspensão
da prescrição durará até o total cumprimento da diligência determinada, sendo certo que no caso ora em análise, o cumprimento tenha se dado apenas quando da elaboração do Relatório de Diligência 001/2017-1, conforSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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me art. 315, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - RITCEES, ainda que tenha se passado um longo prazo entre uma fase e outra.
Assim, entendo que não assiste razão os recorridos, pois,
mesmo que determinada em 30/05/2016, a diligência
somente fora concluída em 14/02/2017, data do encaminhamento do Relatório de Diligência 001/2017-1 ao
relator competente, razão pela qual não acolho a preliminar de prescrição.
II.3 Do mérito
Registro minha divergência quanto ao voto do Em. Relator, no que se refere ao mérito da questão, razão pela qual apresento as argumentações e os fundamentos
abaixo.
O recorrente se insurge quanto ao ACÓRDÃO TC n.º
581/2017-3 – Plenário, que tem o seguinte teor dispositivo:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC202/2009, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária
realizada no dia dezesseis de maio de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Afastar indicativos de irregularidade constantes dos
itens 1 a 6 e 7.1 da IEC 46/2015 e ITC 55/2015, sob a
responsabilidade dos senhores Antônio Bitencourt (todos), Gonçalo Eustáquio do Vale e Rodrigo Dadda Lugão
(item 3), bem como do item 8 sob a responsabilidade do
Sr. Jander Nunes Vidal, acompanhando o entendimento
técnico e do órgão ministerial;
2. Manter indicativo de irregularidade constante do item
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7.2 da IEC 46/2015 e ITC 5507/2015, acompanhando o
entendimento técnico e do órgão ministerial, imputando-lhes ressarcimento, no valor de R$ 31.913,21, equivalente a 17.619,00 VRTE’s, conforme Relatório de Diligência Externa 01/2017;

responsáveis ao ressarcimento ao erário municipal no
valor de R$ 31.913,21.

3. Converter os presentes autos em Tomada de Contas
Especial, face o indicativo de dano ao erário, conforme
item 2 do voto do relator;

- à luz da lei 6420/64, a liquidação foi cumprida, tendo havido a constatação da entrega dos aparelhos de ar
condicionado, devidamente registrado nas medições e,
consequentemente pago pela contratante;

4. Julgar irregulares as contas, imputando, solidariamente, aos senhores Antônio Bitencourt, Gonçalo Eustáquio do Vale; Rodrigo Dadda Lugão e à empresa contratada: JCC Construtora e Incorporadora Ltda, ressarcimento, no valor de R$ 31.913,21, equivalente a 17.619,00
VRTE’s;
5. Aplicar multa pecuniária individual no valor de 1.500
VRTE’s, aos senhores Antônio Bitencourt, Gonçalo Eustáquio do Vale; Rodrigo Dadda Lugão e à empresa contratada: JCC Construtora e Incorporadora Ltda.;
6. 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 art. 402 do mesmo diploma normativo.
A irregularidade identificada no processo original e, agora objeto do presente recurso, teria sido praticada na
contratação de serviços de construção da sede da Prefeitura, no ano de 2007, especialmente no que tange a
não localização de aparelhos de ar condicionado, o que
gerou liquidação irregular de despesa e condenação dos
www.tce.es.gov.br

Nota-se que os recorrentes, além da preliminar de prescrição, apresentam como razões recursais, resumidamente conforme apresentado na ITR 297/2017:

- não se pode aceitar que uma auditoria realizada 7 (sete) meses depois da medição/pagamento feito, ainda
mais em se tratando de um equipamento passível de remoção, possa desconsiderar o pagamento feito e negar
a correta liquidação;
- o novo Prefeito era adversário político do anterior, suspendeu a realização do contrato, e promoveu uma série
de atos visando “buscar” irregularidades que pudessem
incriminar o antecessor;
- que em razão do próprio objeto, tais aparelhos poderiam muito bem terem sido removidos na gestão do sucessor e adversário político;
- que todos esses esclarecimentos foram ignorados por
essa Corte de Contas;
- a própria diligência conclusa em 14/02/2017 (relatório), encontrou alguns aparelhos dados como “não localizados, e por consequência, não recebidos”;
- investigando todo o processo, restou incontroversa a
existência dos aparelhos, tais como adquiridos, instalados, recebidos, liquidados e pagos;
- acosta o Atestado de Conclusão Definitiva da Obra datado em 27/10/2009, firmado pelo engenheiro e arquiSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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teto Rogério Santana, servidor da Prefeitura Municipal
de Marataízes/ES, 1 (um) mês depois de concluída a Auditoria;
- os aparelhos foram entregues e instalados – conforme
registrado nas medições atestadas e pagas – tendo sido
afirmada sua existência no Atestado de Conclusão Definitiva da Obra em 27/10/2009;
- com veemência aclara que é incabível qualquer ressarcimento.
Quanto ao mérito recursal, a ITR 297/2017 apresenta o
breve opinamento:
Em que pese nos solidarizarmos com tais alegações recursais, não foram apresentados documentos novos e
nem alegações distintas capazes de elidir as responsabilidades dos Recorrentes, razão pela qual opinamos pelo
NÃO PROVIMENTO do Recurso de Reconsideração.
A princípio, não estou compelido a aceitar a responsabilização do Prefeito, uma vez que há ateste do responsável pelas medições, não sendo cabível supor que o Chefe do Executivo Municipal fosse pessoalmente identificar
todos os quantitativos de itens contratados na construção da sede, que vão desde fios, disjuntores, luminárias
até instalação de canteiro de obras, razão pela havia necessidade de fiscalização por servidor competente.
Nesse sentido, já me manifestei em outras oportunidades, Processo TC 7819/2007, por exemplo, constatando que não há como exigir do agente político ocupante do cargo máximo de um Órgão o acompanhamento
da execução item a item de um contrato de construção
civil, ainda que a despesa deste contrato seja expressiva
diante do Orçamento municipal, se antes dele existe em
seu organograma funcional um secretário da pasta, um
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fiscal do contrato e, uma assessoria jurídica, que devem
ser considerados como balizadores de sua conduta final,
quando da assinatura de um contrato ou aditivo, empenhos e demais papéis que a rotina burocrática requer.
Razão pela qual, afasto a responsabilidade do Sr. Antônio Bitencourt.
Da análise da irregularidade apontada e atribuída ao Sr.
Gonçalo Eustáquio do Vale, Engenheiro-Arquiteto e Fiscal da Obra, ao Sr. Rodrigo Dadda Lugão, Secretário de
Obras e Serviços Urbanos e à empresa JCC Construtora
e Incorporadora Ltda – Liquidação Irregular de Despesa,
Passível de Ressarcimento, Por Serviços Sem Comprobação da Execução, faço notar as documentações e consequentes conclusões, trazidas aos autos do Processo TC
202/2009, conforme relatado abaixo:
O Prefeito de Marataízes à época dos fatos deixou o cargo em 31/12/2008, sendo a obra de construção da sede
paralisada pelo Prefeito seguinte e retomada em julho
de 2009, nos termos do 4º Termo Aditivo, fls. 171/172.
O Contrato 100/2007 para a construção da sede da Prefeitura, fls. 123/152, firmado em 11/06/2007, apresentou, dentre os diversos itens contratados, os seguintes
quantitativos de aparelhos de ar condicionado do tipo
teto/piso, fls. 139, objeto ora em análise:
04 unidades de 60.000 BTU’s
02 unidades de 48.000 BTU’s
03 unidades de 36.000 BTU’s
04 unidades de 30.000 BTU’s
A empresa, ora recorrida, em sua defesa de fls. 608/609,
apresentou a nota fiscal de compra desses equipamentos,
nesse mesmo quantitativo contratado acima descrito.
www.tce.es.gov.br

O fiscal da obra, Sr. Gonçalo Eustáquio do Vale, atestou
nas 7ª (julho/08) e 9ª (agosto/08) medições o recebimento desses aparelhos apresentados, fls. 178 e 181.
Todavia, o 3º Termo Aditivo do Contrato n° 100/2007, fls.
164/169, de 02/12/2008, acrescentou mais 03 unidades
de 60.000 BTU’s do tipo teto/piso e suprimiu 02 unidades de 9.000 BTU’s do tipo Hi-wall, totalizando os aparelhos do tipo piso/teto em:
07 unidades de 60.000 BTU’s
02 unidades de 48.000 BTU’s
03 unidades de 36.000 BTU’s
02 unidades de 30.000 BTU’s
Não identifico, porém, a nota fiscal de compra dos aparelhos pela empresa contratada referente aos aparelhos
acrescidos pelo Termo Aditivo.
A auditoria dessa Corte de Contas esteve presente na
Prefeitura em julho de 2009, concluindo seus trabalhos,
em setembro do mesmo ano, com a elaboração do Relatório de Auditoria de Denúncia 035/2009-9, identificando, a princípio, a ausência de 16 (dezesseis) aparelhos de
ar condicionado do tipo teto/piso:
07 unidades de 60.000 BTU’s
04 unidades de 48.000 BTU’s
03 unidades de 36.000 BTU’s
02 unidades de 30.000 BTU’s
O Cons. Relator Marco Antônio da Silva, em seu voto orginário - Voto do Relator 144/2016-3, identificou o erro
do apontamento técnico e redimensionou o quantitativo
de aparelhos, bem como os valores correspondentes para cada item, conforme a quantidade de fato contratada
e depois acrescida.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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ge, não só pela possibilidade de não mais se encontrar
as condições a que se submeteram o período da contratação, como pela possibilidade de dificultar ou até mesmo impossibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Ou seja, o documento em questão, que sequer foi alvo
de consideração pela ITR 297/2017, atesta não só a conclusão da obra, como atesta a existência de todos os aparelhos de ar condicionado tipo teto/piso ora questionados.
Destaca que o documento fora registrado no CREA-ES 10
meses após a saída do Prefeito responsabilizado neste
processo, já na gestão do Prefeito que o sucedeu, e três
meses após o comparecimento da equipe de auditoria
deste Tribunal.

Ainda assim, o Relatório de Diligência 001/2017-1 apresentou como conclusão:

Também faço notar que há uma discrepância muito grande entre o quantitativo ausente de aparelhos identificado pela auditoria em 2009 (16 aparelhos), em data ainda próxima ao evento, e o quantitativo encontrado sete anos após (10 aparelhos, desconsiderando os outros
dois de 60.000 BTU’s identificados, o que elevaria a contagem para 12 aparelhos).

Em suma, como resultado da diligência realizada e em
atenção aos termos da Decisão 1126/2016-7, apresenta-se a seguir um quadro comparativo entre os equipamentos localizados por ocasião da diligência e os equipamentos formalmente contratados e pagos:

De modo que me leva a crer que todos os aparelhos possam tenham sido entregues, embora, de fato, seja plausível a ineficiência no controle patrimonial do Município,
uma vez que sequer tenha sido mencionada a existência
de placas de identificação dos aparelhos.

Tabela 1

Corroborando tal assertiva, destaco, nos documentos
apresentados em sede recursal, a apresentação do documento novo denominado “Atestado de Conclusão Definitiva de Obra”, de fls. 16/26, assinado pelo Engenheiro
Arquiteto da Prefeitura Municipal de Marataízes, Sr. Rogério Sant’anna.

Passados alguns anos, em maio de 2016, a equipe técnica desse Tribunal de Contas esteve novamente presente na Prefeitura, tendo sido elaborado o Relatório de Diligência 001/2017-1, o qual tinha como objetivo verificar a existência ou não dos aparelhos de ar condicionado e que identificou como limitação “a impossibilidade
de confirmar que os equipamentos de ar condicionado
encontrados na edificação seriam os mesmos entregues
no bojo do contrato n° 100/207, tendo em vista o longo
período transcorrido desde sua execução.”.

Verifica-se, portanto, uma diferença de R$ 17.571,41
(correspondente a 9.701 VRTE) entre o valor total dos
equipamentos encontrados na Diligência realizada e o
valor total pago.
Ressalta-se que no caso dos equipamentos com capacidade de 60.000 BTU/h (item 14.46) foram localizados 9
(nove), quando haviam sido formalmente contratados
e pagos somente 7 (sete). Considerando apenas estes
7 (sete) equipamentos – 60.000 BTU/h – formalmente
contratados e pagos, o valor total dos equipamentos encontrados na Diligência equivaleria a R$ 66.775,47, ocasionando uma diferença paga a maior de R$ 31.913,21
(correspondente a 17.619 VRTE).
É certo que o lapso temporal transcorrido muito me afliDiário Oficial de Contas

O referido documento foi registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo – CREA-ES, datado de 27/10/2009, atestando a existência do
seguinte quantitativo de equipamentos:
07 unidades de 60.000 BTU’s
04 unidades de 48.000 BTU’s
03 unidades de 36.000 BTU’s
02 unidades de 30.000 BTU’s
www.tce.es.gov.br

Nos termos do art. 435, da Lei n. 13.105, de 16 de março
de 2015 – Código de Processo Civil, é lícito às partes, em
qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
A superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida é admitida nesta Corte de Contas
para fins de cabimento de revisão, nos termos do art.
171, da Lei Complementar nº 621/2012, de 8 de março de 2012.
Entendo, pois, ser relevante o ateste de recebimento de
todos os itens que se consideravam ausentes efetuado
por engenheiro arquiteto da Prefeitura Municipal de Marataízes, uma vez que reforça os atestes anteriormente
dados nas medições de pagamento.
Assim, tendo em vista o caso concreto, com base no documento apresentado e privilegiando a busca da verdade
real, dou provimento ao recurso, razão pela qual entendo que deva ser reformulado o Acórdão TC 581/2017-3,
proferido pelo Plenário desta Corte de Contas, para afastar também a irregularidade constante do item 7.2 da
IEC 46/2015 e ITC 5507/2015 e consequentemente afastamento do ressarcimento e das multas individuais imSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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putadas, bem como demais consequências decorrentes.

1. ACÓRDÃO TC- 359/2018 – PLENÁRIO

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

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:

Ante o exposto, divirjo do Conselheiro Relator e VOTO
no sentido que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Deliberação, que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em:
III.1 CONHECER do Recurso de Reconsideração, nos termos do art. 164 e art. 165, da Lei Complementar nº
621/2012, de 8 de março de 2012;
III.2 NÃO ACOLHER preliminar arguida de prescrição;
III.3 Quanto ao mérito:
III.3.1 AFASTAR a responsabilidade do Sr. ANTÔNIO BITENCOURT, reformulando nesse sentido o Acórdão
581/2017-3 e
III.3.2 DAR PROVIMENTO ao Recurso de Reconsideração, reformulando o Acórdão 581/2017-3 no sentido
de afastar a irregularidade constante do item 7.2 da IEC
46/2015 e ITC 5507/2015, afastando, pois, o ressarcimento solidário no valor equivalente a 17.619,00 VRTE
e as multas pecuniárias individuais no valor de 1.500 VRTE imputados;
III.4 Tendo em vista o afastamento do ressarcimento,
DESCONVERTER os presentes autos de Tomada de Contas Especial;
III.5 DAR CIÊNCIA aos recorrentes e ARQUIVAR o feito
após seu trânsito em julgado.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
Diário Oficial de Contas

1.1. Conhecer o presente Recurso de Reconsideração interposto em face do ACÓRDÃO TC n.º 581/2017 – Plenário;
1.2. Não dar provimento ao recurso, pelas razões já expostas, mantendo-se incólume os termos do ACÓRDÃO
TC n.º 581/2017;
1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Por maioria. Vencidos os conselheiros Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, que votou por dar provimento ao
recurso, afastando a responsabilidade do Sr. Antônio Bitencourt, o ressarcimento e multas, desconvertendo-se
os autos, sendo acompanhado pelo conselheiro Domingos Augusto Taufner.
3. Data da Sessão: 10/04/2018 - 10ª 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
www.tce.es.gov.br

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:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 12/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 360/2018 – PLENÁRIO
Processo: 00976/2018-7
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
Representante: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Procuradores: WANDERLEY ROMANO DONADEL (OAB:
18703-GO, OAB: 78870-MG), JOAO VICTOR PEREIRA
CASTELLO (OAB: 21892-ES)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA – CONHECER –
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MERITO – ARQUIVAR.

Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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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
empresa Trivale Administração Ltda, 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 426/2018, 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 426/2018, 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, obserDiário Oficial de Contas

va-se que a empresa Trivale Administração Ltda, apresentou junto a Municipalidade impugnação ao edital por
conter clausula restritiva, comprometendo a competitividade, qual seja Registro no Conselho Regional de Administração do Estado do Espírito Santo. Em resposta
a impugnação ofertada pela empresa a Municipalidade
entendeu assistir razão, dando-lhe provimento. Sendo
republicado o edital, de onde se verifica que a exigência
contida na cláusula 15.5.2 do edital anterior foi suprimida (informação extraída 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
www.tce.es.gov.br

1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Srs. 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 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: 10/04/2018 - 10ª 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
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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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:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 361/2018 – PLENÁRIO
Processo: 01719/2018-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

ca (identidade preservada), que pode ser visualizada às
fls. 01/05 dos autos, protocolizada nesta Corte de Contas
em 21/02/2018, sob o nº 01987/2018-1, noticiando suposta irregularidade no âmbito do Executivo Municipal
da Serra, requerendo a este Tribunal a apuração dos fatos, abertura de procedimentos, encaminhamentos, enfim, apuração, e, se for o caso a devida Ação Judicial que
couber, referindo-se às “medidas necessárias para impedir que o Município venha entrar num colapso financeiro
e prejudicar futuras administrações”.
Encaminhados os autos ao NCE - Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, este elaborou Manifestação Técnica 116/2018, opinando, em síntese, pelo
não conhecimento da denúncia.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, na lavra do Procurador de Contas Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva pelo não conhecimento da denúncia, anuído a proposta contida na Manifestação Técnica
00116/2018.

UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra

Após a manifestação do Ministério Público de Contas
vieram os autos conclusos.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

É o relatório.

Denunciante: Gideão Enrique Svensson

II – FUNDAMENTAÇÃO

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA EM
FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA – NÃO CONHECER - AUSENCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.

De acordo com a área técnica, no caso em comento, o
autor elencou algumas ações realizadas pela administração do município de Serra, no término do exercício de
2017, como abertura de créditos adicionais e contratação de operações de crédito, as quais indicariam a ocorrência de possíveis irregularidades na Municipalidade.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I – RELATÓRIO
Tratam os autos de Denúncia ofertada por pessoa físi-

Diário Oficial de Contas

Quanto a isto, relata a área técnica deste tribunal, que
foi verificado que o Poder Legislativo local aprovou, por
meio das Leis 4748 e 4749/2017, as operações de crédiwww.tce.es.gov.br

tos junto à Caixa Econômica Federal. Além disso, verifica-se que a documentação não está composta por indícios de prova de que o município esteja descumprindo
requisitos legais pertinentes à celebração de operações
de crédito (art. 12, § 2º - “regra de ouro”, art. 11, art. 23,
art. 33, art. 37, art. 52 e § 2º do art. 55, todos da LRF, alínea “a” do inciso IV do art. 21 da RSF nº 43/2001, arts.
198 e 212 da CF).
Ressalte-se ainda que é objeto de análise das prestações
de contas anuais, conforme Res. 297/2016, o seguinte
escopo:
Art. 5º A análise das contas de governo prestadas pelo chefe do Poder Executivo municipal observará, além
das disposições contidas nos Capítulos II e III, do Título
IV, do RITCEES, o seguinte escopo:
I – resultados da execução orçamentária, financeira e patrimonial;
II – autorização orçamentária e abertura de créditos adicionais;
III – limites de despesas com pessoal;
IV – repasses ao Poder Legislativo municipal;
V – dívida consolidada do município;
VI – montante global das operações de crédito;
VII – comprometimento anual com amortizações, juros e
demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos aos valores a desembolsar de operações de crédito
já contratadas e a contratar;
VIII – garantias concedidas pelo município;
IX – operações de crédito por antecipação de receita orçamentária;
Quanto aos requisitos de admissibilidade da denúncia
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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corroboro com o entendimento da área técnica deste
Tribunal, manifestando pelo não conhecimento da denúncia, por não preencher os requisitos exigidos no art.
94, III da Lei Complementar 621/2012 e do art. 177, III
da RITCEES, ante a não existência de elementos probantes que confirmem a ocorrência de quaisquer irregularidades.

261/2013;

Ato contínuo, o Ministério Público de Contas, acompanhou a Manifestação Técnica 116/2018, pugnando pelo
não conhecimento.

1.5. Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre membro do Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único
da Lei Complementar 621/2012;

Por todo o exposto, perfilho do mesmo entendimento
exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica, endossados pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto, e VOTO pelo não conhecimento da presente Denúncia, nos termos
da Manifestação Técnica 0116/2018.
Assim, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Não conhecer da denúncia com fulcro no Inciso III,
do art. 94, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (ausência de requisito de admissibilidade: indício de prova);
1.2. Cientificar o denunciante do teor do acórdão a ser
proferido nos termos do art. 307, § 7º da Resolução nº
Diário Oficial de Contas

1.3. Notificar o responsável, na forma do artigo 358, inciso III da Resolução TC n° 261/2013;
1.4. Arquivar os autos, ante o preconizado no art. 176, §
3º, I do RITCEES, tendo em vista não ter sido preenchido
os requisitos de admissibilidade da denúncia contidas no
art. 177, III do RITCEES;

FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
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

1.6. Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos, com fulcro no art. 330, I, da
Resolução TC n° 261/2013.

Processo: 05202/2016-7

2. Unânime.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

3. Data da Sessão: 10/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Exercício: 2016

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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ACÓRDÃO TC- 362/2018 – PLENÁRIO

UG: SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça
Relator: Marco Antônio da Silva
FISCALIZAÇÃO / AUDITORIA - AFASTAR IRREGULARIDADES – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Fiscalização/Auditoria, realizada na Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, relativa ao exercício de 2015.
A Decisão 1975/2017, com base no Relatório de Auditoria RA-O 36/2016 e na Instrução Técnica Inicial - ITI
1192/2016 determinou a citação dos responsáveis que,
devidamente citados, apresentaram suas justificativas,
tendo a área técnica, nos termos da Instrução Técnica
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Conclusiva 05556/2017-4, sugerido o afastamento das
irregularidades, exceto a indicada no item 3.1.1 do Relatório de Auditoria RA-O 36/2016.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer 06247/2017-9, da lavra do Procurador, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do 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 Fiscalização/Auditoria,
realizada na Secretaria de Estado de Estado da Justiça –
SEJUS, relativa ao exercício de 2015, faz-se necessário a
análise dos atos e fatos, para posterior deliberação do
Plenário, em razão da documentação que lhe deu suporte.
1.

CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

Da análise do feito, verifico que a área técnica opinou pelo afastamento das irregularidades, com exceção da irregularidade constante do item 3.1.1 do Relatório de Auditoria RA-O 36/2016, sugerindo a aplicação de multa, sendo acompanhada in totum pelo douto representante do
Parquet de Contas.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 05556/20174, assim manifestou-se verbis:
[...]
3 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diário Oficial de Contas

3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos, que versam sobre o Relatório de Auditoria RA-O
36/2016, da Secretaria de Estado da Justiça, relativo ao
exercício de 2015, entendeu-se que deve ser mantida a
seguinte irregularidade:
3.1.1 - GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES NÃO INDIVIDUALIZADAS PARA OS CONTRATOS
ANALISADOS
Critério: Cláusula Quarta dos Contratos 42/2014 e
16/2015, caput do art. 66 e § 2º do art. 71 da Lei
8666/1993.
Responsável: Charles Dias de Almeida - Gerente de Controle, Monitoramento e Avaliação de Gestão Penitenciária - Gefap.
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
3.2.1. Acolher as razões de justificativa apresentadas por
Ailton Xavier;
3.2.2. Acolher as razões de justificativa apresentadas por
Alessandro Ferreira de Souza;
3.2.3. Acolher as razões de justificativa apresentadas por
Eugênio Coutinho Ricas
3.2.4. Acolher as razões de justificativa apresentadas por
Walace Tarcísio Pontes;
3.2.5. Acolher parcialmente as razões de justificativa de
Charles Dias de Almeida em razão do indício de irregularidade disposto no item 2.5 desta ITC, sugerindo a aplicação de multa nos termos do artigo 96, inciso II, da LC
32/93. – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 06247/2017-9, acompanhou
www.tce.es.gov.br

na íntegra o posicionamento da área técnica.
Assim sendo, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pelo afastamento das irregularidades constantes dos itens 2.1 (Morosidade para a conclusão da fase interna dos pregões
eletrônicos analisados), 2.2 (Ausência de negociação dos
preços para o contrato emergencial analisado), 2.3 (Uso
frequente de contratos emergenciais por dispensa de licitação), 2.4 (Pagamentos realizados sem a completa liquidação da despesa por parte dos responsáveis pela
fiscalização da execução dos contratos analisados), 2.6
(Morosidade na aplicação de sanções administrativas
advindas de descumprimento contratual) e 2.7 (Ausência de equipamentos - balança e termômetro, impossibilitando aferir o peso e a temperatura das refeições fornecidas), entendendo-se que as razões externadas pela
Área Técnica mostram-se adequadas, motivo pelo qual
adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do Órgão ministerial e afasto as referidas irregularidades.
2.

DO MÉRITO:

Assim sendo, passo, então, ao enfrentamento de mérito
do único indicativo de irregularidade 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:
2.1
GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES NÃO INDIVIDUALIZADAS PARA OS CONTRATOS ANALISADOS (ITEM 2.5 DA ITC 5556/2017-4).
Critério: Cláusula Quarta dos Contratos 42/2014 e
16/2015, caput do art. 66 e § 2º do art. 71 da Lei
8666/1993.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Responsável: Charles Dias de Almeida - Gerente de Controle, Monitoramento e Avaliação de Gestão Penitenciária - Gefap.
Conduta:
Não se certificar do correto recolhimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias decorrentes do contrato, na forma estabelecida no item 4.5 da Cláusula Quarta do Contrato 42/14 e
do item 4.6 da Cláusula Quarta do Contrato 16/2015 que
preveem a individualização do recolhimento para os contratos firmados pela SEJUS;
Nexo de causalidade:
O recolhimento dos tributos
incidentes na execução deve ser individualizado para o
contrato em questão firmado pela SEJUS. A não observância dessa exigência pode acarretar, eventualmente, a
responsabilização da SEJUS em demandas judiciais trabalhistas e/ou previdenciárias advindas do contrato, nos
quais, responde solidariamente como Contratante;
Em suas alegações de defesa, o responsável argumenta,
em síntese, o seguinte, litteris:
Foi atribuído ainda a este defendente a seguinte conduta: “Não se certificar do correto recolhimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias decorrentes do contrato, na forma estabelecida no item 4.5
da Cláusula Quarta do Contrato 42/14 e do item 4.6 da
Cláusula Quarta do Contrato 16/2015 que preveem a individualização do recolhimento para os contratos firmados pela SEJUS”.
Como se sabe, cabe a SEJUS, promover ações para assegurar os direitos das pessoas privadas de liberdade nos
estabelecimentos penais deste Estado, dentre eles, a garantia do direito à saúde, que engloba também o fornecimento de alimentação, que não pode em hipótese neDiário Oficial de Contas

nhuma sofrer interrupção.
Esclareço que este defendente ingressou na SEJUS em
Março/2015, oportunidade esta em que iniciou um
processo de conhecimento da complexa e vultuosa responsabilidade que é a gestão dos contratos de fornecimento de alimentação e nutrição aos internos, custodiados nos estabelecimentos penais administrados por
esta Secretaria.
Nesse contexto, inicialmente buscamos informações junto às preciosas instruções processuais, a fim de se obter
um entendimento concreto quanto à caracterização do
objeto das licitações promovidas para os serviços desta natureza.
Assim, fazemos referência à manifestação jurídica constante no processo administrativo número 52871690, datado de 2012, no qual a Douta Procuradoria Geral do Estado/PGE recomenda que:
“A Administração Estadual, nas contratações vindouras,
deverá adotar um padrão único de contrato, a ser elaborado com o auxílio da PGE, para o fornecimento de alimentação, definindo-se claramente o objeto da contratação como compra e venda, no intuito de afastar a responsabilidade subsidiária da Administração”.
Tal proposição foi resultado do Pronunciamento do Conselho da Procuradoria Geral/CPGE por meio do processo
número 40654680, que pacificou, em síntese, as seguintes conclusões:
a) os contratos de fornecimento de alimentação para os
presos, celebrados pela SEJUS e SESP, devem fixar, como
obrigação principal, a aquisição de refeições, sem prejuízo da fixação de obrigações acessórias, tal como a entrega em local pré-definido, forma de elaboração, adoção
www.tce.es.gov.br

do cardápio previamente divulgado pela Administração,
etc, de forma a caracterizá-los, indiscutivelmente, como
contratos de compra-e-venda:
b) uma vez caracterizados como contratos de compra-e-venda, fica afastada a responsabilidade subsidiária do
Estado pelas obrigações trabalhistas do contratado;
c) tratando-se de compra-e-venda, aplica-se, aos contratos de fornecimento de alimentação de presos, como regra, a norma extraída do caput do art. 57 da Lei
8.666/93, segundo a qual a vigência dos instrumentos fica adstrita à vigência dos créditos orçamentários;
d) a fim de evitar solução de continuidade no fornecimento no início de cada exercício financeiro, as aquisições devem ser precedidas de procedimento de registro
de preços, na forma do art. 15 da Lei 8.666/93, que possui prazo de vigência de um ano, não necessariamente
coincidente com o exercício financeiro;
e) caso a adoção do sistema de registro de preços não
seja suficiente, por si só, para evitar a solução de continuidade no fornecimento das refeições, seja permitida a aplicação da norma extraída do art. 57, !I da Lei 8.
666/93, em exercício de Interpretação extensiva, de forma a possibilitar a prorrogação dos contratos de fornecimento de alimentação de presos, desde que haja Justificativa razoável prestada pelo agente público competente e que os demais elementos constantes de cada
processo que comprovem graves riscos decorrentes da
Interrupção do fornecimento e obtenção de condições
vantajosas para a Administração;
f) em nome da eficiência administrativa, é recomendável
a padronização do Instrumento convocatório, pela PGE,
visando à aquisição de refeições para presos, que deveSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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rá ser elaborado em conjunto com a equipe técnica a ser
Indicada pela SEJUS e SESP.
Baseado nas recomendações postuladas pela PGE, as
contratações relativas ao fornecimento de alimentação
formalizadas pela SEJUS, não exigem do contratado a
disponibilização de mão de obra exclusiva para tal empreendimento, o que tornou desnecessária a apresentação individualizada de informações quanto aos encargos trabalhistas e previdenciários de seus empregados, muito embora seja solicitado pela gestão e apresentado mensalmente na integralidade, pela empresa,
apenas por zelo da Administração, visto não ser uma
obrigação legal, não obstante haja previsão nas minutas de contratos firmados em 2015, a qual está em fase
de Padronização na Douta PGE por meio do Processo nº
57240752, onde as minutas de contratos já estarão devidamente revisadas.
Neste sentido, a comprovação da regularidade trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial dos contratados, que consistem na apresentação de certidões negativas de débitos, constam obrigatoriamente do rol
de documentos que compõem mensalmente o procedimento de pagamento instruído por este defendente à
época em que estava à frente da GEFAP, demonstrando
assim que nunca se teve, bem como não se tem, qualquer intenção em não observar as exigências legais.
Neste contexto, ressalta-se que a exigência das documentações que compõem o Relatório de Comprovação
de Adimplência de Encargos - RECAE trata-se de uma
ação de zelo da Administração, conforme supracitado.
Assim, existem casos em que a Contratada não terá condições de apresentar documentação específica (Guias)
em nome da Contratante, por não ter profissionais aloDiário Oficial de Contas

cados exclusivamente no preparo de refeições para a SEJUS, sendo estes, participantes da produção de alimentação para diversos clientes da Contratada.
Destarte, urge a necessidade de um estudo jurídico/fiscal, visando pacificar o entendimento sobre a forma de
apresentação dos documentos nas condições abrangidas pelos contratos, o que já foi prontamente provocado
por este defendente por meio do processo administrativo número 74433741 e assim que concluído, poderão
ser realizados os correspondentes aditamentos contratuais, excluindo a exigência de guias específicas em nome da Contratante SEJUS.
Corrobora-se ainda com a afirmação de que o fornecimento de alimentação para o Sistema Prisional trata-se
de compra e venda, o fato de se realizar a contabilização
destes contratos como produtos, sendo obrigatório o registro de entrada e saída no almoxarifado desta SEJUS,
conforme Cls de encaminhamento em anexo.
Ratificando o entendimento acima exposto quanto a
natureza de compra e venda para o fornecimento de
alimentação prisional, observa-se o que se prevê no Regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - RICMS/ES, quanto à alimentação prisional,
que é tratada como fornecimento de mercadoria, visto
que aplica-se a incidência do ICMS. Este Gestor procedeu um estudo sobre a matéria, realizando consulta à
Secretaria de Estado da Fazenda, em especial para a utilização de Nota Fiscal Única Mensal, uma vez que a Secretaria recebia 03 (três) notas fiscais diárias, por Unidade Prisional, chegando a cerca de 3060 NFs mensais
tramitando somente para a Alimentação Prisional. Tais
www.tce.es.gov.br

consultas e pareceres constam em anexo para elucidação dos fatos.
Em análise da irregularidade em questão, a subscritora
da Instrução Técnica Conclusiva argumenta, em síntese,
que “os Contratos 42/2014 e 16/2015 apresentam cláusula que determina a apresentação de guias de recolhimento individualizado para encargos trabalhistas e previdenciários e a apresentação da relação de empregados envolvidos nos trabalhos no mês de referência, não
está sendo observada”.
Assim, entendeu a subscritora que o responsável, em
sede de defesa, “argumenta que conforme orientação
da PGE, as contratações relativas ao fornecimento de
alimentação, formalizadas pela SEJUS, não exigem do
contratado a disponibilização de mão de obra exclusiva
para tal empreendimento, o que tornou desnecessária
a apresentação individualizada de informações quanto
aos encargos trabalhistas e previdenciários de seus empregados, muito embora seja solicitado pela gestão e
apresentado mensalmente na integralidade, pela empresa, apenas por zelo da Administração, visto não ser
uma obrigação legal, não obstante haja previsão nas
minutas de contratos firmados em 2015”.
Neste contexto, salienta a subscritora que de acordo com
a orientação expedida pela PGE, que, para que a responsabilidade subsidiária do Estado pelas obrigações trabalhistas do contratado seja afastada é necessário que
o contrato firmado seja caracterizado como contrato de
compra e venda.
Por outro lado, de acordo o Contrato nº 42/2014 e o
Contrato nº 16/2015, os seus objetos foram constituídos como prestação de serviços de nutrição e alimentação, não sendo, assim, afastada a responsabilidade
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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subsidiária da Administração em relação aos encargos
trabalhistas.
Necessário é, pois, a análise da natureza do contrato de
fornecimento de alimentação, vez que no caso em apreço não há efetiva prestação de serviços, embora a minuta do contrato traga esta menção.
A jurisprudência de nossos tribunais a este respeito assim versa, verbis:
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. COMPRADOR DE
BENS. DESCABIMENTO. Inviável a condenação subsidiária de empresa que mantém, com a empregadora do
trabalhador reclamante, um contrato lícito de fornecimento de produtos (alimentação) e não de prestação
de serviços. (TRT 5ª R.; RO 0010313-82.2014.5.05.0222;
Primeira Turma; Rel. Des. Edilton Meireles; DEJTBA
15/03/2018) – g.n
Afinal, nas contratações que impliquem fornecimento
de alimentação, conforme recomendação da Procuradoria Geral do Estado - PGE, não havendo exigência de
mão de obra exclusiva para tal empreendimento, é desnecessária a apresentação individualizada de informações quanto aos encargos trabalhistas e previdenciários
de seus empregados.

ce disso, devem ser acolhidas as razões de defesa.
Assim sendo, entendo que as alegações de defesa apresentadas pelo responsável devem ser acolhidas, razão
pela qual divergindo parcialmente da área técnica e do
Órgão Ministerial afasto a presente irregularidade, entendendo que deve ser expedida recomendação ao jurisdicionado.
3.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, acompanhando parcialmente 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.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.
ACOLHER as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Ailton Xavier, Alessandro Ferreira de
Souza, Eugênio Coutinho Ricas e Walace Tarcísio Pontes, AFASTANDO-SE as irregularidades constantes dos
itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 e 2.7, da Instrução Técnica
Conclusiva nº 05556/2017-4;

Isto ocorre porque o fato que atrai a incidência da responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas,
bem como a responsabilidade previdenciária é o emprego de mão de obra exclusiva, passando a haver a figura do tomador de serviços, mesmo no caso da prestação do serviço com fornecimento de alimentação.

2.
ACOLHER as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Charles Dias de Almeida - Gerente de Controle, Monitoramento e Avaliação de Gestão Penitenciária – GEFAP, afastando-se o indicativo de irregularidade constante do item 2.1 desta decisão (item 2.5 da ITC
05556/2017-4), em face das razões antes expendidas;

Desta maneira, em não havendo a prestação de serviços
exclusiva, ainda que conste da minuta do edital, a realidade fático jurídica se sobrepõe, de maneira que, em fa-

3.
RECOMENDAR ao atual gestor que somente faça menção a mão de obra em contratos quando houver a
efetiva prestação de serviço e conste a exigência de indi-
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vidualização das guias de recolhimento dos tributos incidentes para os contratos analisados quando houver mão
de obra exclusiva.
4.
ARQUIVAR os presentes autos, após ciência dos
interessados e o respectivo transito em julgado.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL:
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Há uma divergência parcial, uma vez
que a área técnica apela pela aplicação de multa de um
gestor. Os outros quatro, todos pelo acolhimento de razões de justificativas. Vossa excelência traz a divergência
acatando também do quinto e vota pelo acolhimento de
todos os gestores sem aplicação de multa. É uma divergência parcial. Coloco o processo em discussão.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Sr. presidente, estou mantendo o entendimento da Instrução Técnica Conclusiva ITC-5556/2017,
porque a conduta imposta a Charles Dias de Almeida é
não se certificar do correto recolhimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e tributárias decorrente do
contrato, na forma estabelecida no item 4.5 da cláusula
4ª do Contrato nº 42/2014 e no item 4.6 da cláusula 4ª
do Contrato n° 16/20115, que preveem a individualização do recolhimento para os contratos firmados pela Sejus. Em razão disso, impõe-se uma multa de três mil reais. O que está sendo discutido é a conduta de enquanto agente público descumprir uma cláusula contratual.
Eventualmente o conceito jurídico ou discussão jurídica sobre se é devido ou não recolhimento de obrigações
trabalhistas, previdenciárias e tributárias nesse tipo de
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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contrato. É outra discussão que entendo que está fora de
contesto. Então, a conduta é o descumprimento de obrigação de um agente público de não ter um contrato firmado pela própria Administração. Em razão disso, estou
impondo uma multa de três mil reais ao sr. Charles Dias
de Almeida e acolhendo as razões de justificativas em relação a Ailton Xavier, Alessandro Ferreira de Souza, Eugênio Coutinho Ricas e Walace Tarcísio Pontes. É só.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA – Sr. presidente, irei explicar melhor a
matéria. Trabalhei com isso quando era auditor fiscal na
área previdenciária e isso exige a figura do tomador de
serviço. Tomador de serviço só ocorre quando há a afeta prestação de serviço, ou seja, o fornecimento de mão
de obra, e é por tomador. Então o órgão público também figura como tomador de serviço. No caso em análise não há divergência – estamos falando da mesma coisa
–, quando o conselheiro coloca que a conduta seria não
individualização para os contratos, analisados as respectivas guias de tributo incidente, porque a elisão da responsabilidade se dá exatamente quando se faz essa individualização, se não temos efetivamente um contrato de
prestação de serviço, mas um contrato de fornecimento
de produto, ou essa mão de obra não é exclusiva, então
não há efetivamente um tomador de mão de obra. Daí
porque não existe também a irregularidade, embora ele
possa ter descumprido uma pretensa cláusula contratual. Na essência essa figura do tomador inexiste, no caso sob análise, daí porque não existe também afronta a
cláusula do contrato, porque o que o contrato prevê materialmente não existe. Então é minha posição, Sr. Presidente. Entendi a colocação do conselheiro João Luiz,
mas a minha posição é pela inexistência de tomador de
Diário Oficial de Contas

serviço porque não há fornecimento de mão de obra exclusiva. Então a responsabilidade não poderia ser ilidida,
porque simplesmente não havia a figura do tomador de
mão de obra. Então mantenho a minha posição e retorna a palavra a vossa excelência, mantendo a divergência. (Final)

mente vencido o conselheiro em substituição João Luiz
Cotta Lovatti, que manteve o parecer da área técnica,
com aplicação de multa de R$ 3.000,00 para Charles Dias
de Almeida.

1. ACÓRDÃO TC-362/2018:

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 do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:

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.

1.1. ACOLHER as razões de justificativas apresentadas
pelos Srs. Ailton Xavier, Alessandro Ferreira de Souza,
Eugênio Coutinho Ricas e Walace Tarcísio Pontes, AFASTANDO-SE as irregularidades constantes dos itens 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.6 e 2.7, da Instrução Técnica Conclusiva
nº 05556/2017-4;

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

1.2. ACOLHER as razões de justificativas apresentadas
pelo Sr. Charles Dias de Almeida - Gerente de Controle, Monitoramento e Avaliação de Gestão Penitenciária – GEFAP, afastando-se o indicativo de irregularidade constante do item 2.1 desta decisão (item 2.5 da ITC
05556/2017-4), em face das razões antes expendidas;
1.3. RECOMENDAR ao atual gestor que somente faça
menção a mão de obra em contratos quando houver a
efetiva prestação de serviço e conste a exigência de individualização das guias de recolhimento dos tributos incidentes para os contratos analisados quando houver mão
de obra exclusiva.
1.4. ARQUIVAR os presentes autos, após ciência dos interessados e o respectivo transito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Parcialwww.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 10/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária do
Plenário.

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:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 12/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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ACÓRDÃO TC- 363/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06709/2016-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: CASA MILITAR - Secretaria da Casa Militar
Relator: Marco Antônio Da Silva
Partes: DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR, JOSE NIVALDO CAMPOS VIEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2015 – REGULAR - REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – DETERMINAÇÕES - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Secretaria da Casa Militar, relativa ao exercício de
2015, sob a responsabilidade dos Srs. José Nivaldo Campos Vieira e Daltro Antônio Ferrari Junior, Ordenadores
de Despesas.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº
00308/2017-1 (fls. 23-40) e na Instrução Técnica Inicial –
ITI nº 00512/2017-2, através da Decisão Monocrática nº
00914/2017-2 (fls. 47-48), determinei a citação do responsável, no sentido de que apresentassem, 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 aos Termos de Citação nº 01017/2017-3 e
n° 1018/2017-8, os gestores apresentaram a esta Corte
de Contas documentação que fora acostada as folhas 5971 dos autos.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo de
Diário Oficial de Contas

Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 00701/2018-8, opinou no
sentido de que seja julgada regular as contas do Sr. José
Nivaldo Campos Vieira, bem como regular com ressalva
as contas do Sr. Daltro Antônio Ferrari Junior, expedindo-se determinações.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, mediante Parecer nº 1056/2018-1 (fls. 86-87), 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
em sessão 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 da Casa Militar, relativa ao exercício de 2015,
em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.
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 do Sr. José Nivaldo Campos Vieira,
bem como regularidade com ressalva das contas do Sr.
Daltro Antônio Ferrari Junior, com expedição de determinações.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conwww.tce.es.gov.br

clusiva – ITC nº 00701/2018-8, verbis:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Secretaria da Casa Militar, exercício de 2015, sob a responsabilidade dos Srs. José Nivaldo Campos Vieira e Daltro
Antônio Ferrari Junior.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade
sob a responsabilidade do Sr. Daltro Antônio Ferrari Junior.
AUSÊNCIA DO PARECER CONCLUSIVO
Base legal: Art. 3º; art. 4º, § único, c/c o art. 5º da Resolução TC 227/2011 e art. 82 da Lei Complementar
621/2012.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR as contas
do Sr. José Nivaldo Campos Vieira, na forma do artigo
84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012, e REGULAR COM RESSALVA as contas do Sr. Daltro Antônio Ferrari Junior, na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012, no exercício de funções de ordenadores de despesas da Secretaria da Casa Militar, no
exercício de 2015.
Sugere-se, ainda, determinar à Secretaria da Casa Militar, na pessoa de seu atual gestor, que:
1) Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº
856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017;

namento.

2) Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (SECONT), em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012. – (g.n).

Desta feita, efetivamente, verifico que a área técnica entendeu pela regularidade as contas em relação ao Sr. José Nivaldo Campos Vieira, bem como pela regularidade com ressalva das contas do Sr. Daltro Antônio Ferrari
Junior, relativamente aos atos praticados sob o aspecto
técnico-contábil, estando correto o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que, no
mesmo sentido, em razão da mantença da irregularidade inserta no item 3.3.1 do RT 00308/2017-1 (AUSÊNCIA DO PARECER CONCLUSIVO), havendo necessidade
de expedição de determinação, de acordo com os ditames estabelecidos nos artigos 84, incisos I e II e 86, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.

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;
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;
(...)
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das
medidas necessárias à correção das impropriedades ou
faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência.
(g.n.).
Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicioDiário Oficial de Contas

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 a Prestação de Contas Anual da Secretaria da Casa Militar, relativa ao exercício de 2015,
sob a responsabilidade do Sr. José Nivaldo Campos Vieira, Ordenador de Despesa, na forma do artigo 84, I da
Lei Complementar Estadual 621/2012, dando-lhe a devida quitação;
www.tce.es.gov.br

1.2. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual da Secretaria da Casa Militar, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Daltro Antônio Ferrari Junior, Ordenador de Despesa, em razão da
mantença da irregularidade formal contida no item 3.3.1
do Relatório Técnico – RT nº 00308/2017-1, dando-lhe a
devida quitação;
1.3. EXPEDIR DETERMINAÇÕES ao atual gestor da Secretaria da Casa Militar, nos seguintes termos:
1.3.1. Adote as medidas administrativas necessárias
à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº
856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto
nº 4131-R, de 18 de julho de 2017;
1.3.2. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (SECONT), em atendimento ao art. 82 da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012.
1.4. DAR ciência aos interessados, com o consequente
arquivamento dos presentes autos após o respectivo
trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), 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
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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(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
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:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 364/2018 – PLENÁRIO
Processos: 03263/2017-8, 01163/2017-1, 08516/20162, 04381/2016-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA
Diário Oficial de Contas

Interessado: SANDRA MARA VIANNA FRAGA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr.
Leonardo Oggioni Cavalcanti de Miranda, Defensor Público Geral à época.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico 00532/2017-1 e na Instrução Técnica Inicial – ITI
00924/2017-6, a Eminente Conselheira em Substituição
através da Decisão Monocrática 01274/2017-7, determinou a citação do Sr. Leonardo Oggioni Cavalcanti de
Miranda e da Sra. Sandra Mara Vianna Fraga, para que
apresentassem, no prazo de 30 (trinta) dias, suas razões
de defesa, em face dos indicativos de indícios de irregularidades constantes do Relatório Técnico 00532/2017-1
e da Instrução Técnica Inicial 00924/2017-6.
Em resposta aos Termos de Citação 01320/2017-3 e
01321/2017-8, os gestores apresentaram suas razões de
defesa a esta Corte de Contas.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo e Macroavaliação Governamental e do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, nos termos
da Manifestação Técnica nº 01553/2017-3 e da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 05471/2017-6, opinaram no
sentido de que seja julgada regular as contas em apreço,
expedindo-se determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procuwww.tce.es.gov.br

rador, Dr. Luciano Vieira, mediante Parecer 06457/20178, divergiu parcialmente do posicionamento da área técnica, pugnando pela regularidade das contas com ressalva, expedindo-se determinação.
Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
em sessão 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
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, relativa
ao exercício de 2016, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.
CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica opinou
pela regularidade das contas com expedição de determinação, enquanto que o Ministério Público Especial de
Contas pugnou pela regularidade das contas com ressalva, com expedição de determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 05471/2017-6, verbis:
[...]
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas NEC, considerando a completude apresentada na análise meritória da Manifestação Técnica 1553/2017, que
preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artiSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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go 319 do RITCEES, e com o fito de se privilegiar a celeridade processual, manifesta-se 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:
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta da
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, sob a
responsabilidade do Sr. Leonardo Oggioni C. de Miranda, Defensor Público Geral, no exercício de funções como ordenador de despesas no exercício de 2016.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
273/2014 e as orientações da Secretaria Geral de Controle Externo, contidas nas Notas Técnicas Segex 007/2014
e 002/2016, a análise consignada na presente manifestação teve por base o Relatório Técnico 532/2017 e as justificativas apresentadas pelo jurisdicionado.
Após analisar os documentos e justificativas acostadas
aos autos, e com vistas a subsidiar a Manifestação Técnica Conclusiva, que caracteriza a fase final de instrução
da Prestação de Contas Anual da Defensoria Pública do
Estado do Espírito Santo, relativamente aos atos e fatos
contábeis encerrados em 31/12/2016, sob a responsabilidade do Defensor Geral, já identificado, chegou-se a
seguinte conclusão:
Item 7.2 – INDÍCIO DE IRREGULARIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE REGISTROS FÍSICOS E CONTÁBEIS RELATIVOS
AOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS. (RT nº 532/2017).
Sanado o Indício de Irregularidade.
Quanto aos monitoramentos relativos ao exercício de
2014 (Processo TC 4964/2015), conclui-se pelo atendimento das recomendações quanto ao balanço orçamenDiário Oficial de Contas

tário, à contribuição previdenciária patronal e à contribuição previdenciária dos servidores, e finalizada a recomendação quanto à depreciação.

Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas divergiu parcialmente da área técnica, tendo assim se
manifestado, litteris:

Quanto aos monitoramentos relativos ao exercício de
2015 (Processo TC 2085/2016), foi atendida a determinação quanto às consignações e a recomendação quanto aos Materiais para Distribuição Gratuita, e finalizados
o monitoramento quanto aos bens patrimoniais móveis
e quanto ao emprego do Princípio Contábil da Oportunidade.

[...]

Com base estritamente nos esclarecimentos e documentos acostados ao feito, e na comprovação de que o gestor não ficou inerte aos problemas enfrentados na elaboração do Inventário Patrimonial de bens móveis, propõe-se ao Plenário que a Prestação de Contas Anual da
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, relativamente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
do Defensor Geral Sr. Leonardo Oggioni C. de Miranda,
seja considerada, do ponto de vista contábil, REGULAR,
conforme previsto no artigo 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c artigo 161, do Regimento Interno
do TCE-ES, aprovado pela Resolução TC 261/2013.
Propõe-se, também, nos termos do artigo 329, § 7º, do
Regimento Interno do TCE-ES, aprovado pela Resolução
TC nº 261/2013, que seja determinada a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo a apresentação do resultado dos trabalhos instituídos pelas Portarias 651 de
25 de outubro de 2016 DPES, e 943, de 27 de Setembro
de 2017 (Levantamento de Inventário de Bens Patrimoniais Móveis em situação de Não Localizados) quando
da apresentação da PCA – Prestação de Contas Anual
do exercício de 2017, a ser encaminhada a este Tribunal
de Contas até o dia 31 de março de 2018. – g.n.
www.tce.es.gov.br

Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas seja a
prestação de contas de Leonardo Oggioni Cavalcanti de
Miranda julgada REGULAR COM RESSALVA, com fulcro
no art. 84, inciso II, da LC n. 621/2012, dando-se quitação à responsável, bem como, nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012, seja expedida a determinação ao atual gestor para que nas próximas prestações
de contas adote os procedimentos contábeis necessários à correta avaliação e escrituração da situação patrimonial da unidade gestora.
Por fim, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei
Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão
de julgamento. – g.n.
Assim sendo, verifico a existência de posicionamentos
distintos entre o corpo técnico e o douto representante
do Parquet de Contas.
Neste contexto, a área técnica entendeu como regulares as contas em apreço, com expedição de determinação ao jurisdicionado, no que se refere a apresentação
de “Levantamento de Inventário de Bens Patrimoniais
Móveis em situação de Não Localizados”, na Prestação
de Contas Anual relativa ao exercício de 2017.
Já o douto representante do Parquet de Contas, entendeu pela regularidade das contas com ressalva, expedindo-se determinação no sentido de que o jurisdicionado
“nas próximas prestações de contas adote os procediSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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mentos contábeis necessários à correta avaliação e escrituração da situação patrimonial da unidade gestora”.
Em relação aos posicionamentos divergentes acima externados, entendo que assiste razão a área técnica e ao
douto representante do Parquet de Contas, no que se
refere à regularidade das contas, contudo, entendo que
deve ser expedida recomendação.

para adoção de procedimentos contábeis nas próximas
prestações de contas, de acordo com os ditames estabelecidos nos artigos 84, inciso I, da Lei Complementar
Estadual 621/2012.

mente vencido o conselheiro em substituição João Luiz
Cotta Lovatti, que votou pela regularidade com ressalva, quitação e determinação, nos termos do parecer ministerial.

2.

3. Data da Sessão: 10/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária do
Plenário.

DISPOSITIVO:

[...]

Ante o exposto, divergindo parcialmente dos posicionamentos 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.

Art. 84. As contas serão julgadas:

MARCO ANTONIO DA SILVA

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;

Relator

Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:

[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. (g.n.).
Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica se mostra adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento quanto a regularidade das contas em apreço, divergindo apenas quanto à expedição de determinação.
Desta feita, efetivamente, verifico que a área técnica entendeu como regular os atos praticados sob o aspecto técnico-contábil, enquanto que o Ministério Público
Especial de Contas entendeu como regular com ressalva, estando corretos tais posicionamentos, tão somente
quanto a regularidade das contas, porém, divirjo quanto a expedição de determinação, por entender que deva ser expedida recomendação quanto à determinação
Diário Oficial de Contas

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 a Prestação de Contas Anual da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, relativa ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Leonardo Oggioni Cavalcanti de Miranda, Defensor Público Geral à época, dando-lhe a devida quitação;
1.2. EXPEDIR RECOMENDAÇÃO ao atual gestor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, no sentido
de que nas próximas prestações de contas adote os procedimentos contábeis necessários à correta avaliação e
escrituração da situação patrimonial da unidade gestora.
1.3. DAR ciência aos interessados, com o consequente
arquivamento dos presentes autos após o respectivo
trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Parcialwww.tce.es.gov.br

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
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:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 12/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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ACÓRDÃO TC- 365/2018 – PLENÁRIO
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

para efeito de deliberação do Plenário 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: CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento

VOTO

Processo: 04846/2017-2

Relator: Marco Antônio da Silva
Partes: CARLOS FERNANDO MARTINELLI, ANSELMO
TOZI, JOSE EDUARDO PEREIRA, SANDRA SILY, PABLO FERRACO ANDREAO, AMADEU ZONZINI WETLER
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 Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Pablo Ferraço Andreão, José Eduardo Pereira, Anselmo Tozi, Amadeu Zonzini Wetler, Carlos Fernandes Martinelli e da Sra. Sandra Sily, gestores.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos do Relatório Técnico nº
00557/2017-1 e da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
03817/2017-9, sugeriu o julgamento pela regularidade
da prestação de contas em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer nº 04811/2017-3, da lavra do Procurador, Dr. Heron
Carlos Gomes de oliveira, 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
Diário Oficial de Contas

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da
Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN,
relativa ao exercício de 2016, necessário é sua análise
para posterior julgamento, em razão da documentação
que lhe deu suporte.
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 da Secretaria de Controle Externo de Contas nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº
03817/2017-9, verbis:
[...]
Considerando a completude apresentada na análise de mérito contida no Relatório Técnico Contábil
00557/2017-1, 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:

com o Cliente – Período: 01/01 a 19/04/16 e Diretor Administrativo e Comercial – Período: 20/04 a 31/12/16),
Sandra Sily (Diretor de Operação Metropolitana – Período: 01/01 a 19/04/16 e Diretor Operacional – Período: 20/04 a 31/12/16), Anselmo Tozi (Diretor de Meio
Ambiente – Período: 01/01 a 19/04/16), Amadeu Zonzini Wetler (Diretor de Engenharia e Meio Ambiente –
Período: 20/04 a 31/12/16) e Carlos Fernando Martinelli (Diretor de Operação do Interior – Período: 01/01
a 19/04/16) no exercício de suas funções na Companhia
Espírito Santense de Saneamento, referente ao exercício de 2016, razão pela qual se propõe ao Plenário deste
Tribunal que as contas anuais sejam julgadas regulares,
na forma do art. 84, inciso I, da LC 621/2012.
Respeitado o escopo delimitado pelo artigo 10, parágrafo único, da Resolução TC 297/16, a análise consignada
neste Relatório Técnico Contábil tem por base as informações apresentadas nas peças e nos documentos e demonstrativos contábeis encaminhados pelo responsável
ao TCEES e, principalmente, naquelas contidas nos pareceres dos conselhos de administração e fiscal e dos auditores independes realizados nas demonstrações financeiras da CESAN. – (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:

4 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Art. 84. As contas serão julgadas:

As contas anuais refletem a gestão dos senhores Pablo
Ferraço Andreão (Diretor-presidente – Período: 01/01
a 31/12/16), José Eduardo Pereira (Diretor de Relações

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetivida-

www.tce.es.gov.br
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ACÓRDÃO TC- 366/2018 – PLENÁRIO

de e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;

devida quitação;

[...]

1.2. DAR ciência aos interessados, com o consequente
arquivamento dos presentes autos após o respectivo
trânsito em julgado.

Processo: 08900/2017-1

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

2. Unânime.

Denunciante:

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.

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.

2.

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

Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. (g.n.).

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 do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN,
relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos
Srs. Pablo Ferraço Andreão, José Eduardo Pereira, Anselmo Tozi, Amadeu Zonzini Wetler, Carlos Fernandes
Martinelli e da Sra. Sandra Sily, gestores, dando-lhes a
Diário Oficial de Contas

3. Data da Sessão: 10/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:

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:
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

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça
Sérgio Heliton de Moraes Melo

Relator: Marco Antônio da Silva
Partes: WALACE TARCISIO PONTES
DENÚNCIA – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Denúncia com pedido de
provimento cautelar, formulada pelo Sr. Sérgio Heliton
de Moraes Melo, acerca de possíveis irregularidades
ocorridas no Edital 002/2017, promovido pela Secretaria
Estadual de Justiça – SEJUS, que, no seu entendimento,
privilegiaria profissional menos experiente.
O Denunciante alega a necessidade de retificação do edital referenciado, a fim de que o interesse público seja
atendido com a contratação de profissionais mais experientes.
Consta, pois, dos autos a Decisão Monocrática
1804/2017, que determinou a notificação do Sr. Walace Tarcísio Pontes - Secretário de Estado de Justiça, no
sentido de que apresentasse justificativas prévias acerca dos fatos.
Em resposta ao Termo de Notificação 03043/2017-1, o
responsável apresentou suas justificativas, sendo estas
analisadas pela área técnica, originando a Manifestação
Técnica 01703/2017-1, tendo a mesma opinado pelo não
recebimento da presente representação, bem como pela sua improcedência, retirando-a do tratamento sigiloso
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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com ciência ao representante.
O Ministério Público Especial de Contas, através do seu
Procurador, Dr. Luciano Vieira, nos termos do Parecer
0456/2018-1, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.

I, da Resolução TC 261/13 (RITCEES), bem como na legislação vigente, sugerimos ao e. Conselheiro Relator a seguinte proposta de encaminhamento:
II.1 NÃO RECEBER a presente denúncia, por ausente
pressuposto legal, com consequente arquivamento;
II.2 JULGAR IMPROCEDENTE a denúncia, por não demonstrada irregularidade no item 08 do Edital 002/2017
SEJUS – Engenheiro Eletricista;

cação 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.

É o sucinto relatório.

II.3 RETIRADA do tratamento sigiloso previsto no artigo 96 da Lei Complementar 621/2012 e 180 da Resolução TC 261/2013.

VOTO

II.4 DAR ciência ao representante. - (g. n).

(...)

Tendo sido autuada a presente denúncia, noticiando supostas irregularidades ocorridas no Edital 002/2017,
promovido pela Secretaria Estadual de Justiça – SEJUS,
faz-se necessária a análise dos atos e fatos para posterior deliberação do Plenário, em razão da documentação
que lhe deu suporte.

Por seu turno, o Parquet de Contas, nos termos do Parecer 0456/2018-1, da lavra do Dr. Luciano Vieira, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.

Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:

1.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Da análise do feito, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela improcedência da presente denúncia com o consequente arquivamento dos autos.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Manifestação Técnica 01703/2017-1, verbis.

Assim sendo, passa-se à análise dos requisitos de admissibilidade da presente representação.
2.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

No que se refere aos requisitos de admissibilidade da
presente denúncia, conforme previsão contida no artigo
177 c/c o § único do artigo 182 do RITCEEES, verifica-se
que estes estão presentes, como transcritos, verbis:
[...]
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

[...]

I – ser redigida com clareza;

II. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

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

Em face do acima exposto, nos termos dos artigos 55, I,
94, II e III, e § 1º, 95, I, da Lei Complementar 621/2012,
regulamentados na forma dos artigos 176, § 3º, II, e 178,
Diário Oficial de Contas

III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualifiwww.tce.es.gov.br

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

[...]
Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia. – g. n.
Ocorre que o artigo 94, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, assim dispõe, verbis:
[...]
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário. – g.n.
No entanto, verifico do acervo processual que, conforme
análise da área técnica, a representação não atende aos
requisitos de admissibilidade elencados no artigo, 94, II e
III, da Lei Complementar Estadual 621/126, por isso não
merece ser conhecida, já que ausentes elementos indispensáveis a tanto, como elementos de convicção e indício de prova, que constituem pressupostos processuais objetivos.
Cabe ressaltar que o denunciante requereu, através de
petição, sob Protocolo nº 18.250/2017-5, o cancelamento dos presentes autos, “em razão de já ter sido resolvida a pendência relativa ao Edital de Processo Seletivo
Simplificado nº 002/2017 da Secretaria de Estado de Justiça”.
Não obstante da falta de interesse processual, em razão
do pedido formulado pelo Denunciante, no que se refere
ao cancelamento dos presentes autos, entendo que assiste razão à área técnica quando pugna pelo não conhecimento da denúncia.
3.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Diário Oficial de Contas

Relator

1.2. PROMOVER a retirada do tratamento sigiloso dos
presentes autos no etcees;

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:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.3. DAR ciência aos interessados, com o consequente
arquivamento dos presentes autos, após o respectivo
trânsito em julgado.

ACÓRDÃO TC- 396/2018 – PLENÁRIO

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. NÃO CONHECER da presente denúncia, formulada
pelo Sr. Sérgio Heliton de Moraes Melo, com fundamento nos artigos 94, II e III, 95, I, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, por não preencher os requisitos de
admissibilidade;

2. Unânime.

PROCESSO: TC 4853/2016-4

3. Data da Sessão: 10/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária do
Plenário.

CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador

4. Especificação do quórum:

UNIDADE GESTORA: Secretaria de Estado de Economia e
Planejamento - SEP

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
www.tce.es.gov.br

EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL: Regis Mattos Teixeira
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO – EXERCÍCIO DE 2015 – REGULAR – RECOMENDAÇÕES – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO

Segunda-feira, 18 de junho de 2018

93

ATOS DO PLENÁRIO

Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual de Ordenador, referente ao exercício de 2015,
da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento –
SEP, sob a responsabilidade do Sr. Regis Mattos Teixeira.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 30 de março de 2016, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução TC 261/2015, portanto, dentro do prazo
estabelecido pela legislação.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, por meio da Análise Inicial de Conformidade – AIC
nº 99/2016-1 (fls.11/15),
verificou que os documentos/arquivos atendem as especificações técnicas mínimas aceitáveis, estando o processo apto para análise e instrução técnica, conforme a Nota Técnica SEGEX nº002/2016.
Ato contínuo, foi elaborado pela SecexContas o Relatório
Técnico RT nº 102/2017-8 (fls.18/38), e a Instrução Técnica Inicial ITI nº 973/2017-1 (fls.39/40), opinando pela citação do Sr. Regis Mattos Teixeira, para que apresentasse em 30 dias, improrrogáveis, as justificativas acerca
dos achados infra mencionados, quais sejam:
Sub item 3.3.1 – Ausência de parecer conclusivo;
Sub item 3.4.1.1 – Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos servidores para o Regime Próprio de Previdência Social –RPPS;

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
nº 874/2018-1 (fls. 62/71) opinando pelo julgamento
REGULAR COM RESSALVA, com determinações das contas sob responsabilidade do Sr. Regis Mattos Teixeira.

Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n.º 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.

O referido entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, de acordo com o parecer nº
1141/2018-8 exarado pelo Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, situado às fls. 75/76.

No entanto, foi constatado pela equipe técnica os seguintes achados, que passarei a tecer as análises infra
mencionadas:

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

(Base Legal: artigo 3º e 4º, § único, c/c artigo 5º da Resolução TC 227/2011 e artigo 82 da Lei Complementar nº
621/2012).

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

Sub item 3.4.2.1 – Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos servidores para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS;

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

O referido entendimento fora acolhido pela Decisão Monocrática nº 1351/2017-9 (fls.42/43), tendo sido apresentadas as justificativas às fls. 50/59.

A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 30 de março de 2016, ou
seja, dentro do prazo regimental.

Diário Oficial de Contas
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Sub item 3.3.1 – Ausência de parecer conclusivo;

De acordo com o RT 102/2017-8, a área técnica constatou a carência de parecer conclusivo na prestação de
contas em comento, ” visto que o relatório encaminhado seria inconcluso acerca das contas da unidade gestora, emitindo apenas informação sobre a consolidação
das atividades da unidade central de controle interno
realizadas no âmbito da unidade gestora que encaminha
estas contas
Nesse sentido, considerando a imprescimbilidade da opinião expressa em relatório acerca das atividades exercidas durante o exercício de 2015, a fim de verificar a legalidade, economia e eficiência nos resultados daquele
período, o responsável foi citado para apresentação das
justificativas, eis que flagrante foi o envio da prestação
de contas em desconformidade com a Instrução Normativa nº 28/2013.
Em sede de esclarecimentos, o gestor argumentou com
base na Resolução CFC 820/1997, afirmando a possibilidade de abstenção de emissão de opinião acerca das
contas em apreço. Contudo, tal norma foi revogada pela
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Resolução CFC nº 1.232/09 que contém a aprovação da
NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente, sendo exigida nesta a manifestação expressa
do auditor quanto à abstenção de opinião.
Insta ressaltar que a mesma irregularidade fora apontada
nas prestações de contas dos processos: TC 7093/2017
e TC 7094/2017, sendo o entendimento da área técnica e do Colegiado no sentido de julgar regulares aquelas
prestações de contas. 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 adotado as medidas para sua efetivação.
Sub item 3.4.1.1 – Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos servidores para o
Regime Próprio de Previdência Social –RPPS;(Base Legal: Lei n 9717/1998, artigo 1º, inciso II; Lei Complementar nº 282/2004, artigo 42 e 43)
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Naquele Relatório Técnico foi apurada a retenção do saldo previdenciário de R$ 1.572.472,61, mas que as baixas
se deram no valor de R$ 239.623,99, isto é, resta evidenciado que ocorreu o registro e recolhimento de apenas
15,24% do montante gerado pela folha, ensejando assim
a citação do gestor.
Sub item 3.4.2.1 – Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos servidores para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS;
(Base Legal: artigo 1º, 6º, inciso I, artigo 9º, artigo 2016,
inciso I, alínea “a” e §5º do Decreto Federal nº 3.048/1999
c/c artigo 14, inciso I da Lei Federal nº 8.213/1991)
A área técnica apurou os dados encaminhados e constatou que no arquivo DEMCSE “Descontos por UO e atividade” gerado pelo SIARHES, o saldo previdenciário foi
retido no valor de R$ 885.065,30. Ao passo que apenas
foi dado baixa no valor de R$ 146.002,91, ou seja, restando límpido o registro de 16,61% e o recolhimento de
16,50% do montante gerado em folha.
Em sede de defesa conjunta acerca dos sub itens 3.4.1.1
e 3.4.2.1, o responsável, assumiu as existência de divergência nos valores constantes na prestação de contas,
esclarecendo que posteriormente foi encaminhada complementação, por meio de novos relatórios com os resumos de folha de pagamento da SEP, no dia 19 de abril
de 2016 e após compulsar os novos dados, vejo que sanadas estão as divergências anteriormente detectadas,
motivo pelo qual entendo pelo afastamento de daqueles
referidos indícios de irregularidade.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício, de acordo com o preceituado no artigo 2º e
o artigo 4º da Resolução TC 278/2014.
www.tce.es.gov.br

Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios e
às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houveram outras divergências
Segunda-feira, 18 de junho de 2018

95

ATOS DO PLENÁRIO

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.

conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei Complementar 621/2012;

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
submeto à apreciação deste Colegiado.

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

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 Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria de Estado
de Economia e Planejamento - SEP, sob a responsabilidade do Sr. Regis Mattos Teixeira, relativas ao exercício de
2015, nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação a responsável, nos
termos do art. 85, do mesmo diploma legal.
RECOMENDAR ao atual gestor da SEP, ou a quem lhe suceder:
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,
no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto nº 4131-R
de 18 de julho de 2017;
Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
Diário Oficial de Contas

LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 12/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.3. Dar ciência ao interessado;
2. Por maioria. Vencido parcialmente o conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou a
área técnica e MPEC pela regularidade com ressalva das
contas e determinações.
3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª 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
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 399/2018 – PLENÁRIO
Processo: 08322/2017-1
Classificação:
sentação

Controle Externo - Fiscalização - Repre-

UG: SETADES - Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: Ministério Público de Contas do Estado do Espirito Santo
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SETADES – ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Trata o presente processo sobre o expediente OF/18ªPCVT/Nº163/2016 formulado pelo Promotor de Justiça,
Manoel Milagres da Silva Ferreira, e protocolado nesta
Corte de Contas sob o n° 6854/2016, em que apresenta
pedido de auditoria a ser realizada na Secretaria de Estado do Trabalho e Assistência Social – SETADES.
Segundo aduz a peça inicial, os fatos são pertinentes a
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Assim, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo/
Promotoria de Justiça Cível de Vitória, por intermédio do
Promotor de Justiça solicita que sejam adotadas as seguintes providências:

Isto posto, pugna o Ministério Público de Contas seja
dado conhecimento do fato trazido pela Promotoria de
Justiça de Vitória à Secretaria Geral de Controle Externo
para que sejam os fatos inseridos em auditoria ordinária
ou analisados da forma que for mais conveniente a este
Tribunal ou, ainda, em caso negativo à solicitação, que
seja o fato informado à Promotoria de Vitória, cientificando-a da impossibilidade de atender ao pleito.

[...]

[...]

supostas irregularidades nas contratações realizadas por
meio dos Contratos 021, 022, 024/2010, firmados entre
a SETADES e o SENAI, Instituto Gênesis e a ATOS, respectivamente.

Sendo Assim, é o presente para solicitar a Vossa Excelência a realização de auditoria extraordinária nos Contratos nºs 021, 022 e 024/2010 celebrados entre a
SETADES e o SENAI, Instituto Gênesis e a ATOS, respectivamente.
[...]
Encaminhados os autos a Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações - SecexDenuncias, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC
05138/2017-5 (evento 29), apresentando a seguinte
proposta:
[...]
III. Da Proposta de Encaminhamento
Destarte, considerando que os pedidos apresentados
pela Procuradoria Cível de Vitória - ES não cumprem os
requisitos do art. 94, opinamos pelo não acatamento do
pedido de realização de auditoria.
[...]
Ato subsequente, por intermédio do Parecer Ministerial
5576/2017-1 (evento 34), o procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva apresenta o seguinte opinamento:
[...]
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Seguindo o trâmite processual, os autos foram encaminhados à área técnica para manifestação quanto ao requerimento do representante do MPEC acima citado.
Desse modo, a SecexMeios - Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações não Especializadas, através da Instrução Técnica Conclusiva ITC 00379/2018-9 (evento 43)
analisou os autos e manteve o posicionamento anterior
pelo não acatamento do pedido de realização de auditoria.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o Em. Procurador elaborou o Parecer 00588/2018-3 (evento 47) e manifestou-se anuindo à proposta da Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas - SecexMeios.
II

FUNDAMENTAÇÃO

II.1

ADMISSIBILIDADE

Compulsando os autos, vislumbra-se que o pedido formulado pelo Promotor de Justiça compreende a solicitação de auditoria nos Contratos nºs 021, 022 e 024/2010
celebrados entre a SETADES e o SENAI e Instituto Gênesis e a ATOS, respectivamente.
Assim, em exame da Lei Complementar Estadual 621 de
8 de março de 2012, constata-se que o solicitante, por
www.tce.es.gov.br

força dos artigos 91 e 92 não possui legitimidade para
requerer auditoria perante o TCEES, haja vista que esta
competência é exclusiva da própria Corte de Contas, da
Assembléia Legislativa ou das Câmaras Municipais, conforme disposto abaixo:
CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO
Seção I - Da Iniciativa da Fiscalização
Subseção I - Da Fiscalização Exercida por Iniciativa Própria
Art. 91. O Tribunal, no exercício de suas competências,
realizará, por iniciativa própria, inspeções e auditorias,
ou outro procedimento de fiscalização, de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e ambiental nos órgãos e entidades sob sua jurisdição, com vistas a verificar a legalidade, a legitimidade, a
economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade de
atos, contratos e fatos administrativos, bem como instruir o julgamento de contas.
Subseção II - Da Fiscalização Exercida por Iniciativa da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais
Art. 92. São competentes para solicitar ao Tribunal de
Contas a prestação de informações e a realização de inspeções e auditorias:
I - a Assembleia Legislativa e as Câmaras Municipais;
II - as Comissões permanentes ou de inquérito da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais.
Contudo, há outro tipo de iniciativa de fiscalização, denominada representação, disposta no art. 99 da LC
621/2012, e por meio dela, desde que observados os requisitos previstos no art. 94, expõe a legitimidade dos
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membros do Ministério Público para comunicar ocorrência de ilegitimidade ou irregularidades de que tenham
conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função, a saber:

mas relativas à denúncia.

Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos
comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa
forma, por força de lei específica.

Contudo, deve-se igualmente observar os requisitos impostos às denúncias, aplicáveis às representações por
expressa disposição do art. 99, §2º da LC 621/2012. Sendo assim, é essencial que se atente também para as exigências apresentadas no art. 94 da mesma lei, vejamos:

§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - Magistrados e membros do Ministério Público;
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao artigo 76, § 1º, da Constituição Estadual;
IV - Senadores da República, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores;
V - Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;

Assim, o caso em questão poderia ser enquadrado no inciso II, do § 1º do art. 99, ou seja, “membros do Ministério Público”.

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.

VII - unidades técnicas deste Tribunal;

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

VIII - as equipes de inspeção ou de auditoria, nos termos
do artigo 37, inciso II desta Lei Complementar;

§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.

IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício do cargo ou da função que ocupem;

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

VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;

X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.

No presente caso, vê-se que a representação é subscrita por Promotor de Justiça, estando, portanto, amparada
pelo artigo 99, inciso II da LC 621/2012.

§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as nor-

Porém, observa-se que o documento encaminhado pe-
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la Promotoria de Justiça Cível de Vitória - ES não descreve de forma clara e objetiva qual ou quais são as supostas irregularidades nas contratações levadas a cabo através dos Contratos 021, 022 e 024/2010 celebrados entre
a SETADES e o SENAI, Instituto Gênesis e a ATOS, respectivamente.
Ademais, não constam na peça ministerial informações
sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção, que justificassem a atuação desta Corte de Contas.
Sendo assim, fica prejudicada a consideração do pedido de realização de auditoria requerida. De igual forma,
também entendemos como prejudicado o acolhimento
da presente documentação como representação.
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 do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, por:
1.1. NÃO CONHECER da presente representação, ante a
flagrante falta de requisitos de admissibilidade, na forma
da fundamentação constante neste voto;
1.2. DAR CIÊNCIA, na forma regimental, ao interessado;
e
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1.3. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

2. Unânime.

Exercício: 2006

3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça

4. Especificação do quórum:

Partes: Angelo Roncalli de Ramos Barros, Eduardo Antonio Mannato Gimenes

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

ACÓRDÃO TC- 412/2018 – PLENÁRIO
Processo:

03431/2007-6
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Relator: João Luiz Cotta Lovatti

EMENTA: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NÃO REABERTURA PROCESSUAL - ARQUIVAR.

defesa em face dos seguintes indícios de irregularidades
discriminadas na Instrução Técnica Inicial - ITI 436/2008:
1 - Contrato Emergencial No 03/2006, de 21 de julho de
2006 – Execução das obras e serviços de recuperação
(reparos e reforma) da Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA, localizada no Complexo Penitenciário de
Viana - ES.
Licitação : Dispensa.
Recursos : Próprios.
Regime de execução : Empreitada por preço unitário.

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

Contratada : Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda.

RELATÓRIO

Valor : R$ 4.830.131,85 (quatro milhões, oitocentos e
trinta mil, cento e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Na esteira do Plano de Auditoria nº 109/2007 fiscalizou-se a execução das obras e serviços de engenharia na Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS, no exercício 2006.
Executada na modalidade auditoria ordinária de engenharia no período compreendido entre 21/05/2007 e
03/09/2007, objetivava averiguar a legalidade e a regularidade da execução dos contratos de obras e serviços de
engenharia firmados pela SEJUS, no exercício de 2006,
inclusive avaliação física, tendo por base a documentação obtida junto aos órgãos do jurisdicionado e os dados
e constatações feitas a partir das inspeções nas obras e
serviços de engenharia auditados nos seguintes contratos:

1o Termo de Rerratificação : Em 14/08/2006, altera o objeto contratual que passa a ter a seguinte redação: “Execução de obras e serviços de recuperação (reparos e reforma) do Complexo Penitenciário de Viana – ES”.
1o Termo Aditivo : Em 24/11/2006, acresce R$
2.345.618,19 (dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e dezoito reais e dezenove centavos) ao
valor inicial do contrato.

Tabela

Pagamentos
efetuados até 31/12/2006: R$
4.827.765,28 (quatro milhões, oitocentos e vinte e sete
mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Consubstanciada no Relatório de Auditoria Ordinária
Nº RA-O 117/2007, Ângelo Roncalli de Ramos Barros e
Eduardo Antônio Mannato Gimenes foram citados para apresentarem razões de justificativas e alegações de

1.1) O secretário de Estado da Justiça no exercício de
2006, Ângelo Roncalli de Ramos Barros caracteriza a situação de emergência que viabilizaria a dispensa de licitação por meio do Ofício nº 581/GS/SEJUS/2006, en-
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caminhado ao Diretor-geral do DERTES em 23/6/2006 .
Enfatiza o secretário que:
aquela Unidade, já faz algum tempo, vem sofrendo um
processo de depredação pelos presos de forma que a segurança se restringia às entradas de acesso às galerias
e a muralha, com abertura de túneis, rompimento das
paredes de concreto, retirada de portas de ferro, grades
etc. (destacamos)
Informa, em seguida, que no início daquela semana, dia
19 de junho de 2006, “os presos iniciaram uma rebelião,
retendo familiares e fazendo um funcionário de refém, só
sendo contidos no dia 21”.
O secretário aduz que, encerrada a rebelião, verificou-se
que a Unidade não apresentava as mínimas condições
de segurança para continuar abrigando qualquer número de presos. Informa, ainda, que o sistema apresenta superlotação em quase a totalidade de suas unidades, pedindo então que o DERTES “ultime as providências necessárias para a realização de serviços emergenciais de
obras de engenharia no complexo Penitenciário de Viana, abrangendo o PSMA, a CASCUVI, a Unidade de Saúde
e a área destinada à implantação das celas metálicas.”
A despeito do quadro retratado, observe-se que o próprio Secretário informa que “já faz algum tempo” que a
unidade vem sofrendo um processo de depredação pelos
presos. A mesma informação, aliás, é dada pelo subsecretário para Assuntos do Sistema Penal, Anderson Perciano Faneli (CI/SEJUS/SASP/Nº 144/2006).
Uma rebelião com ampla depredação do prédio, impossibilitando a guarda dos presos, realmente caracteriza situação emergencial apta a justificar a dispensa de licitação. Entretanto, esse desfecho, pelo relato das próprias
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autoridades, já podia ser esperado pela Administração,
se o processo de depredação vinha se realizando “já faz
algum tempo”.
Da mesma forma, uma superlotação de presídio não se
concretiza da noite para o dia. Desenha-se ao longo dos
meses, ou dos anos, e assim, como a depredação repetida, a Administração deveria ter se preparado com antecedência e tomado às medidas necessárias às construções e reformas de forma a evitar o colapso do sistema.
Diógenes Gasparini (Direito Administrativo, 8ª ed., p.
437-438), ao tratar da emergência que dispensa a licitação, enfatiza:
O conserto do reservatório de água da cidade cujo vazamento ameace sua segurança e a restauração do equipamento de balsa, destruído por uma enchente anormal
do rio, são casos de emergência. Nessas hipóteses, diz-se
que a emergência é real, pois seu surgimento não decorreu de qualquer comportamento, comissivo ou omissivo,
da Administração Pública.
Por outro lado, diz não ser de emergência real a situação que deve ser resolvida de imediato, “quando dela já
se tinha conhecimento muito tempo antes”. Nessa hipótese – aduz –, “diz-se que a emergência é ficta, ou fabricada”. Em tais casos – complementa –, “há negligência,
não urgência”.
Nesse caso, como se sabe, na mesma motivação do pedido de dispensa deverá o Agente Público apontar e comprovar a contribuição ou não da inércia administrativa,
mesmo que de forma concorrente, para a verificação da
situação emergencial ou calamitosa atualmente constatada, indicando as medidas de saneamento ou de responsabilização decorrentes de eventuais falhas na geswww.tce.es.gov.br

tão pública pelos agentes públicos competentes, sob pena de resultar violado o princípio da moralidade.
Jacoby, por outro lado (Contratação direta sem licitação,
4ª ed., p. 242-243), destaca que, caracterizada a urgência, “não pode a sociedade ser duplamente penalizada
pela incompetência de servidores públicos ou agentes
políticos”.
Assim, para esse autor, seria o caso de dispensar a licitação, cabendo ao controle externo o “indeclinável dever
de penalizar o gestor que age com desídia ou negligência
na obrigação de prever as situações que possam causar
dano à sociedade ou à Administração, deixando de envidar esforços para obviá-las”.
O raciocínio é complementado por Lúcia Valle Figueiredo (Dispensa e inexigibilidade de licitação, 2ª ed., p. 49),
amparada em Cintra do Amaral, no sentido de que “somente dessa forma ficaria satisfeito o princípio da moralidade administrativa...”.
Em síntese, é possível considerar emergencial a situação
da Penitenciária, como relatado. Entretanto, a dispensa
de licitação com base nesse quadro implica a necessária
verificação da responsabilidade dos que conviveram com
a evolução do processo de depredação, e de configuração da superlotação, sem iniciar regular procedimento
de licitação para realizar as obras que poderiam solucionar o problema.
Desta forma, tem-se que a omissão do administrador se
configura contrária ao interesse público, caracterizando-se, portanto, como irregular de acordo com o artigo 48,
inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, ao mesmo tempo em que infringe a própria Constituição Federal, que em seu artigo 37, caput, registra o dever de eficiSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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ência do gestor público.
1.2) Lembra Marçal Justen Filho que:
A contratação direta não significa inaplicação dos princípios básicos que orientam a atuação administrativa.
Nem se caracteriza uma livre atuação administrativa. O
administrador está obrigado a seguir um procedimento administrativo determinado, destinado a assegurar
(ainda nesses casos) a prevalência dos princípios jurídicos fundamentais. Permanece o dever de realizar a melhor contratação possível, dando tratamento igualitário
a todos os possíveis contratantes. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos, 10ª ed.,
p. 229).
Além da exigência acima explicitada, unânime na doutrina, no parágrafo único do art. 26, a Lei nº 8.666/93 enumera os elementos que instruirão o processo de dispensa
de licitação, alinhando, entre eles, a razão da escolha do
fornecedor ou executante. Ressalte-se que a inobservância de uma daquelas formalidades é tão grave que configura o crime do art. 89 da lei, com pena de detenção de
três a cinco anos, e multa.
No caso em análise, a Administração define a empresa
para um contrato de valor superior a R$ 4,8 milhões sem
qualquer justificativa para a escolha. Por mero despacho, o Diretor Geral do DERTES, Eduardo Antonio Mannato Gimenes, encaminha os autos à Procuradoria “para
elaboração do Contrato emergencial com a empresa Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda.”
Não há qualquer referência à existência ou não de outros
possíveis contratantes, aos quais deveria ser dado tratamento igualitário, como enfatiza a doutrina pátria.
Desta forma, por não ser justificada a escolha da empreDiário Oficial de Contas

sa contratada, verifica-se a ocorrência de infração ao artigo 26, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

-se, portanto, não haver projeto estrutural para a execução da obra.

1.3) Em 24/11/2006, foi assinado o 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Empreitada - Emergência
Nº. 03/2006, aumentando o valor contratual em R$
2.345.618,19 (dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e dezoito reais e dezenove centavos).
Ocorre que a planilha referente ao Aditivo apresenta
acréscimos e decréscimos de serviços, sendo que os decréscimos totalizaram o valor de R$ 318.758,47 (trezentos e dezoito mil, setecentos e cinqüenta e oito reais e
quarenta e sete centavos), enquanto os valores acrescidos totalizaram a quantia de R$ 2.666.088,64 (dois milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, oitenta e oito reais
e sessenta e quatro centavos), que representa 55,20% do
valor inicial do contrato. Verifica-se, assim, infração ao
art. 65, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93, que limita, no caso
particular de reforma, o acréscimo do valor até o limite
de 50% do valor inicial do contrato.

Cabe ressaltar o acréscimo de volume muito significativo
de concreto no contrato (acréscimo de 450 m³, totalizando 800 m³ contratados), especialmente para uma obra
de reforma. Não há razão a justificar o acréscimo do concreto com Fck 30MPa, contratado a um preço muito superior ao concreto com Fck 25MPa (cerca de 48%, quando no mercado a diferença de preços não ultrapassa 10%
- ITUFES itens 040227 e 040234), sem que existisse projeto estrutural para a execução da obra.

1.4) No 1º Termo de Aditamento, ocorreu o decréscimo
de todo o volume previsto (80 m³) na planilha contratual
para o item 06.04.04 – “Concreto estrutural dosado em
central Fck 25MPa”, ao preço unitário de R$ 197,20/m³,
totalizando R$ 15.776,00 (quinze mil, setecentos e setenta e seis reais).
Houve, também, o acréscimo de 450 m³ do item 06.03.03
– “Concreto estrutural Fck 30MPa”, ao preço unitário de
R$ 292,91/m³, totalizando R$ 131.809,50 (cento e trinta
e um mil, oitocentos e nove reais e cinqüenta centavos).
A equipe de auditoria solicitou, através de ofício datado de 17/07/07, a entrega de cópias dos projetos estruturais referentes à obra em tela, o que não foi feito até
a data de término do relatório de auditoria. Considerawww.tce.es.gov.br

Considera-se este acréscimo e decréscimo de quantitativos de concreto estrutural como ato de gestão anti-econômico, pois o DERTES abdicou de utilizar o concreto
Fck 25MPa ao preço unitário de R$ 197,20/m³, para utilizar, sem qualquer justificativa, já que não há projeto estrutural, o concreto Fck 30MPa ao preço unitário de R$
292,91/m³.
Desta forma, verifica-se a ocorrência de infração ao artigo 70, caput, da CF/88 (princípio da economicidade).
1.5) Foi realizada inspeção “in loco” e verificado que alguns quantitativos de serviços foram pagos mas não foram executados e/ou foram pagos com preços unitários
acima dos de mercado, gerando pagamento indevido no
valor total de R$ 1.343.076,76 (um milhão, trezentos e
quarenta e três mil, setenta e seis reais e setenta e seis
centavos), correspondente a 793.874,43 VRTE’s, conforme demonstrado no APÊNDICE 01 em anexo, e relatado
abaixo, passível de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade.
Limpeza de substrato com aplicação de jato de água fria
Foram pagos 43.656,91 m² do item ao preço de R$ 6,65/
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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m² perfazendo um total de R$ 290.318,45 (duzentos e
noventa mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos).
Considerando a composição do EMOP (05.004.010-0),
data base junho de 2006, tem-se que o valor unitário para o serviço é de R$ 2,47/m². Considerando-se o BDI de
35%, tem-se o valor unitário máximo de R$ 3,34/m² o
que perfaz um valor total de R$ 3,34/m² x 43.656,91m² =
R$ 145.814,08 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos
e quatorze reais e oito centavos).
Neste item, considera-se que foi feito um pagamento indevido no valor de R$ 144.504,37 (cento e quarenta e
quatro mil, quinhentos e quatro reais e trinta e sete
centavos).
Transporte horizontal de entulho de obra em carrinho de
mão
Foram pagos 25.690,23 TxDAM, ao preço de R$ 10,19
por TxDAM transportada de entulho carregado em carrinho de mão num total de R$ 261.783,44 (duzentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

Leis sociais = 129,88%.

de medição foi de 160 m.

Temos que:

Para calcular o quantitativo do item, seria necessário
transformar o volume transportado (dado em m³) em
peso (tonelada), através do peso específico, para então multiplicar pela distância de transporte (decâmetro),
chegando assim ao quantitativo transportado na unidade ‘tonelada x decâmetro’.

Y = (1,8 + 0,23 x 16dam) x (R$ 1,77/h) x 2,2988 = R$
22,30/m³ (preço sem BDI)
Considerando um BDI máximo, de acordo com a resolução 180 do TCE ES, de 35% teremos o preço unitário do
item igual a R$ 22,30/m³ x 1,35 = R$ 30,11/m³.

1ª medição:		

Entretanto, conforme já mencionado, o preço contratual de R$ 10,19/ (txdam), se refere à carga, o transporte
e a descarga de 1 tonelada de entulho a distância de 10
metros em carrinho de mão, sendo incorreto utilizar esse preço multiplicado por 16 para se calcular o preço da
carga, do transporte de entulho e da descarga a uma distância de 160m, pelo fato da carga e descarga não se repetirem ao longo do trajeto.

22,78m³ de entulho decorrente da demolição de concreto;

Existem na planilha contratual 2 itens de serviços referentes a transporte de entulho, quais sejam:

250,00 m³ de entulho existente com peso especifico de
1,7 t/m³;

a) item 030405 – Transporte horizontal de entulho
de obra em carrinho de mão, cuja unidade de medida
é ‘ton x dam’ e o total medido até a 4ª medição foi de
25.690,23 (txdam);

Encontramos, entre os documentos fornecidos pelo Jurisdicionado, boletins de produção emitidos pela empresa Cinco Estrelas Construtora e Incorporada Ltda. Nesses
boletins constam as seguintes informações a respeito do
serviço ‘transporte horizontal de entulho de obra em carrinho de mão’:

300,00 m³ de entulho da rebelião com peso especifico
de 0,5t/m³;

O preço para transporte de entulho é fornecido pelo ITUFES (item 270904) – “Transporte horizontal de material
de 1ª categoria ou entulho em carrinho de mão, inclusive
carga a pá”, e o valor do serviço é calculado através da
seguinte fórmula que relaciona o volume transportado e
a distância de transporte:

394,00 m³ de entulho de demolição com peso especifico de 1,7 t/m³;

Y = (1,8 + 0,23 X) x (salário do servente com leis sociais)
(R$/m³)

34,89m³ de entulho;

X = distância média de transporte em dam = 16;
Salário do servente = R$ 1,77/h, conforme Convenção
Coletiva 2006/2007;
Diário Oficial de Contas

2ª medição:
176,47m³ de entulho;
4ª medição:
Temos que o volume total de entulho transportado em
carrinho de mão foi de (22,78+250,00+300,00+394,00+1
76,47+34,89) = 1.178,14m³
A distância considerada de transporte conforme boletim
www.tce.es.gov.br

b) item 040101 – Carga manual de entulho em caminhão
basculante, medido em ‘m³’, com total medido até a 4ª
medição de 1.286,60m³.
Apresentamos no Anexo 1-g o resumo dos serviços medidos até a 4ª medição, sendo que para o item ‘040101
– Carga manual de entulho em caminhão basculante’ foram medidos os seguintes volumes:
1ª medição 2ª medição 3ª medição 4ª medição Total -

943,49
44,12
264,10
34,89
1.286,60

Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Observar que há divergência entre os valores apresentados:
No boletim de produção há a indicação de 1.178,14m³ de
entulho transportados em carrinho de mão. Já no resumo até a 4ª medição há o volume total de 1.286,60m³ de
entulho carregados manualmente em caminhão basculante. Consideramos que foram transportados em carrinho de mão 1.286,60m³ de entulho (maior valor).
Temos então, que o preço unitário para o transporte de
entulho em carrinho de mão a uma distância de 160m é
de R$ 30,11/m³. Como foram transportados 1.286,60m³
de entulho, o valor que deveria ser pago no item era de
R$ 38.739,53 (trinta e oito mil, setecentos e trinta e nove
reais e cinqüenta e três centavos).

serviços como executados.

executados.

Entretanto, considera-se irregular a contratação desse
serviço num contrato emergencial, quando devem ser
contratados somente os serviços necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa (Lei nº
8.666, art. 24, inciso IV). O valor total pago, no exercício de 2006, nesse item, foi de R$ 186.700,00 (cento e oitenta e seis mil e setecentos reais), o que já justificaria a
abertura de um procedimento licitatório, devido ao significativo valor pago.

Não foi apresentado pelo IOPES nenhum controle capaz
de comprovar a localização dos serviços.

Com relação ao preço contratado, o valor unitário do serviço R$ 7,48/m² é bastante superior ao preço de mercado para o item que é de R$ 1,53/m², conforme preço fornecido pelo ITUFES, item 260102, referente ao mês de junho/2006.

Entende-se ser o valor pago pelo IOPES significativo e
não haver indícios de controle eficaz da sua execução,
ou sequer um mapa com a localização dos serviços executados.
O boletim de medição apresentado pelo IOPES não é suficiente para comprovação da execução dos serviços. A
equipe de auditoria solicitou por diversas vezes ao IOPES
(17/07/07, 22/08/07 e 30/08/07) que indicasse onde os
serviços teriam sido realizados e obteve como resposta:

Esmalte em esquadria de ferro com duas demãos

a) os serviços foram executados nos “locais onde foram
identificados rupturas ou danos superficiais nas estruturas de concreto sem abalos estruturais que viessem a necessitar de demolição completa e posterior reexecução.
Isto se deu em diversas áreas (destacamos) das celas
das alas A,B,C,D,E,F,G e H inclusive celas de recepção no
primeiro pavimento”.

Com relação ao preço contratado, o valor unitário do serviço (R$ 12,43/m²) é superior ao preço de mercado para
o item (R$ 9,52/m²) conforme preço fornecido pelo ITUFES, item 190417, referente ao mês de junho/2006.

b) “segue anexo cópias as fls. 03 a 05 da memória de cálculo com indicação de local, porém a utilização de argamassa não se compõe na execução de peças inteiras,
mas somente na recuperação das mesmas”.

Atestar se um serviço de regularização de caixa de rua foi
realizado ou não, decorridos alguns meses de sua provável execução, é uma tarefa nitidamente complicada, visto que esse tipo de serviço sofre desgaste devido às chuvas, além daquele normal causado pela utilização da via.

Desta forma, considera-se indevido o valor pago de R$
20.666,09 (vinte mil, seiscentos e sessenta e seis reais e
nove centavos).

Entretanto, não foi apresentado pelo IOPES um mapa capaz de demonstrar os locais onde os serviços foram executados.

Reparo superficial localizado com argamassa polimérica
base epóxi, e= 0,5 a 1,5 cm.

Segundo os dados enviados pelo IOPES, tem-se que:

Devido à dificuldade em manifestar uma posição conclusiva quanto à execução do serviço de regularização de
caixa de rua, a equipe de auditoria decidiu não colocar
tal questão como objeto de verificação e considerar os

Foi pago por este serviço o valor total de R$ 235.415,70
(duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e setenta centavos) e não foi possível verificar fisicamente, na inspeção ao local, onde estes serviços foram

Como foram pagos R$ 261.783,44 (duzentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta
e quatro centavos) até a 4ª medição, consideramos que
nesse item foi feito pagamento indevido no valor de: R$
261.783,44 - R$ 38.739,53 = R$ 223.043,91 (duzentos e
vinte e três mil, quarenta e três reais e noventa e um
centavos).
Regularização de caixa de rua + ou – 20 cm exclusive
compactação

Diário Oficial de Contas

Desta forma, considera-se indevido o valor pago de R$
148.512,00 (cento e quarenta e oito mil, quinhentos e
doze reais).

www.tce.es.gov.br

Folha 03  267,79 m²
Folha 04  324,94 m²
Folha 05  452,98 m²
Total  1.045,71 m²
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Segundo o boletim de medição fornecido pelo IOPES, foram executados 1.045,71 m² do serviço, mas foram pagos 1.428,32 m², o que já demonstraria o pagamento indevido. Entretanto, como não se pode verificar a compatibilidade entre os valores medidos e os executados, e
não foi apresentado pelo IOPES (DERTES) mapa de localização dos serviços que possibilitasse a verificação dos
quantitativos medidos, considerou-se como indevido o
valor total de R$ 235.415,70 (duzentos e trinta e cinco
mil, quatrocentos e quinze reais e setenta centavos) pago no item.

executados.

d) Armadura de aço CA–50 (12,5 a 20,0mm)

Dos boletins de medição, tem-se que:

8.533,28 kg

Folha 14  8,92 m³

R$ 40.618,41

Folha 15  11,96 m³

e) Fôrma de chapa de madeirit plastificado

Folha 16  6,80 m³

2.219,04 m²

----------------------------

R$ 72.096,61

Total

Total

 27,68 m³

Foi pago por este serviço o valor total de R$ 86.457,62
(oitenta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e sete reais e sessenta e dois centavos), mas não foi possível verificar fisicamente, na inspeção ao local, onde este fora
executado.

Foram pagos 53,31 m³ deste serviço, o que já demonstraria o pagamento indevido para o serviço. Entretanto
como não se pode verificar a compatibilidade entre os
valores medidos e os executados, e não foi apresentado pelo IOPES (DERTES) mapa de localização dos serviços que possibilitasse a verificação dos quantitativos medidos, considerou-se como indevido o valor total de R$
86.457,62 (oitenta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta reais e sete reais e sessenta e dois centavos) pago
no item.

Não foi apresentado pelo IOPES nenhum controle capaz
de comprovar a localização dos serviços.

Itens referentes à estrutura de concreto – Concreto, lançamento, aço, fôrmas.

Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento.

Entende-se que o valor pago pelo IOPES é significativo e
não há indícios de que houve um controle eficaz de sua
execução, não havendo sequer um mapa com a localização dos serviços executados.

Houve o pagamento de parcelas significativas de quantitativos nos seguintes itens:

O IOPES (DERTES) informou, através de correspondência,
que os serviços “foram utilizados para recomposição de
grades ou peças rompidas e também para chumbação
de grades e portões onde tinham sido retiradas. Segue
anexo cópias fl 14 a 16 dos boletins de produção com a
descrição da localização dos serviços”.

R$ 188.232,75

Dos boletins de medição apresentados pelos IOPES não
é possível verificar o local onde os serviços teriam sido

23.625,30 kg

Diário Oficial de Contas

a) Concreto estrutural fck 30 Mpa
642,63 m²
b) Lançamento e aplicação de concreto
642,63 m²
R$ 32.793,41
c) Armadura de aço CA–50 (6,3 a 10,0mm)
R$ 120.961,54
www.tce.es.gov.br

R$ 454.702,72

A execução de obras de estrutura de concreto deve ser
precedida da elaboração de projeto estrutural por profissional habilitado para tal.
Houve o pagamento de R$ 454.702,72 (quatrocentos e
cinqüenta e quatro mil, setecentos e dois reais e setenta e dois centavos) relativo a esses itens, valor bastante
significativo, entretanto, não foi apresentado pelo DERTES/IOPES um único projeto estrutural que possibilitasse
comprovar a execução dos serviços.
A equipe de auditoria solicitou por diversas vezes os projetos e o memorial de cálculo com a localização das peças
e quantitativos executados e não foi atendida (solicitações protocoladas no IOPES em 17/07/2007, 22/08/2007
e 30/08/2007).
Os boletins de medição apresentados pelo DERTES/IOPES
não são capazes de identificar quais peças foram concretadas.
Devido à impossibilidade de comprovar a execução dos
serviços, e ao fato do não atendimento das solicitações
para fornecimento dos projetos e indicação dos locais
onde as peças foram concretadas, considera-se indevido
o valor total dos serviços pagos de R$ 454.702,72 (quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, setecentos e dois reais e setenta e dois centavos).
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Carga manual de entulho em caminhão basculante
Com relação ao preço contratado, o valor unitário do serviço (R$ 27,18/m³) é superior ao preço de mercado para
o item (R$ 4,04/m³), conforme preço fornecido pelo ITUFES, item 270802, referente ao mês de junho/2006.
Desta forma, consideramos indevido o valor pago de R$
29.774,35 (vinte e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).
2 - Contrato Emergencial N 06/2006, de 18 de outubro
de 2006 – Celas metálicas e de concreto – Complexo Penitenciário de Viana - ES.
o

Licitação : Dispensa.
Recursos : Próprios.
Regime de execução : Empreitada por preço unitário.
Planilha orçamentária: R$ 3.991.935,71 (três milhões,
novecentos e noventa e um mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos).
Contratada : C&M Construções e Montagens Ltda.
Valor : R$ 3.991.935,71 (três milhões, novecentos e noventa e um mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos).
Pagamentos
efetuados até 31/12/2006: R$
1.138.012,69 (um milhão, cento e trinta e oito mil, doze
reais e sessenta e nove centavos).
2.1) A inicial, Ofício nº 582/GS/SEJUS/2006, de
23/06/2006, do Secretário de Estado da Justiça, Ângelo Roncalli de Ramos Barros, revela que “a maioria das
Unidades Prisionais apresentam superlotação, cujo percentual geral é de 45,70 %”. Aduz que, a par da superlotação existente, “a população carcerária continua crescendo, como demonstrado no item 3 (782 presos no ano
Diário Oficial de Contas

de 2006, já excluído o número de presos que saíram do
sistema)”.
Em razão do que expõe, solicita o Secretário que o DERTES ultime providências para que se promova, “em caráter de emergência”, a aquisição de módulos metálicos, a
execução de infra-estrutura, bem como a aquisição dos
equipamentos de vigilância eletrônica.
A Lei nº 8.666/93 institui no caput do art. 2º o princípio
da obrigatoriedade da licitação ao estabelecer 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 nesta lei”.
Dentre as hipóteses de dispensa de licitação encontra-se a do art. 24, inciso IV, do Estatuto das Licitações, que
são os “casos de emergência ou de calamidade pública,
quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas [...]”.
Assim, determina-se que a licitação é a regra, enquanto a dispensa é exceção. É com base na referida exceção
que o Estado promove a contratação em análise.
Preliminarmente, tem-se que os números apresentados
pela SEJUS sobre a superlotação e o ingresso de novos internos no sistema prisional indicam a necessidade de se
abrir mais vagas nos presídios.
Entretanto, ressalta-se que em razão do quadro retratado, necessário se faz verificar a evolução da situação de
superlotação dos presídios nos últimos anos, bem como
identificar se já não se delineava em anos anteriores a
tendência de crescimento progressivo da entrada de nowww.tce.es.gov.br

vos presos no sistema.
Diógenes Gasparini (Direito Administrativo, 8ª ed., p.
437-438), ao tratar da emergência que dispensa a licitação, enfatiza: “O conserto do reservatório de água da cidade cujo vazamento ameace sua segurança e a restauração do equipamento de balsa, destruído por uma enchente anormal do rio, são casos de emergência. Nessas
hipóteses, diz-se que a emergência é real, pois seu surgimento não decorreu de qualquer comportamento, comissivo ou omissivo, da Administração Pública”. Por outro lado, diz que não é de emergência real a situação que
deve ser resolvida de imediato, “quando dela já se tinha
conhecimento muito tempo antes. Nessa hipótese [...]”
– aduz –, “diz-se que a emergência é ficta, ou fabricada. Em tais casos [...]” – complementa –, “há negligência, não urgência”.
Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Contas da
União, consubstanciado no texto da Decisão nº 347/94,
do Plenário. Segundo o TCU, além da adoção das formalidades previstas no art. 26, e seu parágrafo único, da Lei
nº 8.666/93, entre os pressupostos da aplicação do caso de dispensa preconizado no art. 24, inciso IV, da mesma Lei inclui-se “que a situação adversa, dada como de
emergência ou de calamidade pública, não se tenha originado, total ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que ela não possa, em alguma
medida, ser atribuída à culpa ou dolo do agente público
que tinha o dever de agir para prevenir a ocorrência de
tal situação”.
Assim, no caso de urgência motivada por negligência, na
mesma motivação do pedido de dispensa deverá o agente público apontar e comprovar a contribuição ou não
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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da inércia administrativa, mesmo que de forma concorrente, para a verificação da situação emergencial ou calamitosa atualmente constatada, indicando as medidas
de saneamento ou de responsabilização decorrentes de
eventuais falhas na gestão pública pelos agentes ou servidores públicos competentes, sob pena de resultar violado o princípio da moralidade.
Todavia, Jacoby (Contratação direta sem licitação, 4ª
ed., p. 242-243) destaca que, caracterizada a urgência,
“não pode a sociedade ser duplamente penalizada pela incompetência de servidores públicos ou agentes políticos”.
Assim, para esse autor, seria o caso de dispensar a licitação, cabendo ao controle externo o “indeclinável dever
de penalizar o gestor que age com desídia ou negligência
na obrigação de prever as situações que possam causar
dano à sociedade ou à Administração, deixando de envidar esforços para obviá-las”.
O raciocínio é complementado por Lúcia Valle Figueiredo (Dispensa e inexigibilidade de licitação, 2ª ed., p. 49),
amparada em Cintra do Amaral, no sentido de que “somente dessa forma ficaria satisfeito o princípio da moralidade administrativa [..].”.
Mas, outros aspectos devem ser avaliados quanto à caracterização da emergência.
É que, como se verifica das informações que constam
dos autos, o Secretário responsável solicitou providências para a execução da obra em junho de 2006 (o ofício do Secretário de Justiça solicitando providências para execução da obra é datado de 23/06/2006) mas ela só
foi iniciada em outubro do mesmo ano e ainda não havia
sido concluída na data de finalização do Relatório de AuDiário Oficial de Contas

ditoria, decorridos 10 (dez) meses do início.
De acordo com o Estatuto das Licitações, art. 24, inciso
IV, nos casos de emergência é dispensável a licitação “somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de
obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”.
Ora, no caso em análise foi ultrapassado esse prazo legalmente fixado para a conclusão dos serviços emergenciais, o que induz à conclusão de que o regular procedimento licitatório para a construção da obra não acarretaria qualquer prejuízo à segurança do Estado, diante da
situação que já se verificava no setor.
Foi utilizado mais que o dobro do prazo máximo estabelecido na legislação para a conclusão dos serviços e os
mesmos ainda não foram concluídos, e em julho/2007
(mais de 1 ano após a solicitação do Secretário), ainda
estava sendo executada a fundação do Bloco Administrativo.

julho/2007 ainda estavam sendo iniciados os serviços de
fundação de parte da obra.
Portanto, irregular a dispensa de licitação, por mais esta constatação.
Mas, ainda há mais.
A obra foi contratada de acordo com projeto básico aprovado pela SEJUS, onde constava o fornecimento de celas
metálicas a serem instaladas no Complexo Penitenciário
de Viana. A partir do projeto foram feitos o levantamento de quantitativos de serviços e o orçamento detalhado
da obra, conforme estabelece a legislação.
Em 28/06/2007, a equipe de auditoria solicitou ao Engº Luis César Maretta Coura, Diretor de Edificações do
IOPES (antigo DERTES) os projetos de estrutura, elétrico, hidro-sanitário e telefônico referentes ao Contrato nº
006/2006.
Foram fornecidos os projetos solicitados, entretanto, estes não se referem aos serviços em execução.

Assim, tal contratação poderia, sem qualquer prejuízo
e/ou sem comprometer a segurança das pessoas, ter os
trâmites normais a qualquer procedimento licitatório, já
que está nítida a ausência de emergência na necessidade de conclusão da obra, inclusive pelo pequeno número
de operários e pelo lento ritmo de trabalho.

Durante a inspeção “in loco” no dia 02/07/2007, quando os auditores foram acompanhados pelos Engenheiros Fabio Tancredi, representando a SEJUS, e Luis César
Maretta Coura, representante do DERTES/IOPES, observou-se que os serviços executados não eram compatíveis com aqueles constantes nos projetos fornecidos pelo
DERTES/IOPES. O projeto fornecido se referia a uma cadeia que utilizaria celas metálicas (contêineres), enquanto a obra em execução se tratava de uma edificação em
concreto armado.

Foto 1 - Estágio da obra de Construção das “Celas Metálicas” em 02/07/2007.

Os auditores solicitaram então, verbalmente, que fossem
fornecidos os projetos relativos à obra em execução.

A foto acima demonstra o estágio da obra em 02/julho/2007. O contrato foi assinado em outubro/2006 e em

Os auditores foram atendidos em sua solicitação, entretanto, os projetos fornecidos se referiam dessa vez a uma

www.tce.es.gov.br
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Cadeia com as celas construídas sobre pilotis, sendo que
na obra executada as celas se localizavam no pavimento térreo. Portanto, mais uma vez os projetos fornecidos
não representavam a obra em execução.
A equipe de auditoria informou, através de ofício datado de 24/07/2007, que os projetos fornecidos pelo IOPES não se referiam à obra em execução, e até a data de
fechamento do Relatório de Auditoria não foram entregues projetos compatíveis com a referida obra.
Constatou-se, em inspeção ao local, que o andamento da
obra é lento: a previsão inicial era de conclusão em 90
(noventa) dias, entretanto a obra está em execução há
mais de 8 (oito) meses e ainda não foi concluída. Estima-se que ainda serão necessários 90 (noventa) dias para a
conclusão dos serviços (contados a partir da data da inspeção 02/07/2007).
Tal atraso pode ter como causa as sucessivas alterações
de projeto, sendo modificado, inclusive, o padrão construtivo (inicialmente seriam celas metálicas, a obra em
execução está sendo construída em concreto convencional), sem que fossem apresentadas justificativas no processo.
Ressalta-se que a obra foi contratada através de dispensa de licitação por se tratar de situação emergencial.
Durante a inspeção, observou-se ainda que estava sendo
executada a fundação de um prédio que, segundo informações do Engº Luiz César Maretta, abrigará o bloco administrativo da Cadeia Pública (Foto 02). A equipe de auditoria solicitou os projetos do bloco administrativo, em
ofício datado de 24/07/2007 e não foi atendida. Foto 2
– Foto de 02/07/2007 – observa-se a execução da fundação do bloco administrativo.
Diário Oficial de Contas

A mudança efetivada, portanto, descaracteriza a emergência inicialmente alegada, tornando irregular a dispensa de licitação.
Além disso, no pagamento da 1ª medição foram fornecidos 17 contêineres, que estão sem uso e, segundo informações prestadas pelo Sr. Luiz César Maretta, estão distribuídos em diversas unidades penitenciárias nos Municípios de Viana e Vila Velha. Tais contêineres seriam utilizados como celas de acordo com o projeto original. Entretanto, houve a entrega por parte da Contratada na 1ª
medição e os mesmos estão sem uso (Foto 03).
Segundo informações do Diretor Geral de Engenharia e
Arquitetura da SEJUS, Arquiteto Hermes Afonso Guimarães, os contêineres serão utilizados como celas provisórias quando da reforma de unidades prisionais. Entretanto, é questionável a compra de tais contêineres através
de dispensa de licitação, já que não havia emergência
em sua aquisição, o que se comprova pelo fato de estarem sem uso até a presente data.
Foto 03 - em 02/07/2007 – mostra que os contêineres
não foram utilizados.
Em 24 de julho de 2007 foram solicitados esclarecimentos ao IOPES (DERTES) a respeito da utilização das celas
metálicas e, em 14 de agosto de 2007, o Sr. Luiz César
Maretto – Diretor de Edificações e Obras Públicas do IOPES respondeu da seguinte forma: “está correto a quantidade de celas que se encontram na área da Penitenciária Agrícola num total de 08 (oito) que serão utilizadas
(destacamos) para o período de reforma desta mesma
Penitenciária”.
Continua o Sr. Maretto dizendo que “estaremos utilizando, além das 08 (oito) Celas Modulares na Penitenciária
www.tce.es.gov.br

Agrícola e outras em diversas penitenciárias”.
Ora, se as “Celas Metálicas”, decorridos mais de 08 (oito) meses do início do contrato, ainda estão sem utilização, não se encontram justificativas plausíveis que justifiquem a sua compra na ocasião em que foi contratada e
em regime de emergência.
Assim, a contratação por dispensa de licitação foi realizada de forma irregular, por não encontrar amparo legal,
ferindo o artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.
2.2) Não foram encontrados entre os documentos apresentados pelo Jurisdicionado justificativa para a alteração dos projetos, que apresentasse o total dos quantitativos e o orçamento de acordo com o novo projeto (que
está em execução), nem documento que formalizasse a
prorrogação do prazo contratual, infringindo os artigos
8º, caput, e 57, §2º da Lei nº 8.666/93.
2.3) Lembra Marçal Justen Filho que:
A contratação direta não significa inaplicação dos princípios básicos que orientam a atuação administrativa.
Nem se caracteriza uma livre atuação administrativa. O
administrador está obrigado a seguir um procedimento administrativo determinado, destinado a assegurar
(ainda nesses casos) a prevalência dos princípios jurídicos fundamentais. Permanece o dever de realizar a melhor contratação possível, dando tratamento igualitário
a todos os possíveis contratantes. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos, 10ª ed.,
p. 229).
Além da exigência acima explicitada, unânime na doutrina, o parágrafo único do artigo 26 da Lei nº 8.666/93
enumera os elementos que instruirão o processo de dispensa de licitação, alinhando entre eles a razão da escoSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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lha do fornecedor ou executante. Ressalte-se que a inobservância de uma daquelas formalidades é tão grave que
configura o crime do art. 89 da lei, com pena de detenção
de três a cinco anos, e multa.
No presente feito, a Administração escolheu empresa para um contrato no valor de R$ 3.991.935,71 (três
milhões, novecentos e noventa e um mil, novecentos e
trinta e cinco reais e setenta e um centavos) a partir de
simples indicação feita em despacho do Diretor de Edificações do DERTES, Engº Luiz César Maretta, nos seguintes termos: “[...] tomo a liberdade de indicar a empresa ‘C e M’ Construções e Montagens tendo em vista esta
empresa já ter adquirido experiência suficiente neste tipo de obra que trata de serviço metal-mecânico e obra
civil”.
Tal despacho é datado de 06/outubro/2006. Ocorre que
o projeto básico necessário para a abertura do procedimento licitatório (ou dispensa, como foi o caso) foi fornecido em 10/agosto/2006 pela empresa Tecma Engenharia Ltda. e foi elaborado em nome da empresa C&M
Construções e Montagens Ltda., indicando que já havia
a definição/direcionamento da empresa que executaria
o Contrato antes mesmo da elaboração do projeto básico da obra.
Sem qualquer questionamento quanto à indicação, ou
necessária exigência de regularização do procedimento
de escolha da contratada, às fls. 79 do processo licitatório o Diretor Geral do DERTES, Eduardo Antonio Mannato Gimenes, declara a dispensa da licitação.
Assim, não há qualquer referência à existência ou não de
outros possíveis contratantes, aos quais teria que ser dado tratamento igualitário, como enfatiza a doutrina pátria.
Diário Oficial de Contas

Foto 4 – Foto de 02/07/2007 mostra o interior de parte
da obra que esta sendo executada em substituição às celas metálicas.

configura infração ao art. 3º do Estatuto das Licitações e
art. 37, caput, da Constituição Federal, por inobservância dos princípios da isonomia e da moralidade.

Nota-se na foto 4 acima, que o sistema construtivo é convencional e não apresenta nenhuma característica especial que justifique a escolha da empresa C&M Construções e Montagens Ltda, conforme justifica o Sr. Luiz César Maretta Coura em seu despacho onde diz: “tomo a liberdade de indicar a empresa C&M Construções e Montagens tendo em vista esta empresa já ter adquirido experiência suficiente neste tipo de obra que trata de serviço metal - mecânico e obra civil”.

Senão, vejamos:

Desta forma, por não ser justificada a escolha da empresa contratada, verifica-se a ocorrência de infração ao artigo 26, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
2.4) O projeto básico necessário para o processamento
da dispensa foi elaborado pela empresa “Tecma Engenharia Ltda.”, datado de 10 de agosto de 2006, tendo sido utilizado pelo DERTES para os levantamentos prévios
necessários à contratação.
Ocorre que a elaboração de tal projeto foi contratada pela C&M Construções e Montagens Ltda., conforme consta na legenda dos projetos, sob título que corresponde à
contratação pretendida pela Secretaria neste caso concreto: “Complexo Penitenciário de Viana/Implementação
do Sistema de Celas Metálicas/Passarela das Celas Metálicas/Conjunto Geral”. A empresa, entretanto, somente viria a ser indicada para contratação pelo Estado em 6
de outubro de 2006, portanto, dois meses após já haver
elaborado o projeto.
Esse fato indica a possibilidade de ter havido direcionamento na escolha da empresa, o que, se confirmado,
www.tce.es.gov.br

Princípio da isonomia – Marçal Justen Filho (Comentários, 10ª ed., p. 230-231) diz que a contratação direta pressupõe um procedimento formal prévio, destinado a produzir a melhor escolha possível para a Administração. Frisa que “não há margem de discricionariedade acerca da observância de formalidades prévias”. É o
caso da obrigatoriedade dos procedimentos que respeitam ao princípio da isonomia: “Seria procedente afirmar
que, nos casos de contratação direta, o princípio da isonomia não se aplica? A resposta é negativa. É óbvio que
o princípio da isonomia, por sua supremacia constitucional, não poderia deixar de ser aplicado. Logo, a contratação direta não é modalidade de atividade administrativa
imune à incidência do princípio da isonomia.”
O autor citado explica (p. 243) que, “dispondo de alguns
dias para formalizar a avença, a Administração deverá
obrigatoriamente adotar um procedimento aberto a todos os possíveis interessados, divulgando pelos meios
disponíveis o interesse em realizar a contratação, inclusive para o fim de obter propostas diversas” (destacamos).
No caso em análise, como se viu, a indicação da empresa que seria contratada foi feita em despacho do Diretor de Edificações do DERTES, Engº Luiz César Maretta,
nos seguintes termos: “[...] tomo a liberdade de indicar
a empresa ‘C e M’ Construções e Montagens tendo em
vista esta empresa já ter adquirido experiência suficiente neste tipo de obra que trata de serviço metal-mecânico e obra civil.”
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Marçal, antecipando a hipótese, é claro: “Não é admissível que a escolha faça-se por critérios meramente opinativos do agente administrativo. Será imperioso admitir a
possibilidade da disputa, estabelecendo-se critérios impessoais de escolha.”
Assim, a escolha feita pela Administração, no caso, indica descumprimento ao princípio da isonomia, pois:
o projeto básico utilizado para os levantamentos prévios
necessários à contratação foi elaborado em nome da
empresa contratada, dois meses antes de sua escolha;
baseou-se em mera opinião do agente administrativo, ignorando a possibilidade de haver outras empresas interessadas na contratação.
Princípio da moralidade – De hierarquia constitucional, o princípio da moralidade exige que os atos da Administração sejam pautados por preceitos éticos. Segundo Carvalho Filho (Manual, 14ª ed., p. 18), o que pretendeu o constituinte foi exatamente coibir a imoralidade no
âmbito da Administração.
Destoa desse critério a utilização de projeto básico elaborado previamente em favor de empresa que somente dois meses depois viria a ser escolhida para contratação. Há aqui indício de que já se havia tomado a decisão
e que desse fato tinha conhecimento a empresa.
É recorrente na doutrina, ao se analisar o princípio da
moralidade, referir-se à questão da improbidade. Isso
porque a Lei nº 8.429/92 estabelece no art. 11 que “constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração pública qualquer ação
ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente: [...] i) praticar ato visando fim proibido em lei
Diário Oficial de Contas

ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de
competência”.
Demais disso, comumente a discussão sobre o princípio
da moralidade vem acompanhada de referência à Lei nº
4.717/65, que regula a ação popular. Trata dos atos lesivos ao patrimônio público e no art. 2º estabelece que são
nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas em hipóteses que incluem o vício de forma. De
acordo com a lei, o vício de forma “consiste na omissão
ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato”
(destacamos).
Por fim, convém frisar lição de Celso Antonio Bandeira de Mello, citado por Diógenes Gasparini (Direito Administrativo, 8ª ed., p. 07): “Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção
ao princípio implica ofensa não a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos.
É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio violado, porque
representa insurgência contra todo o sistema, subversão
de seus valores fundamentais, contumélia irremissível, a
seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra”.
Dessa forma, verifica-se a ocorrência de violação aos
princípios da moralidade e da impessoalidade, dispostos
no art. 3º do Estatuto das Licitações e art. 37, caput, da
Constituição Federal.
2.5) Verifica-se que não foi observado o princípio da eficiência na execução deste contrato. O Princípio da Eficiência, disposto no caput do art. 37 da Constituição Federal,
introduzido pela EC nº 19/1998, conhecida como “reforma administrativa” impõe a todo agente público a obriwww.tce.es.gov.br

gação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. A função administrativa já
não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros.
Para a Professora Maria Sylvia Di Pietro o princípio apresenta dois aspectos:
relativamente à forma do agente público, se espera o
melhor desempenho possível de suas atribuições, a fim
de obter os melhores resultados;
quanto ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a
Administração Pública, exige-se que este seja o mais racional possível, no intuito de alcançar melhores resultados na prestação dos serviços públicos.
O objetivo do princípio é assegurar que os serviços públicos sejam prestados com adequação às necessidades da
sociedade que os custeia.
Portanto, em virtude da significativa alteração do objeto contratado e dos materiais adquiridos, ainda sem uso
vários meses após o início dos trabalhos, situação esta
exposta no item 2.1 desta ITI, verifica-se o ferimento ao
princípio da eficiência, disposto no artigo 37, caput, da
CF/88.
2.6) Não foi encontrada entre os documentos fornecidos
pelo jurisdicionado planilha que contemplasse os serviços que estavam sendo executados (serviços extra-contratuais, devido a alteração do projeto), assim como planilha que totalizasse os quantitativos a serem executados, nem o projeto do bloco administrativo que estava
em execução. Dessa forma, conclui-se não haver sequer
uma estimativa do custo total da obra, já que as adeSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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quações dos projetos eram realizadas com o andamento dos serviços. Mais uma vez está caracterizada a falta de planejamento e controle do IOPES, órgão que fiscaliza o Contrato. Não foi encontrado também Termo de
Aditamento ao Contrato, (nem de prazo, nem de quantitativos).

centavos), correspondente a 170.686,52 VRTE’s, conforme demonstrado no APÊNDICE 02 em anexo, e relatado
abaixo, passível de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade.

Assim, verifica-se a ocorrência de infração ao artigo 60,
parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

A equipe de auditoria solicitou através de ofício, datado de 28/junho/2007, que fossem entregues os projetos
elétrico, hidro-sanitário, telefônico e de combate a incêndio, e não foi atendida. Considera-se, portanto, que estes projetos não foram executados. Cabe ressaltar que
a área total da obra é de 1.416,45 m² e foram pagos
3.898,38 m². Com relação a este item, considera-se indevido o pagamento de R$ 35.982,04 (trinta e cinco mil,
novecentos e oitenta e dois reais e quatro centavos).

2.7) Houve a completa alteração do projeto inicial da
obra, mudando inclusive o padrão construtivo e não foi
elaborado o projeto básico capaz de possibilitar estabelecer o preço dos serviços, contrariando a Lei nº 8.666/93
, art. 7º, § 2º, I.
2.8) Não estão sendo feitos os registros necessários no
Livro de Registros (ou Diário de Obra) com a indicação
da causa das alterações contrariando a Lei nº 8.666/93,
art. 67, §1º.
2.9) O fiscal não encaminhou relatórios à autoridade
competente, comunicando ocorrências que poderiam ensejar alterações de projeto, custo ou prazo da obra, contrariando a Lei nº 8.666/93, art. 67, § 2º.
2.10) Não há relatório que demonstre ter a fiscalização
realizado uma rigorosa medição das etapas já concluídas, para a liberação de pagamento de parcelas da obra
ou discrepâncias entre serviços medidos e pagos, contrariando a Lei nº 4.320/64, artigos 62 e 63.
2.11) Foi realizada inspeção “in loco” e verificado que alguns quantitativos de serviços foram pagos, mas não foram executados, e/ou foram pagos com preços unitários
acima dos de mercado, gerando pagamento indevido no
valor total de R$ 288.767,46 (duzentos e oitenta e oito
mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis
Diário Oficial de Contas

Projetos (elétrico, hidro-sanitário, telefônico e combate
a incêndio)

Contêineres pagos e não fornecidos
A equipe de auditoria observou, ainda, o pagamento
de 17 unidades do item “Cela modular padrão 12,00 x
2,40m conforme projeto SEJUS”, ao preço unitário de R$
55.353,80 (cinqüenta e cinco mil, trezentos e cinqüenta
e três reais e oitenta centavos), totalizando o valor de
R$ 941.014,60 (novecentos e quarenta e um mil, quatorze reais e sessenta centavos).
Em ofício datado de 14/08/2007, o Engº Luiz César Maretta Coura – Diretor de Edificações e Obras Públicas do
IOPES declara que “(...) totalizando 13 (treze) unidades
de Celas Modulares; as 04 (quatro) (celas modulares) excedentes foram devolvidas à empresa e serão estornadas
na próxima e última medição”, o que comprova o pagamento indevido de 04 contêineres, totalizando o valor de
R$ 221.415,20 (duzentos e vinte e um mil, quatrocentos
e quinze reais e vinte centavos).
www.tce.es.gov.br

Concreto estrutural dosado em central para piso, Fck
20Mpa
Apresenta-se, a seguir, a composição elaborada pela
equipe de auditoria para o item 04.01.0007 - Concreto
estrutural dosado em central para piso, Fck 20 MPa, inclusive malha. Considerou-se o consumo de 32 kg de tela por m³ de concreto - conforme especificado em projeto
estrutural (planta 01 - Fôrmas do piso armado - Obra da
Cadeia Pública). Data base Outubro/2006:
Item 04.01.0007 – Concreto estrutural dosado em central para piso, Fck 20MPa, inclusive malha:
ITUFES 040329 – Fornecimento e aplicação de concreto usinado Fck 20Mpa, considerando bombeamento (5%
de perdas) (6% para taxa de concreto bombeável), preço
sem BDI = R$ 205,47/m³.
EMOP 11.023.005-0 – Tela para estrutura de concreto
armado, formada por barras de aço CA-60, cruzadas e
soldadas entre si, formando malhas quadradas de fios
com diâmetro de 4,2mm e espaçamento entre eles de
10x10cm. Preço sem BDI = R$ 4,08/kg. Consumo de acordo com projeto de 32kg de aço por m³ de concreto. Logo
32kg/m³ x R$ 4,08/kg = R$ 130,56/m³.
EMOP 11.011.040-0 – Corte, montagem e colocação de
telas de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em peças de concreto. Preço sem BDI = R$ 0,68/kg. De acordo
com projeto estrutural, o consumo de aço era de 32kg/
m³ de concreto, logo 32kg/m³ x R$ 0,68/kg = R$ 21,76/
m³.
Dessa forma, o custo do concreto sem BDI é de R$ 357,79/
m³. Considerando o BDI de 35%, tem-se que o preço unitário considerado pela equipe de auditoria para o serviço
é de R$ 483,02/m³.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Foram pagos 192,09 m³ de concreto, ao preço unitário
de R$ 646,33/m³, totalizando R$ 124.153,53 (cento e
vinte e quatro mil, cento e cinqüenta e três reais e cinqüenta e três centavos), quando deveriam ser pagos R$
92.783,31. Dessa forma, foram pagos indevidamente R$
31.370,22 (trinta e um mil, trezentos e setenta reais e
vinte e dois centavos).
3 - Contrato Emergencial No 20/2006, de 28 de agosto
de 2006 – Construção da Unidade de Reclusão de Viana, localizada no Complexo Penitenciário de Viana - ES.
Licitação : Dispensa.
Recursos : Próprios.
Regime de execução : Empreitada integral.
Planilha orçamentária: R$ 10.814.737,87 (dez milhões,
oitocentos e quatorze mil, setecentos e trinta e sete reais
e oitenta e sete centavos).
Contratada : DM Construtora de Obras Ltda.
Valor : R$ 10.814.737,87 (dez milhões, oitocentos e quatorze mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos).

lotação, o prazo de construção de novos presídios, o elevado nível de depredação da maioria das unidades prisionais comprometendo as condições de habitabilidade,
fato este de conhecimento público fartamente divulgado pelos meios de comunicação e por relatórios do juízo de execução, o risco de novas rebeliões, bem como
o risco de comprometer a segurança de pessoas – presos e servidores penitenciários – justificam, em nosso entender, a construção de um anexo no PSMA em caráter
emergencial.
Apesar do quadro retratado, a rigor não há um único
ponto citado no ofício que não pudesse ser constatado
cinco anos atrás no Espírito Santo, quando se iniciou a
primeira gestão da atual administração estadual. E a
comprovação desse fato prescinde de informações oficiais. Basta pesquisar as publicações jornalísticas locais
a partir de 2003, e não apenas de junho de 2006, como
consta da documentação.
Parecer da Procuradoria Geral do Estado é claro ao indicar a anterioridade do problema:

Enfatiza o secretário:

Vale dizer, é fato público e notório que o sistema prisional
deste Estado atravessa situação caótica, fruto de anos de
incúria administrativa, onde os recursos públicos, ao invés de serem canalizados para atender as necessidades
mais prementes da população capixaba, eram utilizados
para financiar privilégios, irrigar contas privadas, beneficiando administradores corruptos e sua entourage. Essa prática administrativa nefasta, que esperamos esteja
varrida para todo o sempre dos limites territoriais deste Estado, produziu o caos na saúde, a falência do sistema educacional capixaba e a dramática situação porque
passa a segurança pública deste Estado.

[...] a demanda prisional crescente e acelerada, a super-

Esse quadro, na verdade, já estava descrito nas propos-

Pagamentos
efetuados até 31/12/2006: R$
9.733.264,08 (nove milhões, setecentos e trinta e três
mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oito centavos).
3.1) A caracterização da situação de emergência que
viabilizaria a dispensa de licitação é feita pelo Secretário
de Estado da Justiça, no exercício de 2006, Ângelo Roncalli de Ramos Barros, por meio do Ofício nº 602/GS/SEJUS/2006, encaminhado ao Diretor-geral do DERTES em
03/julho/2006.
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tas de governo apresentadas em 2002, tendo inclusive
refletido na formulação do planejamento da Administração.
Diógenes Gasparini (Direito Administrativo, 8ª ed., p.
437-438), ao tratar da emergência que dispensa a licitação, enfatiza:
O conserto do reservatório de água da cidade cujo vazamento ameace sua segurança e a restauração do equipamento de balsa, destruído por uma enchente anormal
do rio, são casos de emergência. Nessas hipóteses, diz-se
que a emergência é real, pois seu surgimento não decorreu de qualquer comportamento, comissivo ou omissivo,
da Administração Pública.
Por outro lado, diz que não é de emergência real a situação que deve ser resolvida de imediato, “quando dela já
se tinha conhecimento muito tempo antes”. Nessa hipótese – aduz –, “diz-se que a emergência é ficta, ou fabricada”. Em tais casos – complementa –, “há negligência,
não urgência.”
Essa indicação de negligência não é desconhecida do administrador que pede a presente dispensa de processo licitatório para construção de presídio em Viana. O alerta
consta de parecer da Procuradoria do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, juntado à documentação em
análise.
Citado Parecer enfatiza que, nesse caso, na mesma motivação do pedido de dispensa:
[...] deverá o Agente Público apontar e comprovar a contribuição ou não da inércia administrativa, mesmo que
de forma concorrente, para a verificação da situação
emergencial ou calamitosa atualmente constatada, indicando as medidas de saneamento ou de responsabiliSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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zação decorrentes de eventuais falhas na gestão pública
pelos agentes ou servidores públicos competentes, sob
pena de resultar violado o princípio da moralidade.
Jacoby (Contratação direta sem licitação, 4ª ed., p. 242243) destaca que, caracterizada a urgência, “não pode a
sociedade ser duplamente penalizada pela incompetência de servidores públicos ou agentes políticos”.
Assim, para esse autor, seria o caso de dispensar a licitação, cabendo ao controle externo o “indeclinável dever
de penalizar o gestor que age com desídia ou negligência
na obrigação de prever as situações que possam causar
dano à sociedade ou à Administração, deixando de envidar esforços para obviá-las”.
O raciocínio é complementado por Lúcia Valle Figueiredo (Dispensa e inexigibilidade de licitação, 2ª ed., p. 49),
amparada em Cintra do Amaral, no sentido de que “somente dessa forma ficaria satisfeito o princípio da moralidade administrativa...”.
Em síntese, é possível considerar emergencial a situação
do sistema prisional no Estado. Entretanto, a dispensa
de licitação com base nesse quadro, configurado há pelo menos meia década, implica a necessária responsabilização dos que conviveram todo esse tempo com o problema sem iniciar regular processo de licitação para solucioná-lo. Consideramos, portanto, irregular o procedimento.
Desta forma, tem-se que a omissão do administrador se
configura contrária ao interesse público, caracterizando-se, portanto, como irregularidade de acordo com o artigo 48, inciso I, da Lei nº 32/93, ao mesmo tempo em que
infringe a própria Constituição Federal, que em seu artigo 37, caput, registra o dever de eficiência do gestor púDiário Oficial de Contas

blico.
3.2) Lembra Marçal Justen Filho que:
A contratação direta não significa inaplicação dos princípios básicos que orientam a atuação administrativa.
Nem se caracteriza uma livre atuação administrativa. O
administrador está obrigado a seguir um procedimento administrativo determinado, destinado a assegurar
(ainda nesses casos) a prevalência dos princípios jurídicos fundamentais. Permanece o dever de realizar a melhor contratação possível, dando tratamento igualitário
a todos os possíveis contratantes. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos, 10ª ed.,
p. 229).
Além da exigência acima explicitada, unânime na doutrina, o parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93 enumera os elementos que instruirão o processo de dispensa
de licitação, alinhando entre eles a razão da escolha do
fornecedor ou executante. Ressalte-se que a inobservância de uma daquelas formalidades é tão grave que configura o crime do art. 89 da lei, com pena de detenção de
três a cinco anos, e multa.
No presente feito, a Administração escolhe empresa para
um contrato de valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais) com a informação de que ela se especializou na área e construiu unidades prisionais em outros Estados da Federação em condições emergenciais.
Não há qualquer referência à existência ou não de outros possíveis contratantes, aos quais teria que ser dado
tratamento igualitário, como enfatiza a doutrina pátria.
Aliás, a própria especialização da empresa contratada é
questionável. Da documentação anexa constata-se que
a SEJUS pediu informações de outros Estados sobre as
www.tce.es.gov.br

obras executadas pela DM Construtora de Obras Ltda.
No Pará, entre outros senões, a Superintendência do Sistema Penitenciário informou, conforme abaixo:
Os pavilhões carcerários revelaram-se um pouco quentes
e abafados, para o clima de nossa região. Esse fato tem
gerado uma grande insatisfação por parte da população
carcerária, ensejando a necessidade de viabilizarmos algum sistema de ventilação forçada, nas galerias, que estamos em processo de estudo para implementação.
Desta forma, por não ser justificada a escolha da empresa contratada, verifica-se a ocorrência de infração ao artigo 26, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
3.3) A empresa DM Construtora apresentou proposta,
datada de 26/06/2006, para a execução dos serviços de
edificações da Unidade de Reclusão de Viana, unidade
que segundo a proposta, comportaria 324 internos em
área edificada de aproximadamente 3.570m², com preço
sugerido de R$ 10.814.737,86 (dez milhões, oitocentos e
quatorze mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e
seis centavos). À época, foram apresentados Planilha de
Preços, Projeto Básico, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas de Projeto e Construção e Cronograma Físico- Financeiro.
Em 08/08/2006, o Diretor de Edificações do DERTES, Luiz
César Maretta Coura, faz as seguintes considerações:
quanto à planilha orçamentária, temos a informar que
foram avaliados os itens que compõem a tabela de preços do DERTES, e os mesmos estão dentro dos parâmetros exercidos pelo mercado considerando-se o padrão
da obra.
E continuou:
Considerando que a automação trata-se de tecnologia
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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importada e específica, dificultando assim a cotação no
mercado local, utilizamos os preços apresentados pela
empresa DM.
Sugerimos portanto uma avaliação de outros contratos
já executados no Brasil ou em outros Estados, para melhor nortear a aferição dos preços apresentados.
Em 16/08/2006, o processo foi recebido pela Auditoria
Geral do Estado (AGE) e em 18/08/2006, apenas dois
dias após o recebimento, foi concluída a análise do processo. Observa-se, quanto à análise econômica efetuada pelos técnicos da AGE, que foram utilizados indicadores financeiros (custo unitário por vaga e cela), com
macroindicadores calculados a partir de obras prisionais
com características técnicas semelhantes à obra em tela.
Ocorre que as obras utilizadas como referência de preço
também foram executadas pela empresa DM Construtora, não representando assim o preço de mercado.
O fato é que nem a SEJUS, nem o DERTES, nem a AGE poderiam fazer uma análise aprofundada dos preços propostos pela DM, uma vez que à época da análise não
existiam os projetos executivos para a execução da obra,
e a planilha elaborada pela DM apresentava quantitativos e preços unitários de itens por estimativa, como por
exemplo os itens a seguir:
Itens 01.05.02, 03.09.01, 05.10.01 – Rede de instalação
elétrica, com unidade de medida em ‘m²’, impossibilitando a análise do preço dos itens já que não existia projeto elétrico;
Itens 03.03.01, 04.04.01, 05.03.01 – Pilares, vigas e lajes
pré-fabricados, com unidade de medida em ‘peça’, não
sendo especificadas as dimensões dos pilares, nem das
vigas, nem das lajes pré-fabricadas, impossibilitando a
Diário Oficial de Contas

análise do preço do item, uma vez que não existia projeto estrutural;
Itens 03.03.02, 04.04.02, 05.03.02 – Telhas de concreto
Fck 45Mpa, com unidade de medida em ‘peça’, não sendo especificadas as dimensões das telhas, nem na planilha, nem no projeto, nem no memorial descritivo, nem
na especificação técnica, impossibilitando a análise do
preço do item;
Itens 03.08.01, 04.08.01, 05.09.02 – Instalações hidráulicas, com unidade de medida em ‘m²’, impossibilitando
a análise dos preços já que não existia projeto hidro-sanitário;
Item 05.03.03 – Painéis pré-fabricados, com unidade de
medida em ‘peça’, não sendo especificadas as dimensões
dos painéis pré-fabricadas, impossibilitando a análise do
preço do item, uma vez que não existia projeto estrutural;
Item 05.03.04 – Celas duplas pré-fabricados, com unidade de medida em ‘peça’, impossibilitando a análise do
preço do item, uma vez que não existia projeto estrutural;
Segundo informações do Diretor de Edificações do DERTES, “considerando que a automação trata-se de tecnologia importada e específica, dificultando assim a cotação no mercado local, utilizamos os preços apresentados pela empresa DM”, os preços do item ’09 – Equipamentos de automação predial, Controle de acesso, segurança’, também não foram avaliados, já que além de se
tratar de tecnologia importada e específica, não havia o
projeto para a execução das instalações, impossibilitando a análise dos preços.
Os itens relacionados acima totalizam o valor de R$
www.tce.es.gov.br

6.055.698,71 (seis milhões, cinqüenta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos),
que representa 56,00% do valor contratado, comprovando a análise insuficiente para que fossem justificados os
preços contratados. O que ocorreu foi o aceite por parte
da SEJUS, do DERTES e da AGE em executar a obra pelos
preços propostos pela empresa DM, sem a devida análise dos preços propostos. Tal fato fica evidenciado pelo
fato do valor do contrato (assinado em 28/08/2006) ser
exatamente o mesmo da proposta de preços apresentada pela DM em 26/06/2006, sem que fosse excluído ou
acrescido qualquer item de serviço ou que fosse alterado
qualquer quantitativo ou preço unitário.
Houve a infração ao artigo 26, parágrafo único, inciso III,
da Lei nº 8.666/93, apesar do Sr. Luiz César Maretta afirmar que “quanto à planilha orçamentária, temos a informar que foram avaliados os itens que compõem a tabela
de preços deste DERTES, e os mesmos estão dentro dos
parâmetros exercidos pelo mercado considerando-se o
padrão da obra” é evidente a impossibilidade de se analisar com rigor e precisão os quantitativos e os preços fornecidos na planilha apresentada pela empresa DM Construtora.
3.4) Foi realizada inspeção “in loco” e verificado que alguns quantitativos de serviços foram pagos, mas não foram executados, e/ou foram pagos com preços unitários acima dos de mercado, gerando pagamento indevido no valor total de R$ 2.566.835,79 (dois milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), correspondente a
1.517.221,77 VRTE’s, conforme demonstrado no APÊNDICE 03 em anexo, e relatado abaixo, passível de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade.
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Entre os dias 17 e 19/06/2006 ocorreu a rebelião na Penitenciária de Segurança Máxima de Viana, conforme informações retiradas do Jornal A Gazeta de 21/06/2006;

Em 08/08/2006, o Diretor de Edificações do DERTES, Sr.
Luiz César Maretta Coura, faz as seguintes considerações:

No dia 26/06/2006, a empresa DM Construtora apresentou proposta à SEJUS para a Construção de Unidade de
Reclusão de Viana, unidade que comportaria 324 detentos e ocuparia aproximadamente 3.570m², tendo o preço sugerido de R$ 10.814.737,86 (dez milhões, oitocentos e quatorze mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos). Foram apresentados juntamente
com a proposta: o Projeto Básico, a Planilha Orçamentária, o Memorial Descritivo e as Especificações Técnicas
de Projeto e Construção;

Mediante avaliação conjunta com esta SEJUS, entendemos que o Projeto Arquitetônico é eficiente, e tem elevado grau de segurança para os detentos e os agentes,
uma vez que toda a operacionalização é feita eletronicamente, evitando-se assim o contato direto entre presos e
agentes penitenciários.

Em 03/07/2006, o Secretário de Estado da Justiça, Sr. Ângelo Roncalli de Ramos Barros, solicita que o Diretor Geral do DERTES, Sr. Eduardo Manato, “ultime as providências necessárias à definição do projeto arquitetônico, a
escolha do método construtivo que se aplique à emergência ora apresentada, a execução da obra, bem como
a aquisição de equipamentos eletrônicos para o sistema
de controle e vigilância”;
Em 17/07/2006, o Diretor de Edificações do DERTES, Sr.
Luiz César Maretta Coura, encaminha à SEJUS o projeto
básico e o orçamento para a realização das obras do anexo ao PSMA. Cabe ressaltar que o preço da planilha elaborada pelos técnicos do DERTES é exatamente o mesmo
preço sugerido pela empresa DM Construtora. O Diretor
de Edificações solicitou ainda que o processo fosse encaminhado à SEJUS para que fosse enviada a dotação orçamentária e aprovado o projeto;
Em 25/07/2006, o processo foi recebido na SEJUS, efetuada a reserva orçamentária e na mesma data enviado ao DERTES;
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Quanto à planilha orçamentária, temos a informar que
foram avaliados os itens que compõem a tabela de preços deste DERTES, e os mesmos estão dentro dos parâmetros exercidos pelo mercado considerando-se o padrão da obra.
Considerando que a automação trata-se de tecnologia
importada e específica, dificultando assim a cotação no
mercado local, utilizamos os preços apresentados pela
empresa DM (destacamos).
Sugerimos portanto uma avaliação de outros contratos
já executados no Brasil ou em outros Estados, para melhor nortear a aferição dos preços apresentados.
A partir das considerações feitas pelo Sr. Luiz César Maretta Coura, conclui-se que tanto o projeto básico, quanto as especificações técnicas, o memorial descritivo e a
planilha orçamentária foram fornecidos pela empresa
DM Construtora, pois se fossem elaborados pelos técnicos do DERTES não haveria a necessidade de nova avaliação (em 08/08/2006) quanto à eficiência do projeto, nem da viabilidade dos preços, uma vez que, supostamente, os técnicos do DERTES haviam encaminhado
à SEJUS o Projeto Básico e a Planilha Orçamentária em
17/07/2006.
www.tce.es.gov.br

Há ainda a afirmação de que “considerando que a automação trata-se de tecnologia importada e específica,
dificultando assim a cotação no mercado local, utilizamos os preços apresentados pela empresa DM”, o que
mais uma vez comprova ser toda a documentação utilizada no processo de contratação elaborada pela empresa DM, cabendo aos técnicos tanto do DERTES, quanto da SEJUS, apenas a aceitação do projeto básico e dos
preços sugeridos.
Em 16/08/2006 o processo foi recebido na Auditoria Geral do Estado (AGE) e em 18/08/2006 foi concluída a análise do mesmo. Observar que o processo de contratação
de uma obra de mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões
de reais), por dispensa de licitação, foi analisado num
prazo de 2 dias. Destaca-se trecho da análise econômica
(orçamento base) efetuada pelos técnicos da AGE:
A análise econômico-financeira, considerando as particularidades da obra, será baseada na comparação de
indicadores financeiros (custo unitário por vaga e cela)
com macroindicadores calculados a partir de obras prisionais com características técnicas semelhantes à obra
em tela. Como no processo constam cópias de contratos
celebrados entre administrações públicas estaduais para construção de presídios, partiremos das características físicas e de custos dessas obras para definição dos
macroindicadores, que serão utilizados no processo comparativo.
Quanto à análise realizada pelos técnicos da AGE, cabem
as seguintes observações:
Foram apresentados os dados referentes à Construção
de 4 Penitenciárias (2 no Paraná, 1 no Tocantins e 1 no
Pará);
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Foram calculados os macroindicadores por vaga e por
cela. Apesar de existir o dado referente à área de cada
obra, o macroindicador relativo à área da edificação não
foi calculado;
O valor médio apresentado para os macroindicadores
das obras nos outros Estados foram os seguintes:
Indicador 1 (vagas) – R$ 34.197,02/vaga;
Indicador 2 (Celas) – R$ 136.848,08/cela;
Na realidade, ambos indicadores representam o mesmo
índice, já que cada cela fabricada pela DM Construtora
comporta 4 detentos. Basta então multiplicar o ‘indicador 1’ pelo fator “4” para se obter o ‘indicador 2’. Tem-se, portanto, apenas 1 indicador analisado;
A equipe de auditoria deste TCE calculou novo macroindicador relacionando o preço da obra e a área da mesma, obtendo assim o valor médio para o ‘Indicador 3
(área)’ de R$ 1.976,42 (para as 4 obras executadas fora
do Espírito Santo);
Os técnicos da AGE obtiveram os seguintes valores de
macroindicadores para a obra de Construção da Unidade de Reclusão em Viana:
Indicador 1 (vagas) – R$ 32.186,71/vaga;
Indicador 2 (celas) – R$ 128.746,87/cela;
A equipe de auditoria calculou o ‘Indicador 3’ relacionando o preço e a área da obra de Construção da Unidade de
Reclusão de Viana e obteve o valor de R$ 2.429,73/m²;
Observa-se que os indicadores calculados pelos técnicos
da AGE são favoráveis à execução do contrato, uma vez
que para a obra de Viana eles são menores que a média
dos outros 4 presídios tomados como referência;
Observa-se, ainda, que os preços utilizados na comparaDiário Oficial de Contas

ção não são preços de mercado, mas sim preços de obras
executadas pela empresa DM Construtora de Obras Ltda., que também executou a obra do Presídio em Viana,
sendo portanto questionável a base de dados utilizada
pelos técnicos da AGE na realização da análise;
Quando calculado o ‘Indicador 3’, que relaciona o preço da construção com a área edificada, a obra de Viana passa a ter o pior indicador entre as 5 obras (2 Paraná, 1 Tocantins, 1 Pará e 1 em Viana/ES), sendo cerca de
20% maior que a média das outras 4 obras tomadas como referência;
Discorda-se do emprego de indicadores que relacionam
o preço da construção com o número de celas e com
o número de vagas em detrimento à área construída,
quando o usual é a utilização do ‘preço por m²’ como indicador referencial em serviços de construção civil.
Apresenta-se a seguir a Planilha elaborada pelos técnicos da AGE, na qual incluiu-se o cálculo do indicador 3
(área):
Tabela 01 – Análise de preços efetuada pela AGE, com
acréscimo do ‘Indicador 3
Fica evidente a inconsistência da argumentação dos técnicos da AGE quanto à análise dos preços apresentados
pela DM Construtora e aceitos pelo DERTES e SEJUS, uma
vez que quando calculado o “preço por vaga” e o “preço
por cela”, a Obra de Reclusão de Viana é a que apresenta os menores índices.
Entretanto, quando comparado o “preço da obra por m²”
(que seria o indicador mais adequado), esse fato se inverte e a obra de Construção da Unidade de Reclusão de
Viana é a que apresenta o maior índice, sendo 22,93%
maior que a média dos outros presídios. Discorda-se porwww.tce.es.gov.br

tanto da análise realizada pelos técnicos da AGE.
A equipe de auditoria calculou outros indicadores, como
por exemplo “m² de obra / nº de vagas”. Esse índice levou
a concluir que o Presídio construído em Viana é uma unidade compacta, já que o índice “m² de obra / nº de vagas” do presídio é menor que em todas as outras unidades construídas pela empresa DM Construtora, conforme
apresenta-se a seguir:
Penitenciária em Araguaína (TO) – 20,50 m²/vaga;
Penitenciária em Foz do Iguaçu (PR) – 14,48 m²/vaga;
Penitenciária em Ponta Grossa (PR) – 16,64 m²/vaga;
Penitenciária Metropolitano III (PA) – 18,61 m²/vaga;
Unidade de Reclusão de Viana (ES) – 13,24 m²/vaga;
Tal fato leva a concluir que o Presídio de Viana abriga,
em relação às outras unidades, mais vagas por área. Assim o “preço/vaga” seria relativamente menor do que
nas demais unidades, já que o número de vagas é relativamente alto. Já o “preço por m²” seria relativamente maior do que nas demais obras tomadas como base,
já que a área da unidade é relativamente pequena (fato
comprovado pela Tabela 1).
Lembre-se que o Presídio de Viana foi construído dentro do Complexo Penitenciário de Viana, e utiliza a infra-estrutura existente no local, por isso não foi necessário
construir áreas tais como enfermaria, lavanderia, cozinha, estação de tratamento de esgoto, entre outras. Caso o projeto de Viana contemplasse essas áreas, a área
da obra seria maior e o preço também.
Dessa forma o “preço/vaga” sofreria relevante variação,
uma vez que o preço da obra aumentaria e o número de
vagas permaneceria o mesmo. Já o “preço/m²” não soSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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freria grande variação, já que o preço aumentaria, mas
a área construída também aumentaria, sendo mantida
uma proporção, fato que mais uma vez nos leva a concluir que a utilização desse índice (preço/m²) seria mais
adequada para esse tipo de análise.

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas;

Em 24/08/2006, é encaminhado despacho da Procuradoria Geral do Estado, para que atendidas as providências recomendadas pela PGE, quais sejam, (1) comprovação de que o preço contratado está compatível com o
praticado no mercado e (2) que o prazo máximo para a
conclusão da obra deverá ser de 180 dias consecutivos e
ininterruptos, não havendo a possibilidade de aditamento do contrato originário, prossiga a efetivação da contratação por meio de dispensa de licitação;

Sonorização;

Em 28/08/2006, foi assinado, através de dispensa de licitação, o Contrato Emergencial nº 020/2006 para a Construção da Unidade de Reclusão de Viana/ES;
Em 28/06/2007, a equipe de auditoria deste TCE solicitou
ao Engº Luis César Maretta Coura, Diretor de Edificações
do IOPES, o fornecimento dos seguintes projetos referentes ao Contrato 020/2006 para análise:
Arquitetura;
Estrutural;
Geotecnia;
Fundações;
Pisos;
Pré-fabricados;
Hidráulica;
Prevenção contra incêndio;
Elétricas;
Telefônica;
Diário Oficial de Contas

Infra-estrutura de rede de lógica;
Automação Predial;
CFTV;
Instalações eletrônicas e de segurança.
Tais projetos eram previstos na planilha contratual, sendo pago o valor de R$ 355.356,20 (trezentos e cinqüenta e cinco mil, trezentos e cinqüenta e seis reais e vinte centavos) para a elaboração do conjunto dos projetos
executivos.
Entretanto, não foram fornecidos os projetos de pré-fabricados. Ressalte-se que os preços de todas as peças
pré-fabricadas somados totalizam R$ 4.518.002,18 (quatro milhões, quinhentos e dezoito mil, dois reais e dezoito
centavos), representando 41,77% do valor do contrato.
Após nova solicitação, datada de 24/07/2007, para que
os projetos de pré-fabricados fossem enviados, foi entregue apenas o projeto de fôrma das celas pré-moldadas,
não sendo fornecidos os projetos das demais peças estruturais pré-moldadas, tais como vigas, pilares e lajes,
impossibilitando a realização de uma análise precisa dos
preços e quantitativos desses itens.
A equipe de auditoria solicitou, por diversas ocasiões (28
de junho, 17 de julho, 24 de julho e 15 de outubro), a
apresentação dos projetos estruturais e de pré-fabricados, que representam quase 50% do valor da obra, para avaliar o custo dos serviços; entretanto, os elementos
fornecidos pela SEJUS e DERTES não foram suficientes.
No dia 06/07/2007, os auditores visitaram a obra de
construção da Unidade de Reclusão de Viana, contrato
www.tce.es.gov.br

20/2006. Na ocasião, não foram acompanhados pelos
representantes da SEJUS nem do DERTES/IOPES, apesar
da solicitação de acompanhamento dos técnicos tanto
da SEJUS quanto do DERTES.
A partir dos levantamentos realizados durante inspeção,
dos dados retirados dos projetos fornecidos e, ainda, das
especificações técnicas, do memorial descritivo da obra
e das informações prestadas pela própria empresa contratada, a equipe de auditoria elaborou composição de
preço para os principais itens pagos no Contrato. A análise ficou restrita ao prédio que abriga a detenção (item
05 da planilha contratual) devido ao fato desse item totalizar R$ 6.608.295,64 (seis milhões, seiscentos e oito
mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos), representando 61,10% do valor contratado, conforme exposto abaixo:
Celas duplas pré-fabricadas concreto Fck 35MPa
Apresenta-se, a seguir, a composição dos preços elaborada pela equipe de auditoria para o fornecimento das Celas de Concreto pré-fabricadas. Foram utilizados na elaboração da composição os dados colhidos nos projetos,
nas especificações técnicas, no memorial descritivo e as
informações prestadas pela DM Construtora:
Tabela 02 – Composição de Custo para o fornecimento
de Celas Pré-Moldadas (data base: Ago/06)
Item

Discriminação

* central de cargas tel. – 3336-2592;
** valor estimado para fabricação e instalação de insertos metálicos.
Observar que as esquadrias, o mobiliário e os equipamentos (combinado sanitário, mesas e camas) foram pagos através dos itens ‘05.07’ e ‘05.08’ da planilha conSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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tratual, não sendo considerados na composição de preços acima.
Considerando um BDI de 35 %, o valor máximo destes
serviços é de R$ 15.308,11 x 1,35 = R$ 20.665,95/un,
totalizando R$ 867.969,84 (oitocentos e sessenta e sete
mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro
centavos) para o fornecimento de 42 celas.
O valor total pago no item foi de R$ 2.607.800,58 (dois
milhões, seiscentos e sete mil, oitocentos reais e cinqüenta e oito centavos), havendo portanto o pagamento irregular no item de R$ 1.739.830,74 (um milhão, setecentos e trinta e nove mil, oitocentos e trinta reais e setenta e quatro centavos).
Telhas de concreto pré-fabricadas
Apresenta-se, a seguir, a composição dos preços elaborada pela equipe de auditoria para o fornecimento das
telhas de concreto pré-fabricadas. Foram utilizadas na
elaboração da composição os dados colhidos nos projetos,
nas especificações técnicas, no memorial descritivo e as informações prestadas pela DM Construtora de Obras Ltda.:
Tabela 03 – Composição de Custo para fornecimento de
Telhas pré-moldadas (data base: Ago/06)
* considerando o transporte de 9 telhas por caminhão
R$ 5.000,00/viagem.
** valor estimado para fabricação e instalação de insertos metálicos.
Considerando um BDI de 35 % o valor máximo destes serviços é de R$ 1.805,31 x 1,35 = R$ 2.437,17/un, totalizando R$ 187.662,09 (cento e oitenta e sete mil, seiscentos
e sessenta e dois reais e nove centavos) para o fornecimento de 77 peças.
Diário Oficial de Contas

O valor total pago no item foi de R$ 586.447,40 (quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e
sete reais e quarenta centavos), havendo portanto o pagamento irregular no item de R$ 398.785,31 (trezentos
e noventa e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e
trinta e um centavos).
Painéis pré-fabricados
Foram utilizados na elaboração da composição dos preços os dados colhidos nos projetos, nas especificações
técnicas, no memorial descritivo e as informações prestadas pela DM Construtora.
A equipe fez o levantamento dos quantitativos das áreas
dos painéis nos projetos arquitetônicos fornecidos, totalizando a área de 1.621,26m² de painéis no prédio da detenção. Utilizaram-se as informações prestadas pela empresa DM na composição do preço do item, quais sejam:
Taxas de armadura:
28,0kg de aço CA-50 e CA-60 em barras, por m³ de concreto;
33,0kg de tela soldada CA-60, por m³ de concreto;

Considerando um BDI de 35 % o valor máximo destes serviços é de R$ 353.104,65 x 1,35 = R$ 476.691,28 (quatrocentos e setenta e seis mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos).
O valor total pago no item foi de R$ 752.223,99 (setecentos e cinqüenta e dois mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos), havendo portanto o pagamento irregular no item de R$ 275.532,71 (duzentos e
setenta e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos).
Pilares, vigas e lajes pré-fabricados
Foram utilizados os dados colhidos nos projetos, nas especificações técnicas, no memorial descritivo e as informações prestadas pela DM Construtora de Obras Ltda.
para a elaboração da composição dos preços.
A equipe fez o levantamento dos quantitativos dos pilares nos projetos arquitetônicos fornecidos, totalizando 13 peças no prédio da detenção. Considerou-se que
os pilares têm seção quadrada de 40x40cm e altura de
7,50m.

Considerou-se a espessura dos painéis igual a 14 cm, a
partir da informação obtida no memorial descritivo.

A partir das informações prestadas pela empresa DM,
considerou-se a taxa de armadura de 126,0 kg de aço
CA-50 por m³ de concreto para os pilares.

Apresenta-se, a seguir, a composição dos preços elaborados para o fornecimento dos Painéis pré-fabricados:

Apresenta-se, a seguir, a composição dos preços elaborados para o fornecimento dos Pilares pré-fabricados:

Tabela 04 – Composição de Custo para fornecimento de
Painéis pré-fabricados (data base: Ago/06)

Tabela 05 – Composição de Custo para fornecimento de
pré-fabricados (data base: Ago/06)

* valor estimado para fabricação e instalação de insertos metálicos.

* considerando R$ 5.000,00 o preço do frete Curitiba x
Vitória, e que esse frete transporte 20ton de pilares.

** considerando R$ 5.000,00 o preço do frete Curitiba
x Vitória, e que esse frete transporte 20ton de painéis.

A equipe fez o levantamento dos quantitativos das vigas
e lajes nos projetos arquitetônicos fornecidos, totalizan-

30,0kg de insertos metálicos, por m³ de concreto.

www.tce.es.gov.br
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do 433,79m² no prédio da detenção. Considerou-se a taxa de armadura média de 100 kg de aço CA-50/CA-60,
por m³ de concreto.
Considerou-se a espessura média de 15 cm para as vigas
e para as lajes pré-fabricadas.
Apresenta-se a seguir a composição dos preços elaborados para o fornecimento das vigas e das lajes pré-fabricadas:
Tabela 06 – Composição de Custo para fornecimento de
pré-fabricados (data base: Ago/06)
* considerando R$ 5.000,00 o preço do frete Curitiba x
Vitória, e que esse frete transporte 20ton por viagem.
Somando os valores calculados nas Tabelas 05 e 06, tem-se o valor de R$ 119.777,91 (cento e dezenove mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos).
Considerando um BDI de 35 % o valor máximo destes serviços é de R$ 119.777,91 x 1,35 = R$ 161.700,17 (cento
e sessenta e um mil, setecentos reais e dezessete centavos).
O valor total pago no item foi de R$ 314.387,20 (trezentos e quatorze mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), havendo portanto o pagamento irregular
no item de R$ 152.687,03 (cento e cinqüenta e dois mil,
seiscentos e oitenta e sete reais e três centavos).
Últimas considerações
O valor contratado para a execução dos serviços foi de
R$ 10.814.737,86 (dez milhões, oitocentos e quatorze
mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), para uma área edificada de 4.451,00 m², conseqüentemente o custo da obra era de R$ 2.429,73 por m²
de obra edificada.
Diário Oficial de Contas

Com base na análise da equipe, conclui-se que foi pago
indevidamente o valor de R$ 2.566.835,79 (dois milhões,
quinhentos e sessenta e seis mil, oitocentos e trinta e
cinco reais e setenta e nove centavos). Dessa forma, o
valor contratual deveria ser de R$ 8.247.902,07 (oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e dois
reais e sete centavos), e o custo da obra diminuiria para
R$ 1.853,04/m², valor próximo dos praticados no mercado. Esse preço estaria abaixo do valor médio do “Indicador 3” (R$ 1.976,42/m²), calculado a partir dos dados obtidos no parecer da AGE para as outras 4 unidades tomadas como referência (Tabela 1).
Instaurado o contraditório, apresentadas as justificativas
e realizadas as análises, expediu-se a Instrução Técnica
Conclusiva 2108/2009 com manifestação final no seguinte teor:
Manifestamo-nos pela IRREGULARIDADE, com base no
artigo 59, inciso III, alínea ‘a’ e ‘b’, da Lei Complementar
nº. 32/1993, dos seguintes atos praticados pelo Secretário de Estado da Justiça, senhor ÂNGELO RONCALLI DE
RAMOS BARROS:
I) Descumprimentos da legislação:
2.2 Contrato Emergencial nº. 06/2006, de 18 de outubro de 2006 – Celas metálicas e de concreto – Complexo
Penitenciário de Viana - ES.
2.2.1) Dispensa de licitação ilegal; desrespeito ao artigo
24, inciso IV, da Lei 8.666/1993.
2.3 Contrato Emergencial nº. 20/2006, de 28 de agosto
de 2006 – Construção da Unidade de Reclusão de Viana, localizada no Complexo Penitenciário de Viana - ES.
2.3.1) Dispensa de licitação ilegal; desrespeito ao artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993. Além disso, configuwww.tce.es.gov.br

rou omissão contrária ao interesse público e violação ao
princípio da eficiência; infração ao artigo 37, caput, da
Constituição da República e ao artigo 48, inciso I, da Lei
Complementar Estadual nº. 32/1993 (Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo).
2.3.2) O ato de dispensa de licitação não apresentou
a razão para a escolha do executante contratado; desrespeito ao artigo 26, parágrafo único, inciso II, da Lei
8.666/1993.
2.3.3) O ato de dispensa de licitação não apresentou satisfatória justificativa do preço contratado; desrespeito ao artigo 26, parágrafo único, inciso III, da Lei
8.666/1993.
Da mesma forma, manifestamo-nos pela IRREGULARIDADE, com base no artigo 59, inciso III, alínea ‘a’ e ‘b’, da
Lei Complementar nº. 32/1993, dos seguintes atos praticados pelo Diretor Geral do DER (antigo DERTES), senhor
EDUARDO ANTÔNIO MANNATO GIMENES:
I) Descumprimentos da legislação:
2.1 Contrato Emergencial nº. 03/2006, de 21 de julho
de 2006 – Execução das obras e serviços de recuperação (reparos e reforma) da Penitenciária de Segurança
Máxima – PSMA, localizada no Complexo Penitenciário
de Viana - ES.
2.1.2) O ato de dispensa de licitação não apresentou
a razão para a escolha do executante contratado; desrespeito ao artigo 26, parágrafo único, inciso II, da Lei
8.666/1993.
2.1.3) Acréscimo de serviços cujo valor é superior a 50%
do originalmente contratado; desrespeito aos parágrafos 1º e 2º do artigo 65 da Lei 8.666/1993.
2.1.4) Ato de gestão anti-econômico; desrespeito ao artiSegunda-feira, 18 de junho de 2018

118

ATOS DO PLENÁRIO

go 70, caput, da Constituição da República de 1988.
2.1.5) Foi encontrado sobre-preço na análise dos preços
do Contrato Emergencial nº. 03/2006, conforme detalha
a tabela 4, Apêndice A.
2.1.6) Na execução do Contrato Emergencial nº. 03/2006,
foram pagos serviços não comprovadamente executados, conforme pode ser visualizado na tabela 5, Apêndice B.
2.2 Contrato Emergencial nº. 06/2006, de 18 de outubro de 2006 – Celas metálicas e de concreto – Complexo
Penitenciário de Viana - ES.

2.2.8) Não foram registradas no Diário de Obra (Livro de
Registros) as causas que motivaram as substancias modificações de projeto ocorridas na execução; Da mesma
forma, o fiscal não encaminhou relatórios à autoridade
competente, comunicando ocorrências que poderiam ensejar alterações de projeto; Além disso, não há comprovação de que a fiscalização realizou uma rigorosa medição das etapas já concluídas, para a liberação de pagamento de parcelas da obra; inobservância dos parágrafos 1º e 2º do artigo 67 da Lei 8.666/1993 bem como dos
artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964.

2.2.1) Dispensa de licitação ilegal; desrespeito ao artigo
24, inciso IV, da Lei 8.666/1993.

2.2.9) Foi encontrado sobre-preço na análise dos preços
do Contrato Emergencial nº. 06/2006, conforme detalha
a tabela 6, Apêndice C.

2.2.2) Falta de justificativa para a alteração contratual
realizada e falta de apresentação das planilhas de quantitativos e preços válidos após a modificação; desrespeito ao artigo 65, inciso I, alínea ‘a’, da Lei 8.666/1993.

2.2.10) Na execução do Contrato Emergencial
nº. 06/2006, foram pagos materiais e serviços que não
foram efetivamente executados pela contratada, conforme pode ser visualizado na tabela 7, Apêndice D.

2.2.3) O ato de dispensa de licitação não apresentou
a razão para a escolha do executante contratado; desrespeito ao artigo 26, parágrafo único, inciso II, da Lei
8.666/1993.

2.3 Contrato Emergencial nº. 20/2006, de 28 de agosto
de 2006 – Construção da Unidade de Reclusão de Viana, localizada no Complexo Penitenciário de Viana - ES.

2.2.4) Violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade; desrespeito ao artigo 37, caput, da Carta
Magna e ao artigo 3º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
2.2.6) Ato contratual sem o devido termo aditivo; Violação ao artigo 60, caput, da Lei 8.666/1993.
2.2.7) A execução de obras e serviços, após substancial
modificação do objeto, sem prévia elaboração de projeto
básico adequado; violação à Lei 8.666/1993, em especial
ao artigo 7º, caput, e § 1º conjuntamente com seu § 9º.
Diário Oficial de Contas

2.3.1) Dispensa de licitação ilegal; desrespeito ao artigo
24, inciso IV, da Lei 8.666/1993.

do Contrato Emergencial nº. 20/2006, conforme detalha
a tabela 8, Apêndice E.
II) Pagamentos indevidos:
2.1 Contrato Emergencial nº. 03/2006, de 21 de julho
de 2006 – Execução das obras e serviços de recuperação (reparos e reforma) da Penitenciária de Segurança
Máxima – PSMA, localizada no Complexo Penitenciário
de Viana - ES.
2.1.7) O pagamento de materiais e serviços com sobrepreço e o pagamento de materiais e serviços não
comprovadamente executados no Contrato Emergencial nº. 03/2006 geraram superfaturamento de R$
1.074.821,14 (um milhão, setenta e quatro mil, oitocentos vinte e um reais e catorze centavos), equivalente a
635.312,18 VRTE (seiscentos e trinta e cinco mil, trezentos e doze unidades e dezoito centésimos do Valor de
Referência do Tesouro Estadual do Espírito Santo), conforme detalhado na tabela 5, Apêndice B.
2.2 Contrato Emergencial nº. 06/2006, de 18 de outubro de 2006 – Celas metálicas e de concreto – Complexo
Penitenciário de Viana - ES.

2.3.3) O ato de dispensa de licitação não apresentou satisfatória justificativa do preço contratado; desrespeito ao artigo 26, parágrafo único, inciso III, da Lei
8.666/1993.

2.2.11) O pagamento de materiais e serviços com sobrepreço e o pagamento de materiais e serviços não efetivamente fornecidos no Contrato Emergencial nº. 06/2006
geraram superfaturamento de R$ 288.767,47 (duzentos
e oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e
quarenta e sete centavos), equivalente a 170.686,53 VRTE (cento e setenta mil, seiscentos e oitenta e seis unidades e cinqüenta e três centésimos do Valor de Referência do Tesouro Estadual do Espírito Santo), conforme
detalhado na tabela 7, Apêndice D.

2.3.4) Foi encontrado sobre-preço na análise dos preços

2.3 Contrato Emergencial nº. 20/2006, de 28 de agosto

2.3.2) O ato de dispensa de licitação não apresentou
a razão para a escolha do executante contratado; desrespeito ao artigo 26, parágrafo único, inciso II, da Lei
8.666/1993.

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 18 de junho de 2018

119

ATOS DO PLENÁRIO

de 2006 – Construção da Unidade de Reclusão de Viana, localizada no Complexo Penitenciário de Viana - ES.
2.3.5) O pagamento de materiais e serviços com sobrepreço no Contrato Emergencial nº. 20/2006 gerou superfaturamento de R$ 2.566.835,72 (dois milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais
e setenta e dois centavos), equivalente a 1.517.221,73
VRTE (um milhão, quinhentos e dezessete mil, duzentos e vinte e uma unidades e setenta e três centésimos
do Valor de Referência do Tesouro Estadual do Espírito Santo), conforme detalhado na tabela 8, Apêndice E.
Pelas irregularidades apontadas, pugna-se, ainda, pela condenação do senhor ÂNGELO RONCALLI DE RAMOS
BARROS ao pagamento de MULTA, nos termos do artigo
96 da Lei Complementar Estadual nº. 32/1993, a ser dosada pelo Colegiado desta Casa.
Da mesma forma, também em virtude das irregularidades apontadas, pugna-se pela condenação do senhor
EDUARDO ANTÔNIO MANNATO GIMENES ao pagamento
de MULTA, nos termos do artigo 96 da Lei Complementar
Estadual nº. 32/1993, a ser dosada pelo Colegiado desta Corte de Contas, e, especificamente em relação aos
itens 2.1.7, 2.2.11 e 2.3.5 desta Instrução Técnica Conclusiva, ao RESSARCIMENTO de 2.323.220,43 VRTE (dois
milhões, trezentos e vinte e três mil, duzentos e vinte
unidades e quarenta e três centésimos do Valor de Referência do Tesouro Estadual do Espírito Santo), nos termos do que determina o artigo 62, da Lei Complementar Estadual nº. 32/1993, sem prejuízo da condenação
ao pagamento de MULTA de até 100% (cem por cento)
do valor do dano causado ao erário, nos termos do artigo 95 da Lei Complementar Estadual nº. 32/1993, a ser
dosada pelo Colegiado deste Colendo Tribunal de Contas.
Diário Oficial de Contas

Cabe lembrar ainda que, conforme prescreve o artigo 99
da Lei Complementar Estadual nº. 32/1993, este Tribunal de Contas pode cumulativamente, ou não, com as
sanções acima (condenação em multa e débito), aplicar
ao responsável por prática de atos irregulares ou que tenha as suas contas consideradas irregulares, a pena de
inabilitação para exercício de cargo em comissão ou função de confiança na administração Estadual ou Municipal, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, bem como,
propor a pena de demissão na forma da lei, no caso de
servidor.
Por último, sugerimos que os membros deste Tribunal de
Contas, para obedecer à determinação do artigo 102 da
Lei 8.666/1993, remetam ao Ministério Público Estadual cópia desta Instrução Técnica Conclusiva, bem como
de outros documentos deste Processo TC 3431/2007 que
julgarem necessários, para a apuração de eventual ocorrência dos crimes previstos na Lei 8.666/1993, em especial do crime previsto em seu artigo 89, e para apuração
da eventual prática de ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei 8.429/1992, especialmente seu artigo 10, inciso VIII.
Na intricada instrução processual podem ser encontradas a Manifestação Técnica de Defesa MTD 40/2015 e a
Manifestação Técnica 810/2016, esta nos seguintes termos:
Durante a 60ª Sessão Ordinária de 2010 do Plenário, ocorrida em 12/08/2010, compareceram os senhores Ângelo Roncalli De Ramos Barros e Eduardo Antônio Mannato Gimenes, ocasião em que realizaram sustentação oral, cujas notas taquigráficas constam às fls.
1231/1238, tendo o primeiro juntado documentos às fls.
1239/1486 e o segundo às fls. 1487/1512.
www.tce.es.gov.br

Em cumprimento ao despacho de fl. 1684, foram os autos encaminhados ao Núcleo de Engenharia e Obras Públicas (NEO), o qual elaborou a Manifestação Técnica de
Defesa MTD 40/2015 (fls. 1685/1714), apreciando os argumentos relativos à área de engenharia trazidos com a
sustentação oral.
Após, vieram os autos a este Núcleo para apreciação dos
demais argumentos trazidos com a sustentação oral.
2. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
Antes de analisarmos as irregularidades é preciso verificar se perdura a pretensão punitiva do Tribunal de Contas, ou se de fato há a sua prescrição.
A prescrição é ficção jurídica trazida pelo Código Civil,
podendo ser conceituada como a perda da pretensão do
direito de agir:
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que
aludem os arts. 205 e 206.
Assim, quando o titular de um direito violado mantém-se inerte, por tempo superior ao definido em lei, ocorre
a extinção de pretender reparação, ou seja, a recomposição do direito violado se torna inexigível, não podendo
mais ser requerida.
A doutrina ainda traz o conceito de prescrição intercorrente, que é aquela ocorrida no curso do processo. Na
doutrina de Arruda Alvim:
“A chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa ao possível
direito material postulado, quando tenha sido deduzida
pretensão; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por
segmento temporal superior àquele em que se verifica a
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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prescrição em dada hipótese. Verifica-se que com o andamento normal do processo não deve ocorrer prescrição, que terá sido interrompida com a citação inicial; e
igualmente não é consumar-se decadência, cuja pretensão tenha sido tempestivamente exercida.”

zo se aplica aos processos anteriores à vigência da referida Lei Complementar, como definido no Processo TC
4348/2003, Acórdão TC 407/2012, Cons. Rel. João Luiz
Cotta Lovatti (em substituição):

Nota-se que trata de uma proteção à razoabilidade, eficiência e segurança jurídica, pois em essência, pauta-se pela manutenção das relações jurídicas, dando certa
confiabilidade às partes integrantes do processo.

II) Em verificando que o Termo de Citação nº 0375/2006,
foi juntado em 07/07/2006 (fls. 353), com transcurso de
mais de cinco anos do fato, CONSIDERO PRESCRITA a
pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, conforme disposto no art. 71, caput, § 1º
e 4º, da Lei Complementar nº 621/2012, mantida entretanto a obrigação do ressarcimento do prejuízo ao erário, na imposição do art. 32, §6º da Constituição Estadual
e art. 71, § 5º da lei Complementar nº 621/2012.

O prazo prescricional trazido na Lei Complementar Estadual n° 621/12, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, é de 5 (cinco) anos, sendo interrompido pela citação válida do responsável ou interposição de recurso:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo. (...)
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos
de processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato normativo, incluindo os
atos de pessoal sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:

(...) VOTO no seguinte sentido: (...)

Cabe salientar que, por se tratar de Fiscalização realizada por este Tribunal, o prazo prescricional inicia-se na
data da ocorrência dos fatos, conforme 71, §2º, II da LC
621/2012. Nesse sentido, constata-se que os fatos se deram no exercício de 2006 e que os Defendentes foram devidamente citados em 31/10/2008 (fls. 737/738), quando foi interrompida a prescrição, conforme art. 71, §4º,
I da Lei 621/2012, reiniciando-se a contagem do prazo
prescricional a partir dessa data.
Assim, resta inequívoca a consumação da prescrição no presente caso, visto que transcorridos mais de
5 anos após a juntada da citação dos defendentes, em
31/10/2008, sem julgamento por esta Corte de Contas
do processo de Fiscalização.

nos itens 2.1.7, 2.2.11 e 2.3.5 da ITC 2108/2009 foi imputado dano ao erário. Nesse sentido, ressalta-se que o ressarcimento e a pretensão corretiva do Tribunal não são
atingidos pela prescrição, mas somente a pretensão punitiva, haja vista a previsão constante no § 5º do art. 71
da Lei Complementar n° 621/2012:
Art. 71. (...)
(...)
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a
adoção de medidas corretivas. (Grifamos).
Nessa senda, cabe asseverar que a prescrição quinquenal, prevista no art. 71 da LC 621/2012, só atinge a 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:
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.
[...] (grifou-se).

(...).

Cabe ressaltar que não restou configurada qualquer hipótese de suspensão do prazo prescricional, neste período, prevista no parágrafo 3° do art. 71.

Discorrendo acerca do sobredito dispositivo constitucional e reforçando o entendimento da imprescritibilidade
dos ilícitos que causam dano ao erário, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo afirmam que:

É entendimento desta E. Corte de Contas que tal pra-

Entretanto, aponta-se que nas irregularidades descritas

As ações de ressarcimento ao erário movidas pelo Esta-

I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
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do 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.
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:
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).
Dessa forma, em que pese o considerável lapso temporal decorrido desde a instauração do presente caderno
processual, tem-se que os indícios de irregularidade, descritos na ITC 2108/2009, itens 2.1.7, 2.2.11 e 2.3.5, dos
quais possa decorrer a imputação de dano, não se enDiário Oficial de Contas

contram prescritos para efeito de imposição de ressarcimento ao erário, embora se reconheça que não mais poderão ser apenados com a pena de multa.
Assim, ao se admitir o prazo prescricional quinquenal e
ao se constatar a inércia por parte da Corte de Contas
por um prazo superior ao prescricional, pode-se afirmar
que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas, aludida no artigo 71 da Lei Orgânica
do TCE/ES, subsistindo o dano ao erário apontado itens
2.1.7, 2.2.11 e 2.3.5 da ITC 2108/2009.

2108/2009:
Considerando a documentação juntada ao processo,
em especial, a Defesa Oral taquigrafada, considerando o disposto no Relatório de Auditoria Ordinária RA-O
117/2007 e Instrução Técnica Conclusiva 2108/2009.
Em função da análise realizada no presente processo e
tendo como parâmetros a legislação e as jurisprudências, em especial a do TCU e a desta Corte de Contas,
conclui-se por manter os seguintes itens quanto à irregularidade e/ ou ilegalidade.

Pelo exposto, sugere-se a declaração da prescrição da
pretensão punitiva desta Corte no que tange aos fatos narrados na ITI 436/2008, na forma do art. 71, da
LC 621/2012, e do art. 373, do RITCEES, sem prejuízo da
pretensão reparatória e corretiva, conforme §5º do art.
71 da LC 621/2012 e art. 374, do RITCEES.

3.1. PAGAMENTOS INDEVIDOS.

3. ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES CONTENDO DANO
AO ERÁRIO

Desta forma, deve-se manter a irregularidade, na condição de gestor (ordenador de despesas) ao Sr. Eduardo
Antônio Mannato Gimenes (Ex- Diretor Geral do DER)
e permanecendo o pagamento indevido nos valores de
R$ 924.589,85, correspondente a 546.512,50 (quinhentos e quarenta e seis mil quinhentos e doze vírgula cinquenta) VRTEs.

Tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva desta
Corte de Contas, restariam passíveis de análise apenas
os argumentos e documentos, trazidos com a sustentação oral, relativos às irregularidades tratadas nos itens
2.1.7, 2.2.11 e 2.3.5 da ITC 2108/2009, das quais poderia
decorrer a imputação de dano ao erário.
Considerando que os referidos itens, afetos à área de engenharia, já foram objeto de análise pelo NEO na Manifestação Técnica de Defesa MTD 40/2015, reporta-se integralmente, nesta peça, às análises procedidas naquela Manifestação Técnica para fins de conclusão e encaminhamento.
Transcreve-se, a seguir, a conclusão exposta na MTD
40/2015, referente aos itens 2.1.7, 2.2.11 e 2.3.5 da ITC
www.tce.es.gov.br

3.1.1. Contrato Emergencial nº. 03/2006, de 21 de julho de 2006 – Execução das obras e serviços de recuperação (reparos e reforma) da Penitenciária de Segurança
Máxima – PSMA, localizada no Complexo Penitenciário
de Viana - ES

3.1.2. Contrato Emergencial nº. 06/2006, de 18 de outubro de 2006 – Celas metálicas e de concreto – Complexo Penitenciário de Viana - ES:
Desta forma, deve-se manter a irregularidade, na condição de gestor (ordenador de despesas) ao Sr. Eduardo
Antônio Mannato Gimenes (Ex- Diretor Geral do DER)
e permanecendo o pagamento indevido nos valores de
R$ R$ 257.397,25, correspondente a 152.144,02 (cento
e cinquenta e dois mil cento e quarenta e quatro) VRTEs.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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3.1.3. Contrato Emergencial nº. 20/2006, de 28 de agosto de 2006 – Construção da Unidade de Reclusão de Viana, localizada no Complexo Penitenciário de Viana ES:

putação de dano ao erário, em face do Sr. Eduardo Antônio Mannato Gimenes, consoante análise procedida pelo NEO nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 da Manifestação Técnica de Defesa MTD 40/2015.

Desta forma, deve-se manter a irregularidade, na condição de gestor (ordenador de despesas) ao Sr. Eduardo
Antônio Mannato Gimenes (Ex- Diretor Geral do DER) e
permanecendo o pagamento indevido nos valores de R$
2.566.835,72, correspondente a 1.517.221,73 (um milhão quinhentos e dezessete mil duzentos e vinte um vírgula setenta e três) VRTEs.

4.1.3. Converter, preliminarmente, os presentes autos
em tomada de contas especial em face da existência
de dano ao erário, presentificado nos itens 2.1.1, 2.1.2
e 2.1.3 da MTD 40/2015, no valor total de 2.215.878,25
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.

3.1.4. Total dos valores a serem ressarcidos:
Caso seja mantido o entendimento desta área técnica o
valor total a ser ressarcido é de 2.215.878,25 (dois milhões duzentos e quinze mil oitocentos e setenta e oito
vírgula vinte e cinco) VRTEs.
4. DA CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
4.1
Procedida à análise e parcialmente acolhidos
os argumentos trazidos em sede de defesa oral pelo senhor Eduardo Antônio Mannato Gimenes, conforme Manifestação Técnica de Defesa MTD 40/2015, conclui-se,
diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV, da Res.
TC 261/2013, opinando por:
4.1.1 Declarar a prescrição da pretensão punitiva desta
Corte no que tange aos fatos narrados na ITI 436/2008,
uma vez que transcorridos mais de 5 anos desde a juntada da citação dos defendentes, na forma do art. 71, da
LC 621/2012, e do art. 373, do RITCEES, sem prejuízo da
pretensão reparatória e corretiva, conforme §5º do art.
71 da LC 621/2012 e art. 374, do RITCEES.
4.1.2 Manter as irregularidades tratadas nos itens
2.1.7, 2.2.11 e 2.3.5 da ITC 2108/2009, nos quais há imDiário Oficial de Contas

4.1.4. Rejeitar, parcialmente, as razões de justificativas apresentadas pelo responsável Eduardo Antônio
Mannato Gimenes e julgar irregulares suas contas, em
razão da manutenção das irregularidades delineadas
nos itens 2.1.7, 2.2.11 e 2.3.5 da ITC 2108/2009, condenando-o ao ressarcimento do erário estadual no valor
de 2.215.878,25 VRTE, com amparo no artigo 59, inciso
III, alínea ““b” da Lei Complementar 32/93, aplicável aos
fatos ocorridos em 2006.
O Ministério Público de Contas, anui à proposição contida na MT 810/2016 por meio da Parecer 2340/2016.
FUNDAMENTAÇÃO
A partir da constatação da juntada do último termo de
citação válida nos autos, ocorrida em 04/08/2010 (fls.
1220), reconhece-se o exaurimento da pretensão punitiva deste tribunal consoante a aplicação do instituto da
prescrição quinquenal prevista no art. 71 da Lei Complementar nº 621/2012, ensejando sua decretação ad referedum manifestação do Ministério Público de Contas no
Parecer 902/2016.
www.tce.es.gov.br

Cabe esclarecer que o reconhecimento da prescrição
não obstaculiza o exame meritório diante do dever constitucional do Tribunal de Contas de proferir julgamento,
conforme art. 375, parágrafo único, do Regimento Interno c/c art. 71, II, da CF, nem obsta a atuação do Tribunal
de Contas para verificação de prejuízo ao erário e adoção de medidas corretivas, na prescrição do § 5º do art.
71 da referida Lei, assente com precedentes do Supremo
Tribunal Federal a que se faz referência: RE 578.428-AgR,
Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 13-9-2011, Segunda Turma, DJE de 14-11-2011; RE 693.991, rel. min. Carmen Lúcia, decisão monocrática, julgamento em 21-112012, DJE de 28-11-2012 e AI 712.435-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 13-3-2012, Primeira Turma,
DJE 12-4-2012.
A composição dos achados de auditoria não permite a
formação de imagem positiva acerca da gestão da SEJUS
no período auditado, especialmente quanto à ausência
de instrumentos de compliance como mecanismo fundamental para a governança.
Se a aplicação desse conceito na administração pública
possa parecer fantasioso, 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 dos gestores, chamados a responder na qualidade de responsáveis, se deve à omissão
de praticar um ato quando havia um dever jurídico de fazê-lo e a evidente inobservância de um dever de cuidaSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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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 dentro de uma cadeia de comando estruturada, com segregação de funções e hierarquizada, nos
moldes do modelo weberiano.
Assim, dentro da 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 de Ângelo Roncalli De Ramos Barros permitiu a violação de preceitos legais a seguir descritos, entretanto sem efeitos sancionatórios, visto o
transcurso do prazo prescricional:
Contrato Emergencial nº. 06/2006, de 18 de outubro de
2006 – Celas metálicas e de concreto – Complexo Penitenciário de Viana - ES. Dispensa de licitação ilegal; desrespeito ao artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993.
Contrato Emergencial nº. 20/2006, de 28 de agosto de
2006 – Construção da Unidade de Reclusão de Viana, localizada no Complexo Penitenciário de Viana - ES. Dispensa de licitação ilegal; desrespeito ao artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993. Além disso, configurou omissão contrária ao interesse público e violação ao princípio
Diário Oficial de Contas

da eficiência; infração ao artigo 37, caput, da Constituição da República e ao artigo 48, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº. 32/1993 (Lei Orgânica do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo).
De igual modo, resta demonstrado nos autos, que a ação
e omissão de Eduardo Antônio Mannato Gimenes permitiu a violação de preceitos legais a seguir descritos, entretanto sem efeitos sancionatórios, visto o transcurso
do prazo prescricional:
Contrato Emergencial nº. 03/2006, de 21 de julho de
2006 – Execução das obras e serviços de recuperação
(reparos e reforma) da Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA, localizada no Complexo Penitenciário de
Viana - ES. O ato de dispensa de licitação não apresentou
a razão para a escolha do executante contratado; desrespeito ao artigo 26, parágrafo único, inciso II, da Lei
8.666/1993. Acréscimo de serviços cujo valor é superior
a 50% do originalmente contratado; desrespeito aos parágrafos 1º e 2º do artigo 65 da Lei 8.666/1993.
Contrato Emergencial nº. 06/2006, de 18 de outubro de
2006 – Celas metálicas e de concreto – Complexo Penitenciário de Viana - ES. Dispensa de licitação ilegal; desrespeito ao artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993. Falta de justificativa para a alteração contratual realizada
e falta de apresentação das planilhas de quantitativos e
preços válidos após a modificação; desrespeito ao artigo 65, inciso I, alínea ‘a’, da Lei 8.666/1993. O ato de dispensa de licitação não apresentou a razão para a escolha do executante contratado; desrespeito ao artigo 26,
parágrafo único, inciso II, da Lei 8.666/1993. A execução
de obras e serviços, após substancial modificação do objeto, sem prévia elaboração de projeto básico adequado; violação à Lei 8.666/1993, em especial ao artigo 7º,
www.tce.es.gov.br

caput, e § 1º conjuntamente com seu § 9º.
Contrato Emergencial nº. 20/2006, de 28 de agosto de
2006 – Construção da Unidade de Reclusão de Viana, localizada no Complexo Penitenciário de Viana - ES. Dispensa de licitação ilegal; desrespeito ao artigo 24, inciso
IV, da Lei 8.666/1993. O ato de dispensa de licitação não
apresentou a razão para a escolha do executante contratado; desrespeito ao artigo 26, parágrafo único, inciso
II, da Lei 8.666/1993. O ato de dispensa de licitação não
apresentou satisfatória justificativa do preço contratado;
desrespeito ao artigo 26, parágrafo único, inciso III, da
Lei 8.666/1993.
Necessário ressalvar que as situações acima relacionadas estão afeitas aos achados nos quais não identificados danos. Noutros casos, identificados danos, por natureza não alcançados pela prescrição, estes exigem a adoção de mecanismos e obrigações de reconstituição do
erário, conforme previsto no § 5º do Art. 71 da lei Complementar nº 621/2012 e reconhecidos em precedentes
do STF referidos alhures.
Neles é possível perceber os efeitos deletérios da falta de planejamento, projetos de engenharia inadequados e o uso abusivo da discricionariedade administrativa, aproveitando-se de caos no sistema prisional como
linha argumentativa de realizar ações dentro da legalidade, das boas técnicas administrativas e de engenharia.
Decisões fundamentadas em relatórios incompletos, conforme se observa no Relatório Técnico de 23/06/2006,
realizado por EMD Consultoria de Engenharia no Presídio de Segurança Máxima (PSMA), onde não foram relacionados os serviços a serem executados em cada prédio
e entretanto, foi utilizado como parâmetro para quantificar a área total do serviço referente ao Contrato EmerSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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gencial nº 03/2006 (Anexo 1-d, do Relatório Técnico).
Escolha de fornecedores para contratos milionários mediante singelo despacho do Diretor de Edificações do
DERTES na seguinte transcrição (Apêndice 2-e, do Relatório Técnico):
“[...] tomo a liberdade de indicar a empresa C e M Construções e Montagens tendo em vista esta empresa já ter
adquirido experiência suficiente neste tipo de obra que
trata de serviço metal-mecânico e obra civil”.
Curiosamente, essa mesma empresa contratou projeto básico junto a TECMA Engenharia, entregue em
10/08/2006, apesar do despacho acima transcrito ter sido redigido em 06/10/2006, a comprovar que a empresa
sabia de sua escolha aproximadamente dois meses antes da “emergência”, objeto do Contrato Emergencial nº
06/2006.

Itens 01.05.02, 03.09.01, 05.10.01 – Rede de instalação
elétrica, com unidade de medida em ‘m²’, impossibilitando a análise do preço dos itens já que não existia projeto elétrico;
Itens 03.03.01, 04.04.01, 05.03.01 – Pilares, vigas e lajes
pré-fabricados, com unidade de medida em ‘peça’, não
sendo especificadas as dimensões dos pilares, nem das
vigas, nem das lajes pré-fabricadas, impossibilitando a
análise do preço do item, uma vez que não existia projeto estrutural;
Itens 03.03.02, 04.04.02, 05.03.02 – Telhas de concreto
Fck 45Mpa, com unidade de medida em ‘peça’, não sendo especificadas as dimensões das telhas, nem na planilha, nem no projeto, nem no memorial descritivo, nem
na especificação técnica, impossibilitando a análise do
preço do item;

ção no mercado local, utilizamos os preços apresentados pela empresa DM”, os preços do item ’09 – Equipamentos de automação predial, Controle de acesso, segurança’, também não foram avaliados, já que além de se
tratar de tecnologia importada e específica, não havia o
projeto para a execução das instalações, impossibilitando a análise dos preços.
Os itens relacionados acima totalizam o valor de R$
6.055.698,71, que representa 56,00% do valor contratado, comprovando a análise insuficiente para que fossem
justificados os preços contratados. O que ocorreu foi o
aceite por parte da SEJUS, do DERTES e da AGE em executar a obra pelos preços propostos pela empresa DM,
sem a devida análise dos preços propostos. Tal fato fica
evidenciado pelo fato do valor do contrato (assinado em
28/agosto/2006) ser exatamente o mesmo da proposta
de preços apresentada pela DM em 26/junho/2006, sem
que fosse excluído ou acrescido qualquer item de serviço ou que fosse alterado qualquer quantitativo ou preço unitário.

Não bastante, no Contrato Emergencial nº 20/2006, a escolha da DM Construtora para execução dos serviços de
edificação da unidade de reclusão de Viana se deu por
critérios subjetivos mascarados em objetivos em que,
a partir da premissa de aplicação de tecnologia inédita
no mercado, aplicar-se-ia indicadores de aferição de outros contratos praticados em outros estados, conforme
consta às fls. 60 e seguintes do Relatório de Auditoria
117/2007, verbis:

Itens 03.08.01, 04.08.01, 05.09.02 – Instalações hidráulicas, com unidade de medida em ‘m²’, impossibilitando
a análise dos preços já que não existia projeto hidro-sanitário;

O fato é que nem a SEJUS, nem o DERTES, nem a AGE poderiam fazer análise aprofundada dos preços propostos
pela DM, uma vez que à época da análise não existiam
os projetos executivos para a execução da obra, e a planilha elaborada pela DM apresentava quantitativos e preços unitários de itens por estimativa, como por exemplo
os itens a seguir:

Item 05.03.04 – Celas duplas pré-fabricados, com unidade de medida em ‘peça’, impossibilitando a análise do
preço do item, uma vez que não existia projeto estrutural;

Houve a infração ao parágrafo único do art. 26 da lei
8.666/93, apesar do Sr. Luiz César Maretta afirmar que
“quanto à planilha orçamentária, temos a informar que
foram avaliados os itens que compõem a tabela de preços deste DERTES, e os mesmos estão dentro dos parâmetros exercidos pelo mercado considerando-se o padrão da obra” (Anexo 3-e), é evidente a impossibilidade
de se analisar com rigor e precisão os quantitativos e os
preços fornecidos na planilha apresentada pela empresa
DM Construtora.

Segundo informações do Diretor de Edificações do DERTES, “considerando que a automação trata-se de tecnologia importada e específica, dificultando assim a cota-

No caso, comparam-se os preços de obras edificadas pela mesma empresa em detrimento do preço de mercado
apesar de, e mesmo assim, tais valores apresentam dis-
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Item 05.03.03 – Painéis pré-fabricados, com unidade de
medida em ‘peça’, não sendo especificadas as dimensões
dos painéis pré-fabricadas, impossibilitando a análise do
preço do item, uma vez que não existia projeto estrutural;
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torções quando comparados aos praticados em construções por ela edificada em outros estado, obtendo-se o
valor de R$ 1.976,42/ m2 naquelas construções quando
na Unidade de Reclusão de Viana firmaram o valor em
R$2.429,73/ m2.
Fatos dessa natureza ocorridos no desenvolvimento do
procedimento de contratação são indícios que reforçam
a culpa do agente público na liquidação das despesas. A
culpa, no caso, tem como elemento essencial a previsibilidade e comportamento equivocado da pessoa despida
da intenção de lesar ou de violar direito e é materializada
através da inobservância das cautelas de praxe e da falta
de habilidade ou aptidão para a prática do ato ou mesmo
a conduta precipitada ou exacerbada.
Na Teoria da Causalidade Adequada somente as causas
ou condutas relevantes para a produção do dano são capazes de gerar o dever de indenizar. Nesse contexto, resta comprovada que a conduta culposa de Eduardo Antônio Mannato Gimenes, qualificada por imperícia e negligência ensejou dano ao erário ao se valer de pessoa inabilitada, imperita, inepta ou desidiosa na fiscalização dos
contratos, diante dos indícios acima referidos.
Documentos suplementares apresentados por Eduardo
Antônio Mannato Gimenes (fls. 1487/1682) com o propósito de comprovar a boa e regular liquidação das despesas e a legalidade dos pagamentos efetuados tem efeito contrário ao pretendido. O olhar, mesmo desatento,
identifica que os documentos referem-se a Boletins de
Produção, a maioria deles apócrifos e com logomarca da
contratada, ou simples rascunhos, denominados “Medição de Empreiteiro”, alguns desses rasurados, e que
não se prestam para aferir a execução do serviço, mas
ao contrário, a confirmar o amadorismo e a desídia na
Diário Oficial de Contas

gestão de contratos milionários firmados por particulares com o Estado do Espírito Santo.

do valor do dano conforme trecho transcrito da Manifestação Técnica de Defesa MTD 40/2015 (fl. 1697):

O nexo causal atestador da responsabilidade Eduardo
Antônio Mannato Gimenes fica evidente na leitura da
Cláusula Nona, presente em todos contratos, e por ele
subscrita, a qual estabelece que o acompanhamento e a
fiscalização de obras/serviços será feita por pessoa credenciada pelo Diretor Geral, isto é pelo responsável arrolado nestes autos.

Na obra em tela, com as particularidades já mencionadas referente a ausência de projetos, tempo curto para
a execução e sendo uma obra de reforma que por características possui elevada possibilidade de variações nos
quantitativos propostos e substituições e criações de
serviços, é razoável exigir que os itens elencados no parágrafo anterior sejam, ainda mais elaborados a fim de
se apresentar um controle mais efetivo e com isso evitar pagamentos indevidos, comprovando a sua origem.

CONTRATO EMERGENCIAL Nº 03/2006 - Execução das
obras e serviços de recuperação (reparos e reforma) da
Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA, localizada
no Complexo Penitenciário de Viana - ES.
O contrato de 21/07/2006, em modalidade de licitação por dispensa e sob regime de empreitada por preço unitário, foi firmado com Cinco Estrelas Construtora
por valor de R$4.830.131,85 (base: junho/2006) e prazo
de execução de cento e oitenta dias. Aditivo firmado em
novembro/2006 acrescentou ao valor original do contrato o adicional de R$2.345.618,19.
No apêndice 6 – Planilha Demonstrativa das Diferenças
de Quantidades e/ou Preços – Contrato 03/2006 – Reforma do Presídio de Segurança Máxima de Viana, são
apresentados demonstrativos das diferenças de quantitativos e preços praticados, identificando-se diferença
de R$1.343.076,76.
Ocorre que, em sede de sustentação oral, sustentou o
responsável Diante dos argumentos trazidos pelo responsável de que o valor do sobrepreço presente no item
2.1.5 da ITC representa apenas 2,09%, e como tal estaria
dentro da margem estabelecida na IN 15/2009, foi acolhida em análise técnica complementar, com recalculo
www.tce.es.gov.br

No caso em tela, como já argumentado, não foi evidenciado os pagamentos pelo defendente que apesar da documentação acostada aos autos, entende-se como insuficientes para se afastar o pagamento indevido. Apesar
disso, o valor referente a este item a ser devolvido é menor do que o anteriormente apontado, pois apesar de
não estar analisando diretamente o item sobrepreço este está incluído de forma agregada ao superfaturamento.
O superfaturamento pode se dar por serviços pagos e
não executados e por serviços pagos com preços acima
do preço referencial, com relação a este último a Instrução Normativa Nº 15, cita uma tolerância de até 12% e
como o cálculo realizado no Apêndice A teve um valor de
sobrepreço de (3,87%), este sobrepreço será descontado
do valor total do superfaturamento.
Por fim, no que se referem aos demais itens questionados entende-se que o defendente não trouxe fatos novos
capazes de modificar o entendimento da ITC 2108/2009,
em especial o que consta das folhas 1094 a 1101.
Desta forma, deve-se manter a irregularidade, na conSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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dição de gestor (ordenador de despesas) ao Sr. Eduardo Antônio Mannato Gimenes (Ex- Diretor Geral do DER)
e permanecendo o pagamento indevido nos valores de
R$ 924.589,85, correspondente a 546.512,50 (quinhentos e quarenta e seis mil quinhentos e doze vírgula cinquenta) VRTEs.
CONTRATO EMERGENCIAL Nº. 06/2006, de 18 de outubro de 2006 – Celas metálicas e de concreto – Complexo
Penitenciário de Viana - ES.
O contrato de 18/10/2006, em modalidade de licitação
por dispensa e sob regime de empreitada por preço unitário, foi firmado com C & M Construção e Montagens
por valor de R$3.991.935,71 e prazo de execução de cento e oitenta dias. Aditivo firmado em novembro/2006
acrescentou ao valor original do contrato o adicional de
R$2.345.618,19.
Segundo consta nos autos foram identificados inicialmente pagamento de materiais e serviços que geraram superfaturamento de R$ 288.767,47 equivalente a 170.686,53 VRTE, conforme detalhado na tabela 7,
Apêndice D.
Ocorre que, em sede de sustentação oral, Eduardo Antônio Mannato Gimenes aduziu o fato do sobrepreço de
0,79% apurado pela Área Técnica estar na margem permitida na IN 15/2009 e portanto deve ser desconsiderado nos cálculos.
Sustenta, ainda, que do total de dezessete celas metálicas contratadas, forma entregues treze e as quatro restantes foram estornadas na 8ª medição, através do processo 37988603.
A despeito da apresentação da documentação, tal questão não restou avaliada na MTD 40/2015, a qual apeDiário Oficial de Contas

nas menciona o valor do sobrepreço de R$ 31.370,22 (fl.
1181) e sua subtração do valor total apontado no superfaturamento de R$ 288.767,47, com isso apurando o valor de ressarcimento de R$ 257.397,25.
Ocorre que efetivamente foram estornados os valores
referentes a quatro celas, no total de R$221.415,20, conforme apresentado na Planilha de Medição de fl. 1631 e,
portanto, tal valor deve ser abatido do valor a ser ressarcido, o qual será de: R$35.982,05.

tão da patente, que poderia tornar este método de execução como único, no site do INPI (Instituto Nacional de
Propriedade Industrial), no dia 15/09/2015 (Anexo A),
verificou-se que o pedido e Patente P10201658-3 foi negado sobre o seguinte argumento:
Indefiro o pedido de acordo com o(s) artigo(s) 8º, 13 e
25 da LPI.
Que se refere aos seguintes itens da Lei 9.279, de 14 de
maio de 1996, Lei de Propriedades Industriais:

Contrato Emergencial nº. 20/2006, de 28 de agosto de
2006 – Construção da Unidade de Reclusão de Viana, localizada no Complexo Penitenciário de Viana - ES:

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

O contrato de 28/08/2006, em modalidade de licitação
por dispensa e sob regime de empreitada integral, foi firmado com DM Construtora de Obras Ltda por valor de
R$10.814.737,87 e prazo de execução de cento e oitenta dias.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Segundo consta nos autos foram identificados inicialmente pagamento de materiais e serviços que geraram superfaturamento de R$ 2.566.835,72, equivalente
a 1.517.221,73 VRTE, conforme detalhado na tabela 8,
Apêndice E.
Apresentadas razões adicionais em sede de sustentação oral, estas não foram suficientes para o afastamento da irregularidade, conforme se infere do trecho transcrito da Manifestação Técnica de Defesa MTD 40/2015
(fl. 1707/1709):
Em primeiro lugar a defesa se apega ao fato de que um
produto protegido por patente não poderia ser analisado como um produto qualquer, ou seja, através de preços referenciais, no entanto, apesar dessa premissa ser
uma questão bastante discutível. Ao se analisar a queswww.tce.es.gov.br

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas
no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a
matéria objeto da proteção.
Apesar de não se ter acesso ao parecer completo, percebe-se que o INPI não localizou elementos que diferencie
o sistema utilizado na construção do presídio, de outros
sistemas industriais para a execução de pré-moldados
oque corrobora com o entendimento das análises feitas
pela área técnica deste Tribunal.
Como descrito no Relatório de Auditoria não foi realizado qualquer estudo independente para adoção do sistema, baseando-se somente nos dados fornecidos pelo próprio fabricante, não dando oportunidade a outras
empresas de participarem do certame oque caso tivesse ocorrido poderia sustentar uma análise comparativa de custos e poderia se verificar outras empresas com
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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produtos semelhantes ou com outras soluções a preços
competitivos, com isso a análise se deu em comparação
direta com os insumos nas tabelas referenciais.

2.566.835,72, correspondente a 1.517.221,73 (um milhão quinhentos e dezessete mil duzentos e vinte um vírgula setenta e três) VRTEs.

Outro ponto importante a ser apreciado é a questão do
custo do frete, mesmo sendo este valor de frete representando um aumento de quase 70% no item sem o frete (R$ 10.000,00 de frete de um valor inicial de 14.580,07
de materiais e serviços), este valor foi aceito como serviço executado mesmo indo de encontro ao principio da
eficiência oque demonstra que este ponto foi favorável
ao jurisdicionado, pois o serviço foi considerado executado mesmo tendo características antieconômicas. Na
fl. 1166 pode-se ver esta tabela com o valor total de R$
24.580,07 e a este valor multiplicou-se um BDI de 35%
(valor máximo que poderia ser considerado) seguindo a
já citada IN 15 deste Tribunal. Com a soma do frete e do
BDI tem-se o valor de R$ 33.183,09 (mesmo valor encontrado na fl. 1183) que ao ser dividido por 15 m³ se encontra o valor de R$ 2.212,20 oque torna o valor muito superior.

DISPOSITIVO

Ao tentar fazer comparações foi apresentado o valor de
972,00/m³, como sendo o valor considerado “injusto” na
análise referida deste TC, mas não se apresentou outro
valor de forma a justificar o embasamento do questionamento, apenas citando um valor.

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
DECRETAR A PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo diante da
ocorrência das hipóteses previstas no art. 71, caput e §
2º, inciso I e II e § 4º, inciso I da Lei Complementar nº
621/2012.
ARQUIVAR o processo em relação a Ângelo Roncalli de
Ramos Barros.
MANTER as seguintes irregularidades decorrentes de
pagamentos indevidos sob responsabilidade de Eduardo Antônio Mannato Gimenes e dano total de
R$3.527.407,62, equivalente a 2.085.002,73 VRTE :

Após estas verificações entende-se por adequados os
valores propostos nas análises anteriores fls.1183 a
1186 da ITC 2108/2009 e fl. 124 do Apêndice 10 RA-O
117/2007.

2.1. Contrato Emergencial nº. 03/2006, de 21 de julho
de 2006 – Execução das obras e serviços de recuperação (reparos e reforma) da Penitenciária de Segurança
Máxima – PSMA, localizada no Complexo Penitenciário
de Viana – ES. Pagamento indevido nos valores de R$
924.589,85, correspondente a 546.512,50 VRTE.

Desta forma, deve-se manter a irregularidade, na condição de gestor (ordenador de despesas) ao Sr. Eduardo
Antônio Mannato Gimenes (Ex- Diretor Geral do DER) e
permanecendo o pagamento indevido nos valores de R$

2.2. Contrato Emergencial nº. 06/2006, de 18 de outubro
de 2006 – Celas metálicas e de concreto – Complexo Penitenciário de Viana – ES. Pagamento indevido nos valores de R$ 35.982,05, correspondente a 21.268,50 VRTE.
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2.3. Contrato Emergencial nº. 20/2006, de 28 de agosto
de 2006 – Construção da Unidade de Reclusão de Viana,
localizada no Complexo Penitenciário de Viana – ES. Pagamento indevido nos valores de R$ 2.566.835,72, correspondente a 1.517.221,73 VRTE.
Converter os presentes autos em tomada de contas especial em face da existência de dano ao erário.
Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares as
contas de Eduardo Antônio Mannato Gimenes com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei
Complementar nº 621/2012, condenando-o ao ressarcimento de R$3.527.407,62 (três milhões, quinhentos
e vinte e sete mil e quatrocentos e sete reais e sessenta e dois centavos) em valores da época, equivalente a
2.085.002,73 (dois milhões, oitenta e cinco mil e dois inteiros e setenta e três centésimos) VRTE, com amparo
no artigo 59, inciso III, alínea ““b” da Lei Complementar
32/93 , aplicável aos fatos ocorridos em 2006.
Ciência à Corregedoria em razão da extrapolação dos
prazos processuais, o advento da prescrição punitiva e
a ausência de regularidade, eficiência eeficácia do controle externo, conforme previsto no Art. 22, V do Regimento Interno.
À SGS para as comunicações e ciência ao Ministério Público de Contas.
Transitado em julgado, arquivem-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I – RELATÓRIO:
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária de Engenharia realizada na Secretaria de Justiça do Estado do
Espírito santo, referente ao exercício de 2006, sob as responsabilidades dos senhores Ângelo Roncalii de Ramos
Barros e Eduardo Antônio Mannato Gimennes.
Na 8ª Sessão Ordinária do Plenário desta Corte de Contas, ocorrida no dia 27/03/2018, 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,
pelo reconhecimento da prescrição e conversão do feito impondo ressarcimento ao Sr. Eduardo Mannato, excluindo a responsabilidade do Sr. Ângelo Roncalli, à exceção da Manifestação da Coordenadora do NEC que sugeriu a extinção do feito em razão da ausência de individualização da conduta e nexo causal entre a conduta e o
ato considerado irregular.
Visando analisar com maior profundidade os autos, pedi
vistas com que ora me manifesto.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Compulsando os autos, observo que inicialmente a
unidade técnica proferiu a ITC nº 2108/2009 de fls.
1069/1178, sugerindo a aplicação de multa aos senhores Ângelo Roncalii de Ramos Barros e Eduardo Antônio Mannato Gimennes e ressarcimento ao sr. . Eduardo Antônio Mannato Gimennes, no valor equivalente a
2.323.220,VRTE, ressalvando a possibilidade de aplicar
outras sanções e sugeriu, ainda, a remessa da ITC e demais documentos ao MPE.
Remetidos os autos a então Procuradoria de Justiça de
Contas, esta por meio de Parecer nº 4641/2009 acolheu
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na íntegra a manifestação técnica.
O processo foi levado em julgamento na 60ª Sessão ordinária de 2010 ocorrendo defesa oral com juntada de outros documentos.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Engenharia e Obras
Públicas – NEO em Manifestação Técnica de Defesa nº
40/2015 de fls. 1685/1714, sugeriu a manutenção de irregularidades a respeito do Sr. Eduardo Mannato com
ressarcimento, ressaltando que somente analisou irregularidades afetas à área de engenharia.
Em Manifestação Técnica nº 810/2016 de fls. 1718/1728,
o NEC sugeriu o reconhecimento da Prescrição e quanto
às irregularidades passíveis de ressarcimento, acolheu a
manifestação do NEO.
Por meio de Despacho 36766/2016 de fls. 1729/1732, a
Coordenadora do NEC se manifestou no sentido de que
o Relator promovesse análise preliminar em razão da ausência da individualização da conduta do senhor Eduardo Mannato, como também, ausência de nexo de causalidade existente entre a conduta e o indício de irregularidade apontado, que ora me permito a transcrever parte
da manifestação:
As irregularidades sugerem que, ao menos, deveriam ter
sido chamados aos autos, como responsáveis, o fiscal do
contrato, o agente responsável pela liquidação da despesa e a empresa contratada, que eventualmente possa ter
recebido indevidamente valores pelos quais não tenha
prestado serviço, os responsáveis pela elaboração da cotação de preços. Contudo, apontou-se apenas o senhor
Eduardo Antônio Mannato Gimenes como responsável.
Registre-se, com ênfase, que a ausência da individualização das condutas e nexo de causalidade na ITI 436/2008
www.tce.es.gov.br

não decorreu de equivoco da Área Técnica, mas sim da
própria sistemática aplicada à época, por este Tribunal, na realização de trabalhos de auditoria e elaboração de Relatórios, que se orientavam baseados em modelos e manuais, então vigentes nesta Corte, que preconizavam a aplicação da responsabilização (culpa) objetiva aos achados de auditoria, de modo que apenas os ordenadores de despesa dos órgãos ou entes auditados figuravam como eventuais responsáveis pelas anomalias
detectadas.
Portanto é necessário que haja uma contextualização
histórica na abordagem de processos de fiscalização autuados anteriormente ao exercício de 2012, quando então, em evolução natural dos seus procedimentos de auditagem, passou o TCEES a adotar matrizes de responsabilização objetivando a discriminação de condutas e do
nexo de causalidade existente entre o indício de irregularidade apontado e a atuação do agente apontado como responsável.
Com intuito de fornecer elementos de convicção para se
reiniciar ou não a instrução processual, destaca-se que
os fatos ocorreram no exercício de 2006 e que em breve análise dos autos, percebe-se que não há elementos
probatórios suficientes para se apontar todos os outros
eventuais responsáveis, demandando, provavelmente, a
realização de diligência, que, contudo, poderá tornar-se
infrutífera, ou até mesmo inviável em virtude do decurso
do tempo e suas implicações naturais (morte de agentes,
descarte de documentos que seriam 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 comSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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probatórios 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.
Insta destacar que este Tribunal, em casos análogos,
tem decidido no sentido de afastar a responsabilidade
dos gestores, em situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações/
omissões, recaindo apenas para os Ordenadores tal responsabilidade, conforme julgados exarados nos os seguintes processos: Processos TC nº 1989/2010 (Acórdão
232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão
231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13), 4878/2003 (Acórdão 1796/2015).
Feito este breve relatório, passo a manifestar.
Em princípio acompanho o entendimento do eminente
Relator quanto à prescrição. Lado outro quanto às irregularidades que tratam do ressarcimento me filio a manifestação esposada pela Coordenadora do NEC que com
muita propriedade abordou a questão quanto à ausência
de responsabilização dos agentes participantes dos atos
considerados irregulares.
Pois bem, dentre as várias tarefas próprias do exercício
do Cargo de Conselheiro deste Tribunal de Contas, se insere a elaboração de decisões, em cujo desempenho não
raras vezes, experimenta o julgador com direito e valores
em conflito, aparentemente de igual relevância, nos assim chamados casos difíceis. Entendo que quando nos
deparamos com esta situação devemos solucionar a alternativa que pareça mais condizente com o direito, para tanto, devem ser levadas em consideração a dimensão da racionalidade e o senso de justiça, sem perder de
vista os mandamentos do ordenamento jurídico no qual
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atuamos.
Fiz este breve introito para rememorar a Vossas Excelências que a matéria referente à matriz de responsabilização veio a ser discutida nesta Corte de Contas, salvo engano, levantada pelo Conselheiro Rodrigo Chamoun, assim que entrou para esta Corte de Contas que ao se deparar com inúmeros processos onde se cogitava tão somente a responsabilidade do chefe do executivo, passou
a externar seu posicionamento no sentido de que todos
aqueles que contribuíram para o possível ato irregular,
deveriam ser chamados aos autos, devendo ser trazida
a individualização da conduta e o nexo de causalidade,
sob pena de estar sendo imputada responsabilidade objetiva ao gestor/chefe do executivo vedada no ordenamento pátrio.
Como de conhecimento de Vossas excelências, inúmeros
julgamentos vêm sendo proferidos no sentido de extinguir o processo diante da exclusão do chefe do executivo quando somente o mesmo é chamado aos autos, sem
a reabertura da instrução processual em razão do lapso
temporal, inclusive quando existe possibilidade de ressarcimento prevalecendo, nesse sentido, os princípios da
ampla defesa e do contraditório.
Me permito a transcrever parte de recente entendimento esposado nos autos do TC 3873/2005, que com maestria o Conselheiro Rodrigo Chamoun abordou o assunto,
em todos os seus aspectos, sendo voto vencedor:
“Primeiramente, parece-me que o feito não foi devidamente instruído de modo a atender aos pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, ...
Digo isso porque vislumbrei que a acusação direcionada
www.tce.es.gov.br

exclusivamente ao ex-prefeito, ao menos em tese, contraria a teoria da responsabilidade subjetiva, ao deixar
de analisar a conduta por ele praticada, atrelando-a ao
resultado ilícito pela via do nexo de causalidade.
Desde já esclareço que o apenamento com base unicamente no fato de o agente público ocupar a posição de
ordenador de despesas aproxima-se da responsabilização objetiva, o que é inadmissível.
....
Sendo assim, o presente caso impõe o reconhecimento
da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido
e regular do processo, haja vista que não se procedeu à
identificação e qualificação dos agentes potencialmente
responsáveis, tampouco das pessoas jurídicas contratadas, nem mesmo à descrição adequada e individualizada da conduta omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa imputada a cada agente, ou do resultado produzido
ou que deva ter sido produzido, do nexo de causalidade
entre a conduta de cada qual e o resultado ou, ainda, da
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.
...
Além disso, considerando o princípio da duração razoável do processo, insculpido no inciso LXXVII da Carta
Magna, e tantos outros que restariam agredidos ante a
inviabilidade de defesa acerca de fatos ocorridos há mais
de uma década, bem como os princípios básicos que regem as Normas de Auditoria Governamental ..., deixo
de determinar o refazimento da matriz de responsabilidade
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Impende, ainda sinalizar que no Estado de Direito, o ordenamento jurídico-positivo tem arrimo em dois axiomas principais: a justiça e a segurança. É nesse contexto
que importante trazer considerações acerca do princípio
da segurança jurídica e do instituto da prescrição visto
que os Tribunais de Contas necessitam harmonizar a segurança jurídica ao interesse público, no exercício de seu
mister constitucional.
De início, podemos ter o entendimento de que a preservação do interesse público implica o reconhecimento de
que os atos administrativos tenham seus efeitos jurídicos preservados, quando a atuação dos órgãos de controle não se der de modo tempestivo, contudo, esta situação colide com os princípios da legalidade — a autorizar o exercício do controle a qualquer tempo — e o da
segurança jurídica, a reclamar a estabilização das relações constituídas.
Quando ocorre a colisão de princípios, é certo que não
há eliminação de um deles e sim uma preponderância de
um sobre o outro, em razão do princípio da unidade da
Constituição, onde inexiste hierarquia entre os diversos
princípios constitucionais, assim, o intérprete, ao se deparar em um caso concreto com a existência de dois ou
mais direitos fundamentais que, se aplicados de maneira ampla e integral, mostram-se contrários à solução da
demanda, deve lançar mão do método da ponderação
de interesses, de modo a aplicar aquele princípio preservando o máximo de cada um dos valores em conflito, realizando um juízo apto a tornar prevalente aquele
que importe a menor lesão ao outro, sem, contudo, esvaziar seu sentido.
No caso concreto, temos em confronto o princípio da
preponderância do interesse público com os princípios
Diário Oficial de Contas

do contraditório e ampla defesa, onde devemos levar em
consideração o decurso do lapso temporal de 12 anos,
haja vista que a ocorrência do fato se deu no ano de
2006.
Com estas considerações, entendo que o direito de defesa resta prejudicado, o que me leva a concluir que os
efeitos do tempo fulmina a justificativa para perpetuar o
direito do estado em punir, onde, nunca é por demais salientar, que a prescrição alcança até mesmo as ações penais nos crimes dolosos contra a vida, que é considerado
como o bem jurídico mais caro ao corpo social.
Na espécie, a meu ver, impõe-se a incidência do princípio da segurança jurídica, consubstanciado na utilização do instituto da prescrição, aplicável analogicamente aos processos sujeitos à jurisdição das Cortes de Contas, de acordo com o permissivo inserto no artigo 71 da
LC 621/12.
Outro não tem sido o entendimento desta Casa, ao deparar-se em situações semelhantes onde não tenha sido citado o possível responsável, já ultrapassado o prazo prescricional em razão da prejudicialidade da defesa, determinando o arquivamento dos autos, cito como exemplos os processos TC 7137/2001; 2850/2009;
3566/2010; 3873/2005.
Nessa linha de intelecção, verificando-se tratar-se de assuntos sujeitos ao controle externo autuados há muitos
anos, sendo certo ainda que não foi realizada a citação
válida dos responsáveis ou interessados, como bem ressaltou a Coordenadora do NEC, ao verificar que não foram chamados aos autos o fiscal do contrato, o agente
responsável pela liquidação da despesa e a empresa contratada, impõe-se a aplicação do instituto da prescrição
às pretensões punitiva e corretiva desta Corte de Conwww.tce.es.gov.br

tas, registrando, por fim, que após o transcurso de vários
anos, torna-se difícil e onerosa, senão impossível, a apresentação de defesa ou documentos que em tese formariam o arcabouço de provas, não só por parte do jurisdicionado, mas também para a formação do convencimento de eventuais falhas pelo próprio Tribunal de Contas.
Cumpre informar que a própria unidade Técnica ao proferir a Instrução Conclusiva, quando se manifestar acerca
da responsabilidade, aduz tão somente que: “Segundo a
Instrução Técnica Inicial nº 436/2008, é (são) responsável(is) pela(s) irregularidade o Sr(s)....”, o que reflete não
ser possível imputar o nexo causal praticado pelo agente
frente ao ato tido como irregular.
Por fim, ao compulsar os autos, observei que o Sr. Eduardo Mannatto informa à fl. 1492 que o contrato e os processos de medição, com respectivas memórias de cálculos referentes ao Contrato emergencial nº 003/2006 não
foram localizados no IOPES, o que por si só, já prejudica
a análise de mérito nos presentes autos como também a
possível defesa em caso de reabertura de fase instrutória, que ora rechaço.
III - CONCLUSÃO:
Ante o exposto, com vênias ao eminente Relator divergindo do entendimento exarado e acolhendo na íntegra a Manifestação Técnica da Coordenadora do NEC
exarada por meio de Despacho nº 36766/2016-9 de fls.
1729/1732, VOTO no sentido de que este Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões exSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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postas, em:
AFASTAR a responsabilização dos senhores Ângelo Roncalli e Eduardo Antônio Mannato Gimenes, em razão da
ausência de desenvolvimento regular do processo ante a
falta de individualização da conduta e ausência de nexo
causal nos termos deste voto;
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;
DEIXAR de promover a reabertura da fase processual em
razão do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa como também ao princípio da eficiência e a duração razoável do processo, além da ocorrência de prescrição eis
que referem a fatos ocorridos há 12 anos.
DAR ciência aos interessados.
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.
ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado com base no inciso VII do artigo 330, da Resolução TC 621/2013;
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC- 412/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas, em:
1.1. AFASTAR a responsabilização dos senhores Ângelo
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Roncalli de Ramos Barros e Eduardo Antônio Mannato
Gimenes, em razão da ausência de desenvolvimento regular do processo ante a falta de individualização da conduta e ausência de nexo causal nos termos deste voto;
1.2. 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;
1.3. DEIXAR de promover a reabertura da fase processual em razão do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa como também ao princípio da eficiência e a duração
razoável do processo, além da ocorrência de prescrição
eis que referem a fatos ocorridos há 12 anos.
1.4. DAR ciência aos interessados.
1.5. 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.
1.6. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado
com base no inciso VII do artigo 330, da Resolução TC
621/2013;
2. Nos termos do voto-vista do conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido o relator, que manteve seu voto pela conversão dos autos em TCE e pela irregularidade das contas para Eduardo Antonio Mannato Gimenes,
com ressarcimento de 2.085,002 VRTE e por dar ciência
à Corregedoria
3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
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4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), 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 (relator - em
substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 12/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 413/2018 – PLENÁRIO
Processo: 09112/2017-3
Classificação: Agravo
UG: PML - Prefeitura Municipal de Linhares
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Recorrentes: JAIR CORREA, JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Interessados: Eduardo Bergantini Castiglioni, Ricardo
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Claudino Pessanha, Arykerne de Mello Tonini, Edilson
Souza Rocha, Sergio Adão Lopes Suzano, Welio Pompermayer, Rodrigo Paneto, Cassio Dias Lopes, Denise Machado Jacinto, Mauro Rossoni Junior, Jose Carlos Fiorot,
Maria Luzia Alvarenga da Silva, Urbano Emilio Santos Davila, Maria da Conceição Deodoro dos Santos, Wilson De
Assis dos Reis, Jose Roberto Macedo Fontes, Euder Jose Pedroni, Nivaldo Antonio Marchete, Amilck de Souza Costa, Iramar Lubiana, Renata Marisa Ferraz Correa
Batista, Walter Maia Oliveira Junior, Washington Antonio Monteiro, Roberto Cordeiro Silva, Talma Gama Curto, Regina de Cassia Cardozo Pedroni, Joao Luiz da Cunha
Teixeira
Procuradores: RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB:
10406-ES, OAB: 181289-RJ), CARLOS ESTEVAN FIOROT
MALACARNE (OAB: 12401-ES), GLAUCO BARBOSA DOS
REIS (OAB: 13058-ES), RAPHAEL DE BARROS COELHO
(OAB: 24809-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO
(OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO
EMENTA: AGRAVO EM FACE DO ACÓRDÃO TC 1199/2017
– PLENÁRIO – NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA – APENSAR AO TC 3850/2015 APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de Agravo interposto pelos Srs. Jair Correa e João Pereira do Nascimento, em face do Acórdão
TC-1199/2017 – Plenário, prolatado nos autos do Processo TC- 3850/2015, que julgou irregulares as contas
dos recorrentes, cujos termos seguem abaixo:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do EspíriDiário Oficial de Contas

to Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
Rejeitar as razões de justificativas e julgar IRREGULARES as contas do senhor Jair Correa – Prefeito Municipal, frente à Prefeitura Municipal de Linhares, no exercício de 2014, na forma do inciso III, alínea “c” e “d” do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a pratica de ato ilegal presentificado nos itens 2.1, 2.2,
2.3 e 2.4 da MT 00940/201, aplicando-lhe multa no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) com fulcro no art. 135,
I da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 389, inciso I do
Regimento Interno;
Rejeitar as razões de justificativas e julgar IRREGULARES as contas do senhor João Pereira do Nascimento,
Secretário de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Linhares, no exercício de 2014, na forma do inciso III, alínea “c” e “d” do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a pratica de ato ilegal presentificado no item 2.1 da MT 000940/2017, aplicando-lhe
multa no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) com fulcro no art. 135, I da Lei Complementar 621/2012 c/c art.
389, inciso I do Regimento Interno;
Rejeitar as razões de justificativas e julgar IRREGULARES as contas do senhor Nivaldo Antonio Marchete, Secretário Ext. de Gestão Patrimonial da Prefeitura Municipal de Linhares, no exercício de 2014, na forma do inciso III, alínea “c” e “d” do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a pratica de ato ilegal presentificado nos itens 2.2, 2.3 e 2.4 da MT 000940/2017, aplicando-lhe multa no valor de R$6.000,00 (seis mil reais)
com fulcro no art. 135, I da Lei Complementar 621/2012
c/c art. 389, inciso I do Regimento Interno;
Acolher as razões de justificativas em relação ao item
www.tce.es.gov.br

2.5 da MT 00940/2017 e julgar REGULARES as contas da
senhora Maria da Conceição Deodoro dos Santos, Secretária de Finanças da Prefeitura Municipal de Linhares, no
exercício de 2014, dando plena quitação à responsável,
nos termos do art. 85³ do mesmo diploma legal;
Julgar REGULARES as contas dos senhores Amilck de
Souza Costa (SEC. DE OBRAS até 13/07/2014), Euder Jose Pedroni (SEC. DE OBRAS a partir 14/07/2014), Cássio Dias Lopes (CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO),
Roberto Cordeiro Silva (SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
até 13/07/2014), Denise Machado Jacinto (SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL a partir 14/07/2014), Edilson Souza Rocha (SEC. DE SAÚDE até 29/05/2014), Arykerne de
Mello Tonini (SEC. DE SAÚDE de 30/05 a 05/09/2014),
Jose Roberto Macedo Fontes (SEC. DE SAÚDE a partir de
08/09/2014), Eduardo Bergantini Castiglioni (SEC. EXT.
DE SUP. E GESTÃO DE CONTRATOS), Maria Luzia Alvarenga da Silva (SEC. DE AÇÃO SOCIAL), Iramar Lubiana
(SEC. DE GOVERNO), João Luiz da Cunha Teixeira (SEC.
DE CULTURA até 14/01/2014), Roberto Cordeiro Silva
(SEC. DE CULTURA de 14/01 a 13/07/2014), José Carlos
Fiorot (SEC. DE CULTURA de 14/07 a 19/11/2014), Urbano Emilio Santos Dávila (SEC. DE CULTURA a partir de
20/11/2014), José Carlos Fiorot (SEC. DE TURISMO), Jose Roberto Macedo Fontes (SEC. DE AGRIC., AQUIC. PEC.
E ABASTECIMENTO até 04/04/2014), Mauro Rossoni Junior (SEC. DE AGRIC., AQUIC. PEC. E ABASTECIMENTO a
partir de 05/04/2014), Ricardo Claudino Pessanha (PROCURADOR GERAL), Regina de Cássia Cardozo Pedroni
(SEC. DE EDUCAÇÃO até 01/07/2014), Sergio Adão Lopes Suzano (SEC. DE EDUCAÇÃO a partir de 02/07/2014),
Renata Marisa Ferraz Batista (SEC. DE PLANEJAMENTO até 18/05/2014), Roberto Cordeiro Silva (SEC. DE
Segunda-feira, 18 de junho de 2018

133

ATOS DO PLENÁRIO

PLANEJAMENTO de 19/05 a 03/06/2014), Jose Roberto Macedo Fontes (SEC. DE PLANEJAMENTO a partir de
04/06/2014), Rodrigo Paneto (SEC. DE DES. ECON. IND. E
COMÉRCIO), Talma Gama Curto (SEC. DE ESPORTE E LAZER até 21/09/2014), José Carlos Fiorot (SEC. DE ESPORTE E LAZER a partir 22/09/2014), Walter Maia Oliveira
Junior (SEC. DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS NATURAIS),
Washington Antonio Monteiro (SEC. DE CID. E SEGURANÇA PÚBLICA), Welio Pompermayer (SEC. CHEFE DE GABINETE), Wilson de Assis dos Reis (SEC. DE SERVIÇOS URBANOS), na forma do inciso I do artigo 84² da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85³ do mesmo diploma legal;
Determinar ao atual prefeito do Município de Linhares
que:
a) Promova de imediato o levantamento e o recolhimento do montante das parcelas devidas ao INSS relacionadas a parcelamento firmado, adotando, em sequência, providências cabíveis com o fito de identificar os responsáveis e reaver para os cofres públicos os encargos
derivados do não pagamento tempestivo das referidas
parcelas;
b) Comunique a esta Corte de Contas no prazo de 30
(trinta) dias as medidas administrativas acima adotadas,
bem como o resultado alcançado;
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.
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 obserDiário Oficial de Contas

vou que os agravantes possuem interesse e legitimidade
processual para a sua propositura, bem como, constatou
ainda a tempestividade do recurso de agravo em análise.
Entretanto, quanto ao cabimento do recurso interposto,
categoricamente, constatou o seguinte em sua Instrução
Técnica de Recurso 00036/2018-2 (fls. 187/191), verbis:
Quanto ao cabimento, o Recurso de Agravo é cabível
contra decisões interlocutórias e terminativas, nos termos do art. 169 da Lei Complementar nº 621/2012.
No caso, o presente Recurso de Agravo foi interposto
contra o Acórdão 1199/2017, que julgou irregulares as
contas dos recorrentes, possuindo, portanto, natureza
de decisão definitiva, nos termos do art. 142, §3º da LC
621/2012. Logo o recurso cabível, no presente caso, seria o Recurso de Reconsideração, haja vista que a decisão
foi proferida em processo de prestação de contas anual.
Poder-se-ia cogitar, no presente caso, na aplicação do
princípio da fungibilidade, conforme previsto no art. 399
do RITCEES.
Contudo, em consulta ao sistema e-tcees, verificou-se
que os senhores Jair Corrêa, João Pereira do Nascimento e Nivaldo Antônio Marchete, na data de 18/12/2017,
interpuseram Recurso de Reconsideração – processo TC
9323/2017 - em face do Acórdão TC 1199/2017, prolatado nos autos do processo TC 3850/2015.
Conforme informações da Secretaria Geral das Sessões
– SGS, de fl. 182, o Acórdão TC 1199/2017 - Plenário, foi
disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico deste tribunal no dia 20/11/2017, considerando-se, assim, publicado no dia 21/11/2017. Logo, tem-se como TEMPESTIVO
aquele recurso de reconsideração.
Em análise às razões de recurso apresentadas, constatawww.tce.es.gov.br

-se que o item impugnado é o mesmo ao tratado no presente Agravo, qual seja, ausência de recolhimento integral das parcelas devidas ao INSS relacionadas a parcelamento firmado.
Diante do exposto, conclui-se pelo não cabimento do
Agravo, no presente caso, face à ausência de pressuposto intrínseco.
Neste sentido, opinou aquele núcleo “pelo NÃO CONHECIMENTO do Agravo, por ausência dos pressupostos exigidos para a sua impugnação, qual seja, o cabimento do
presente Recurso, nos termos do artigo 169 da Lei Complementar 621/2012.”
Instado a pronunciar-se nos autos, o douto Ministério
Público de Contas, em parecer da lavra do ilustre Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva manifesta-se
de acordo com a área técnica deste Tribunal (Parecer Ministerial 934/2018-8 - fl. 195).
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 face a ausência dos pressupostos exigidos para
a sua impugnação, qual seja, o cabimento do presente
Recurso, nos termos do artigo 169 da Lei Complementar
621/2012, conforme explicitado na ITR 36/2018-2 (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
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC9112/2017, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão
do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, por:
1.1. Não Conhecer do recurso de agravo, mantendo-se
integralmente os termos do Acórdão TC 1199/2017;
1.2. Dar ciência aos agravantes do teor da decisão a ser
proferida.

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

ACÓRDÃO TC- 414/2018 – PLENÁRIO

1.3. Dar ciência ao douto Ministério Público de Contas.

Processos: 00132/2006-9, 00135/2006-2

1.4. Transitado em julgado o presente agravo, apensar
ao TC 3850/2015, na forma prevista no art. 420, parágrafo único do Regimento Interno.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), 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 DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Diário Oficial de Contas

Exercício: 2005
UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória
Relator: Marco Antônio da Silva
Partes: Silvio Roberto Ramos, João Carlos Coser, Luiz
Carlos Reblin, Marlene de Fatima Cararo Pires, Antonio
Cesar Menezes Penedo, Artur Augusto Oliveira Neves
EMENTA: AUDITORIA / FISCALIZAÇÃO – ACOLHER PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM,
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS - EXTINGUIR PROCESSO COM E SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Auditoria Ordinária de Engenharia, realizada na Prefeitura Municipal de Vitória,
referente ao exercício de 2005, sob a responsabilidade
do Sr. João Carlos Coser - Prefeito Municipal à época,
sendo responsáveis solidários os senhores Antônio César Menezes Penedo – Secretário Municipal de Obras,
www.tce.es.gov.br

Sílvio Roberto Ramos – Chefe da Coordenadoria de Governo, Luiz Carlos Reblin – Secretário Municipal de Saúde, Marlene de Fátima Cararo Pires – Secretária Municipal de Educação, e Artur Augusto Oliveira Neves – Secretário Municipal de Transportes e Infra - Estrutura Urbana, tendo sido originado o Relatório de Auditoria de
Engenharia nº 007/2006 e apêndices (fls. 03-57).
Os responsáveis foram citados, conforme Decisão Preliminar TC nº 1874/2007 (fl. 760), apresentando suas alegações de defesa, às folhas 771-1022 e 1027-1197, tendo o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO, nos
termos da Instrução de Engenharia Conclusiva – IEC nº
23/2014 (fls. 1200-1279), opinado pela manutenção das
irregularidades.
A área técnica, através do Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas – NEC, nos termos da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC 04104/2016-6 opinou pela manutenção das irregularidades indicadas nos itens 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4
e 4.2.5 da Instrução de Engenharia Conclusiva - IEC nº
23/2014; pela conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, em razão da ocorrência de dano ao erário,
no valor de R$ 517.332,20, equivalentes a 325.222,99
VRTE’s; pela prescrição da pretensão punitiva; pelo não
acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do
Sr. João Carlos Coser; pela rejeição das razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis, julgando-se irregulares suas contas, bem como pela imputação de ressarcimento aos responsáveis.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante o Parecer nº 7394/2017-8, da lavra do Procurador, Dr. Luciano Vieira, em consonância com a área técnica, pugnou
no mesmo sentido.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Em atendimento ao Plano de Auditoria nº 016/2006 (fl.
01), a equipe técnica deste Egrégio Tribunal de Contas
realizou na Prefeitura Municipal de Vitória fiscalização/
auditoria, objetivando verificar a regularidade e legalidade dos atos de gestão praticados, no exercício de 2005,
relativamente a contratos de obras e serviços de Engenharia Civil.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 04104/20166, assim opinou, verbis:
[...]
6. Conclusão/Proposta de Encaminhamento
6.1.
Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que versam sobre o Relatório de Auditoria
de Engenharia 007/2006 e o Relatório de Auditoria de
Engenharia n° 003/2006 na Prefeitura Municipal de Vitória, relativo ao exercício de 2005, entende-se que devem
ser mantidas as irregularidades analisadas, conforme IEC
23/2014, sintetizado na tabela abaixo:
Item IEC 23/2014 Item da ITI 620/2007
responsável(is)Ressarcimento
Item 4.1.1
Municipal

A ge nte ( s )

Item 1.1 João Carlos Coser – Prefeito
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Antônio César Menezes Penedo – Secretário Municipal
de Obras
Não há

vos), correspondentes a 47.364,96 VRTE.

Item 1.2 João Carlos Coser – Prefeito Municipal

João Carlos Coser – Prefeito Municipal

Antônio César Menezes Penedo – Secretário Municipal
de Obras
Não há Item 1.3

Sílvio Roberto Ramos – Chefe da Coordenadoria do Governo Não há

João Carlos Coser – Prefeito Municipal

Item 4.2

Antônio César Menezes Penedo – Secretário Municipal
de Obras
R$ 70.667,90 (setenta mil seiscentos e
sessenta e sete reais e noventa centavos), correspondentes a 44.425,66 VRTE.

João Carlos Coser – Prefeito Municipal

Item 4.1.2

Item 2.1

Item 4.1.4

Item 4.1

Sílvio Roberto Ramos – Chefe da Coordenadoria do Governo R$ 282.115,71 (duzentos e oitenta e dois mil
cento e quinze reais e setenta e um centavos), correspondentes a 177.353,18 VRTE.

João Carlos Coser –Prefeito Municipal

Item 4.1.5

Antônio César Menezes Penedo – Secretário Municipal
de Obras

João Carlos Coser – Prefeito Municipal

Luiz Carlos Reblin – Secretário Municipal de Saúde
R$ 20.274,57 (vinte mil, duzentos e setenta e quatro
reais e cinquenta e sete centavos), correspondentes a
12.745,69 VRTE.

Item 5.1

Antônio César Menezes Penedo – Secretário Municipal
de Obras

Item 4.1.3

Marlene de Fátima Cararo Pires – Secretária Municipal
de Saúde
R$ 5.567,44 (cinco mil quinhentos e
sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), correspondentes a 3.499,99 VRTE.

Item 3.1

Item 4.1.6

João Carlos Coser – Prefeito Municipal

João Carlos Coser – Prefeito Municipal

Antônio César Menezes Penedo – Secretário Municipal
de Obras
Não há

Antônio César Menezes Penedo – Secretário Municipal
de Obras

Item 3.2 João Carlos Coser – Prefeito Municipal

Marlene de Fátima Cararo Pires – Secretária Municipal
de Saúde
R$ 52.659,22 (cinquenta e dois mil
seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), correspondentes a 33.104,44 VRTE

Antônio César Menezes Penedo – Secretário Municipal
de Obras
Não há
Item 3.3João Carlos Coser – Prefeito Municipal
Antônio César Menezes Penedo – Secretário Municipal
de Obras
R$ 75.343,44 (setenta e cinco mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centawww.tce.es.gov.br

Item 4.2.1
Municipal

Item 6.1

Item 7.1 João Carlos Coser – Prefeito

Artur Augusto Oliveira Neves – Secretário Municipal de
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Transporte e Infra-estrutura Urbana
R$ 2.292,43
(dois mil duzentos e noventa e dois reais e quarenta e
três centavos), correspondentes a 1.441,15 VRTE
Item 4.2.2

Item 8.1

João Carlos Coser – Prefeito Municipal
Artur Augusto Oliveira Neves – Secretário Municipal de
Transporte e Infra-estrutura Urbana
R$ 8.102,38
(oito mil cento e dois reais e trinta e oito centavos), correspondentes a 5.093,59 VRTE.
Item 4.2.3

Item 9.1

João Carlos Coser – Prefeito Municipal
Artur Augusto Oliveira Neves – Secretário Municipal de
Transporte e Infra-estrutura Urbana
R$ 306,54
(trezentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos),
correspondentes a 192,71 VRTE.
Item 4.2.4

Item 10.1

João Carlos Coser – Prefeito Municipal
Artur Augusto Oliveira Neves – Secretário Municipal de
Transporte e Infra-estrutura Urbana
R$
2,57
(dois reais e cinqüenta e sete centavos), correspondentes a 1,62 VRTE.
Item 4.2.5

Item 11.1

João Carlos Coser – Prefeito Municipal
Artur Augusto Oliveira Neves – Secretário Municipal de
Transporte e Infra-estrutura Urbana
Não há.
6.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, IV, da Resolução TC 261/2013 (Regimento
Interno do TCEES), conclui-se opinando por:
6.2.1. Converter, preliminarmente, os presentes autos
em tomada de contas especial em face da existência
Diário Oficial de Contas

de dano ao erário, presentificados nos itens 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 da IEC
23/2014, no valor total de R$ 517.332,20 (quinhentos e
dezessete mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos), correspondentes a 325.222,99 VRTE, na forma
do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012,
ressaltando que os responsáveis já foram devidamente
citados quanto à possibilidade de ressarcimento.
6.2.2. Reconhecer a prescrição relativa à aplicação da
pena de multa a todos os indícios de irregularidades
mantidos na IEC, eis que a pretensão punitiva sancionatória, atribuída constitucionalmente a este E. Tribunal, extinguiu-se, a teor do disposto no art. 71 da LC
621/2012, ressaltando-se a competência para atribuir
débito aos responsáveis, conforme § 5º do art. 71 da Lei
Complementar n° 621/2012.
6.2.3. Não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
do Sr. João Carlos Coser, nos termos do item 3 desta ITC.
6.2.4. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor João Carlos Coser – Ex-Prefeito Municipal –, em razão do cometimento de infrações
que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos
itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4 da IEC 23/2014, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a R$ 517.332,20 (quinhentos e dezessete mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos), correspondentes a 325.222,99 VRTE ao
erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012, solidariamente
conforme tabela a seguir:
Tabela
6.2.5. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irreguwww.tce.es.gov.br

lares as contas do senhor Antônio César Menezes Penedo – Ex-Secretário Municipal de Obras –, em razão do cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5
e 4.1.6 da IEC 23/2014, condenando-o ao ressarcimento
do valor equivalente a R$ 224.512,57 (duzentos e vinte
e quatro mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e sete
centavos), correspondentes a 141.140,74 VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea
“e” da Lei Complementar 621/2012, solidariamente conforme tabela a seguir:
Tabela
6.2.6. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Luiz Carlos Reblin – Ex-Secretário Municipal de Saúde –, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário
disposta no item 4.1.2 da IEC 23/2014, condenando-o
ao ressarcimento do valor equivalente a R$ 20.274,57
(vinte mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), correspondentes a 12.745,69 VRTE
ao erário municipal, em com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012, solidariamente com os srs. João Carlos Coser e Antônio César
Menezes Penedo;
6.2.7. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Silvio Roberto Ramos – Chefe da Coordenadoria do Governo -, em razão do cometimento de infrações que causaram dano injustificado
ao erário dispostas nos itens 4.1.4 IEC 23/2014, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a
R$ 282.115,71 (duzentos e oitenta e dois mil cento e
quinze reais e setenta e um centavos), correspondentes a 177.353,18 VRTE ao erário municipal, com ampaSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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ro no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar
621/2012, solidariamente com o sr. João Carlos Coser.
6.2.8. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da senhora Marlene de Fátima Cararo Pires – Ex-Secretária Municipal de Saúde –, em razão
do cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens 4.1.5 e 4.1.6 da
IEC 23/2014, condenando-o ao ressarcimento do valor
equivalente a R$ 58.226,66 (cinquenta e oito mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos),
correspondentes a 36.604,43 VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da
Lei Complementar 621/2012, solidariamente com os srs.
João Carlos Coser e Antônio César Menezes Penedo.
6.2.9. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Artur Augusto Oliveira Neves – Ex-Secretário Municipal de Transporte e Infra-estrutura Urbana –, em razão do cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4 da IEC 23/2014,
condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a
R$ 10.703,92 (dez mil, setecentos e três reais e noventa e dois centavos), correspondentes a 6729,07 VRTE ao
erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012, solidariamente
com o sr. João Carlos Coser.
6.3. Alternativamente a proposta conclusiva elencada
no item 6.2 desta ITC, e em face da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, sugere-se, no
que tange às irregularidades que tratam de ressarcimento, o envio dos autos ao Exmo. Conselheiro Relator,
para que, na forma do disposto no art. 288 do RITCEES e considerando as questões processuais noticiadas
Diário Oficial de Contas

no item 5 desta ITC, decida pela extinção do processo,
sem julgamento de mérito, com sucedâneo em precedentes deste E. Tribunal (Acórdãos 232/2013; 304/13;
231/13; 161/13 e 1796/2015), ou determine a complementação de instrução do feito pela Unidade Técnica
competente, conforme disposto art. 56, inciso I, da LC
621/2012. – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 7394/2017-, assim se manifestou, litteris:[...]Ante o exposto, pugna o Ministério
Público de Contas:
1 – pela conversão do feito em tomada de contas especial, nos termos dos artigos 57, inciso IV, e 115 da LC
n. 621/2012, julgando-a IRREGULAR, com fulcro no art.
84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, do indigitado estatuto legal;
2 – sejam João Carlos Coser e Antônio César Menezes
Penedo condenados a ressarcir ao erário municipal, EM
SOLIDARIEDADE, o montante equivalente a 91.790,62
VRTE, em decorrência dos prejuízos descritos nos apontamentos relativos aos Contratos de ns. 15/2005 e
6/2005, aplicando-lhes multa proporcional ao dano;
3 – sejam João Carlos Coser, Antônio César Menezes
Penedo e Luiz Carlos Reblim condenados a ressarcir
ao erário municipal, EM SOLIDARIEDADE, o montante
equivalente a 12.745,69 VRTE, em decorrência dos prejuízos descritos no apontamento relativo ao Contrato
de n. 48/2004, aplicando-lhes multa proporcional ao dano;
4 – sejam João Carlos Coser e Sílvio Roberto Ramos condenados a ressarcir ao erário municipal, EM SOLIDARIEDADE, o montante equivalente a 177.353,18 VRTE, em
www.tce.es.gov.br

decorrência dos prejuízos descritos no apontamento
relativo ao Contrato de n. 78/2002, aplicando-lhes multa proporcional ao dano;
5 – sejam João Carlos Coser, Antônio César Menezes
Penedo e Marlene de Fátima Carraro Pires condenados
a ressarcir ao erário municipal, EM SOLIDARIEDADE, o
montante equivalente a 36.604,43 VRTE, em decorrência dos prejuízos descritos nos apontamentos relativos
aos Contratos de ns. 94/2004 e 62/2004, aplicando-lhes
multa proporcional ao dano;
6 – sejam João Carlos Coser e Arthur Augusto Oliveira
Neves condenados a ressarcir ao erário municipal, EM
SOLIDARIEDADE, o montante equivalente a 6.729,07
VRTE, em decorrência dos prejuízos descritos nos
apontamentos relativos aos Contratos de ns. 01/2004,
02/2004, 03/2004 e 04/2004, aplicando-lhes multa proporcional ao dano; e
7 – seja decretada a prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do art. 71, caput, da LC n. 621/2012.
Ainda, 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 ao direito de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento. – g.n.
Assim sendo, necessário é o enfrentamento das preliminares suscitadas, constantes destes autos.
2.

DAS PRELIMINARES:

2.1.
DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ITEM 2 DA ITC Nº 04104/2016-6):
Analisando os presentes autos, pelo que consta da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 04104/2016-6 e do
posicionamento externado pelo douto Parquet de Contas, aduz-se que a pretensão punitiva deste Egrégio TriSegunda-feira, 18 de junho de 2018

138

ATOS DO PLENÁRIO

bunal de Contas se encontra prescrita, vez que os responsáveis foram citados em dezembro de 2007, sendo
que as alegações de defesa foram enviadas ao TCE-ES,
em janeiro de 2008, passados desde então mais de nove anos sem qualquer evento capaz de interromper ou
suspender a contagem do tempo prescricional.
Após citação, os gestores apresentaram justificativas que
foram juntadas às folhas 771-1198, nos termos do voto
de folhas 747-759, do então Conselheiro à época, o Sr.
Marcos Miranda Madureira, bem como da Decisão Preliminar TC nº 1874/2007 – Plenário (fl. 760).
Assim sendo, verifico que a área técnica manteve as irregularidades indicadas no item 6.1 da sobredita Instrução
Técnica Conclusiva.
Neste contexto, cabe ressaltar que a decretação da prescrição da pretensão punitiva pelo Egrégio Tribunal de
Contas, relativamente às irregularidades insertas nos
itens 4.1.1 (subitens 1.1 e 1.2), 4.1.3 (subitens 3.1, 3.2,
e 3.4), 4.1.4 (subitem 4.1) e 4.2.5 (subitem 11.1), constantes da Instrução de Engenharia Conclusiva – IEC nº
23/2014 (fls. 1200-1282), resta configurada apenas
quanto ao descumprimento de uma formalidade legal,
alcançada pelo fenômeno da prescrição.
Em sendo assim, em não havendo a constatação da
ocorrência de dano ao erário, a regra é a possibilidade
de aplicação do instituto da prescrição em face do decurso do tempo, na forma do art. 71, caput e § 2º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, verbis:

diante 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. (g.n.).
Cabe ressaltar que o Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Contas, Resolução TC nº 261/2013, em seu
artigo 375, assim dispõe, verbis:
[...]

Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva
do Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.

Art. 375. A identificação da prescrição ainda na fase de
instrução, quando inexistente as hipóteses de imputação de débito e a expedição de determinações ao gestor para o exato cumprimento da lei, autoriza a extinção do processo, desde logo, por ausência de justa causa, e diante deliberação do colegiado. [...] – (g.n.).

§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou me-

Desta forma, conceituando a prescrição, é, pois, a perda

[...]

Diário Oficial de Contas
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do direito de exigibilidade de exercício do direito por
inércia de seu titular, in casu, é a perda do direito de
fiscalizar ou de punir aqueles atos que inquestionavelmente encontram-se prescritos.
Acerca do tema prescrição, o Mestre Luís Roberto Barroso, assim versa:
[...] em qualquer dos campos do Direito, a prescrição
tem como fundamento lógico o princípio geral de segurança das relações jurídicas e, como tal, é a regra, sendo a imprescritibilidade situação excepcional. A própria
Constituição Federal de 88 tratou do tema para prever as
únicas hipóteses em que se admite a imprescritibilidade,
garantindo, em sua sistemática, esse princípio geral da
perda da pretensão pelo decurso do tempo. Com efeito, esse sempre foi o entendimento da melhor doutrina
e jurisprudência. - (g.n.).
Desse modo, salvo nos casos enumerados na constituição, são prescritíveis todas as demais pretensões, inclusive as que digam respeito a ilícitos penais ou administrativos causadores de prejuízo ao erário, ou seja, a prescritibilidade é a regra constitucional, sendo a imprescritibilidade a exceção.
Em suma, a prescrição é a extinção da pretensão, em razão da inércia do seu titular pelo decurso de determinado lapso temporal, sendo extinta a ação e, quanto ao direito material existe, este fica incólume.
Sobre o tema, cumpre colacionar aos autos a lição de
San Tiago Dantas, como transcrito, verbis:
[...]
Esta influência do tempo, consumido o Direito pela
inércia do titular, serve a uma das finalidades supremas
da ordem jurídica, que é estabelecer a segurança das
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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relações sociais. Como passou muito tempo sem modificar-se o atual estado das coisas, não é justo que se continue a expor as pessoas à insegurança que o direito de
reclamar mantém sobre todos, como uma espada de Dâmocles.
A prescrição assegura que, daqui em diante, o inseguro
é seguro; quem podia reclamar não mais pode. De modo que o instituto da prescrição tem suas raízes numa
das razões de ser da ordem jurídica: estabelecer a segurança nas relações sociais - fazer que o homem possa saber com que conta e com o que não conta. – (g.n.).
Desta maneira, pelas razões já expostas, acolho a preliminar de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em face dos responsáveis, Srs. João Carlos Coser
– Prefeito Municipal, Antônio César Menezes Penedo
– Secretário Municipal de Obras, Silvio Roberto Ramos
– Chefe da Coordenadoria do Governo e Artur Augusto
Oliveira Neves – Secretário Municipal de Transportes e
Infraestrutura Urbana, devendo o processo ser extinto
com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil – CPC, em face das irregularidades
a que não se pretende imputar ressarcimento.
2.2.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
EX - PREFEITO MUNICIPAL JOÃO CARLOS COSER (ITEM 3
DA ITC Nº 04104/2016-6).
Verifica-se da análise dos autos que o Sr. João Carlos Coser, em sede de preliminar, suscitou a ilegitimidade passiva para figurar nos presentes autos, informando, em
síntese, que a Lei nº 5983/2003 instituiu a desconcentração administrativa no âmbito do Poder Executivo de
Vitória, alegando que cada ordenador de despesa é responsável por seus atos à frente da função.
Diário Oficial de Contas

O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
04104/2016-6, colacionou, a folha 1293, o artigo 3º da
Lei Municipal nº 5983/2003, verbis:
[...]
Art. 3º Fica estabelecida a desconcentração administrativa do Poder Executivo Municipal de Vitória, com atribuição de competência às Unidades Orçamentárias para produção de atos e distribuição de decisões e execuções administrativas.

ção; e,
VIII - os Administradores Regionais.
§ 4º A delegação de competência prevista na presente
Lei não isenta a responsabilidade do Prefeito Municipal
dos atos praticados pelos ordenadores de despesas nela indicados. – (g.n.).
Trouxe, também, o que dispõe a Lei Municipal nº
6897/2007, em relação ao § 4º, do artigo 3º, da Lei Municipal nº 5983/2003, vejamos:

§ 1º As ações de produzir atos, distribuir decisões e execuções administrativas, induzem às de autorizar despesas, assinar contratos, acordos, convênios e outros instrumentos congêneres, emitir e assinar empenho, promover a liquidação das despesas, emitir e assinar ordem de pagamento e autorizar suprimento, observado
as normas pertinentes à matéria.

[...]

§ 2º O Chefe do Poder Executivo exercerá a gestão dos
negócios municipais, constituídos e instrumentalizados
nas ações de natureza política, que são criadas, mantidas e desenvolvidas dentro de cada uma das funções do
governo.

João Carlos Coser

§ 3º Na estrutura do Poder Executivo Municipal, são ordenadores de despesa:
I - o Prefeito Municipal;
II - o Procurador Geral;
III - os Secretários Municipais;
IV - o Auditor Geral;
V - o Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito;
VI - o Secretário-Chefe da Coordenadoria de Planejamento;
VII - o Secretário-Chefe da Coordenadoria de Comunicawww.tce.es.gov.br

Art. 1º. Fica revogado o § 4º do Art. 3º da Lei nº 5.983,
de 01 de outubro de 2003.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. – g.n.
Palácio Jerônimo Monteiro, em 30 de abril de 2007.
Prefeito Municipal
Ref. Proc. 2242554/07
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Vitória. g.n
Em que pese o posicionamento da área técnica, no que
se refere à demonstração da revogação do § 4º, do artigo 3º da Lei nº 5983/2003, verifico que a mesma ocorreu em abril 2007, sendo que a auditoria em questão
se refere a 2005, conforme evidencia o Plano de Auditoria nº 016/2006 (fl. 01), sendo que o Relatório de Auditoria de Engenharia nº 003/2006 (fls. 11-29) foi emitido em 20/03/2006, ou seja, tanto os atos praticados,
quanto a emissão do referido relatório ocorreram na vigência da Lei Municipal nº 5983/2003, portanto, entendo que a revogação em comento não pode ser aplicada
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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a este caso.
Assim, a Lei Municipal nº 6897/2007 passou a produzir
efeitos em sua publicação, restando claro que a vigência da Lei Municipal nº 5983/2003, à época dos fatos,
regulamentou a desconcentração administrativa, contudo, extrai-se de seu § 4º, do artigo 3º, que esta não exime a responsabilidade do Prefeito do Município, conforme o caso.

à colação jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas
da União que reflete o entendimento restritivo daquela
Corte de Contas, a este respeito, em face da ocorrência
de culpa in elegendo e in vigilando, verbis:
[...]

tes expendidas.
2.3.
DA AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO SR. JOÃO CARLOS COSER E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS (ITEM 5 DA ITC Nº 04104/20166):

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO.

O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
04104/2016-6, em síntese, argumentou o seguinte:

Desse modo, a referida lei caracteriza a responsabilidade do Prefeito Municipal, bem como dos atos praticados
pelos ordenadores subordinados, deixando claro a possibilidade de imputação da culpa in elegendo do mesmo, conforme apontou o corpo técnico, ainda que não
seja o responsável direto pelo ato praticado,

1. A delegação de competência não transfere a responsabilidade para fiscalizar e revisar os atos praticados.

A delegação de competência, que é considerada princípio autônomo pelo Decreto Lei nº 200/67, possibilita
que autoridades da Administração transfiram aos seus
subordinados, mediante ato específico, atribuições que
lhes são próprias, visando com isso assegurar maior rapidez, objetividade e eficiência às decisões.

Do entendimento supra, extrai-se que, via de regra, a
responsabilidade recairá somente sobre aquele que cometeu erro ou ilegalidade na execução de um determinado ato, ficando isenta a autoridade que delegou sua
prática, porém, excepcionalmente, a autoridade delegante poderá vir a ser responsabilizada por estes atos irregulares praticados pelo agente delegado, nos casos em
que for constatada a ocorrência de culpa in elegendo ou
culpa in vigilando.

Registre-se, com ênfase, que a ausência da individualização das condutas e nexo de causalidade na ITI
620/2007 não decorreu de equivoco da Área Técnica,
mas sim da própria sistemática aplicada à época, por
este Tribunal, na realização de trabalhos de auditoria
e elaboração de Relatórios, que se orientavam baseados em modelos e manuais, então vigentes nesta Corte, que preconizavam a aplicação da responsabilização
(culpa) objetiva aos achados de auditoria, de modo que
apenas os ordenadores de despesa dos órgãos ou entes
auditados figuravam como eventuais responsáveis pelas anomalias detectadas.

O agente delegado é quem pratica o ato e, em princípio,
não compete ao delegante responder por erros ou ilegalidades por aquele cometido, atuando o delegado no
exercício da competência recebida e não em nome do
delegante.
Pode, pois, haver escusa da responsabilidade do delegante no que tange aos atos praticados pelo delegado,
não podendo ser entendida como absoluta, visto que
no momento dessa escolha, deverá ser observado pelo
agente delegante se o sujeito escolhido possui a qualificação adequada para o exercício da função.
Ainda nesta seara da responsabilização do gestor, trago
Diário Oficial de Contas

O Prefeito é responsável pela escolha de seus subordinados e pela fiscalização dos atos por estes praticados.
Culpa in eligendo e in vigilando ( Acórdão nº 1.247/2006
- TCU-1ª Câmara) – (g.n.).

Ocorre que, nestes autos, não há notícia de indicação de
agente para a prática de ato, sem que possuísse habilitação para tal, havendo, tão somente imputação de responsabilidade sem a presença do liame subjetivo da indicação que ensejou o dano.
Desta forma, divirjo do posicionamento da área técnica
e do douto representante do Parquet de Contas e acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Sr. João Carlos Coser, em face das razões anwww.tce.es.gov.br

[...]

Portanto é necessário que haja uma contextualização
histórica na abordagem de processos de fiscalização autuados anteriormente ao exercício de 2012, quando então, em evolução natural dos seus procedimentos de auditagem, passou o TCEES a adotar matrizes de responsabilização objetivando a discriminação de condutas e do
nexo de causalidade existente entre o indício de irregularidade apontado e a atuação do agente apontado como responsável.
Vale dizer que as irregularidades apontadas, em cotejo
com as razões de defesa apresentadas pelos reputados
responsáveis, foram objeto de análise através da InsSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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trução de Engenharia Conclusiva IEC 23/2014, que concluiu pela sua manutenção e imputação de ressarcimento aos defendentes.

critas nos itens 1.3, 2.1, 3.3, 3.4, 4.2, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1,
9.1 e 10.1 da ITI 620/2007, não tiveram suas condutas
abrangidas pela referida peça acusatória.

Observa-se que a maioria dos apontamentos suprareferidos, destacando-se aqueles cujo valor passível de ressarcimento é mais expressivo, estão instruídos por documentação que permite a identificação de possíveis
responsáveis, suas respectivas condutas e nexo causal
com a anomalia detectada, bem como, das sociedades
empresárias que perceberam os valores reputados por
indevidos.

Nesse passo, deve-se ponderar que os relatórios de auditoria confeccionados segundo a orientação atrelada à
responsabilização objetiva não podem ser tidos como
equivocados eis que refletem a orientação normativa superior desta E. Corte vigente à época de sua elaboração.

Contudo, deve ser ressaltado que tendo em vista o modelo de responsabilização, então adotado nos trabalhos de auditoria deste Tribunal, baseado na culpa objetiva, não se perquiriu – à época da realização da elaboração dos Relatórios de Auditoria de Engenharia e da
Instrução Técnica Inicial ITI 620/2007 - acerca da possível responsabilidade de outros agentes públicos, especialmente aqueles que detinham atribuição de medição
e fiscalização das obras, bem como, não se aventou a
possibilidade de responsabilizar-se, solidariamente, as
empresas contratadas em razão da suposta percepção
de pagamento indevido, fato que poderá acarretar enriquecimento sem causa.
Ademais, em que pese o louvável e esmerado esforço de
auditagem realizado por técnicos deste Tribunal, denota-se dos achados indigitados na ITI 620/2007 e acima
mencionados, as ausências da individualização das condutas dos gestores apontados como responsáveis, bem
como, do nexo de causalidade existente entre as condutas e a suposta anomalia constatada.
Verificou-se, dessa forma, que eventuais responsáveis,
pelas inconsistências passíveis de ressarcimento e desDiário Oficial de Contas

Contudo, é necessário considerar que a readequação de
relatórios e peças processuais deles decorrentes à sistemática atual de responsabilização, baseada na aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, demanda
a reinstrução processual com refazimento da matriz de
responsabilidade, bem como, a citação de outros agentes para a composição do polo passivo do processo, tarefas que podem se mostrar infrutíferas ou até mesmo inviáveis em virtude do decurso do tempo e suas implicações naturais (morte de agentes, descarte de documentos, impossibilidade de verificação de indícios, etc) e jurídicas (prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal,
falência de empresas, cerceamento de direito de defesa
pela dificuldade dos eventuais defendentes terem acesso a documentos comprobatórios de suas teses, etc),
confrontando-se, assim, com o princípio constitucional
da razoável duração do processo e os primados da economia processual, celeridade e segurança jurídica.
Insta destacar, que o presente tópico visa atender o
previsto no Regimento Interno desta Corte de Contas,
mormente o art. 313, V, do RITCES (aprovado pela Res.
261/2013), que preceitua o seguinte:
Art. 313. Os processos que tramitam no Tribunal serão
devidamente instruídos pelas unidades competentes,
observando-se, entre outros, os seguintes critérios:
www.tce.es.gov.br

V - indicação de entendimento adotado pelo Plenário
ou pelas Câmaras, bem como de súmula de jurisprudência, que tratem da matéria em exame. (Inciso acrescido
pela Emenda Regimental nº 006, de 12.4.2016). (grifo
nosso)
Nessa ordem de ideias insta destacar que este Tribunal, em casos análogos, tem decidido no sentido de
afastar a responsabilidade dos gestores, em situações
em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações/omissões, recaindo apenas para os Ordenadores tal responsabilidade, conforme julgados exarados nos seguintes processos: Processos TC nº 1989/2010 (Acórdão 232/2013), 5928/09
(Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12
(Acórdão 161/13), 4878/2003 (Acórdão 1796/2015),
3873/2005 (Acordão 910/2016), 3674/2004 (Acórdão
896/2016-Plenário). – g.n.
Lado outro, o douto representante do Parquet de Contas, em síntese, assim se manifestou, verbis:
[...]
Lado outro, não persevera as razões expostas pelo NEC
para o acolhimento da preliminar elencada no item 5 da
ITC 04104/2016-6, quanto à individualização da responsabilidade do sr. João Carlos Coser e dos secretários municipais.
Assim, indispensável comentar a proposta, ainda que
alternativa, relacionada à ausência de estabelecimento de matriz de responsabilidade, enfatizando, ao mesmo tempo, ser inoportuna a reabertura da instrução processual para inclusão dos demais responsáveis, em razão da data da ocorrência dos fatos e da inexistência de
elementos probatórios suficientes para apontar todos
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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os envolvidos, dando destaque a julgados exarados pela
Corte de Contas.

dos devedores o pagamento da integralidade da dívida
(TCU, Acórdão 1337/2017 – Plenário);

Registra-se, inicialmente, que ainda que transcorrido
mais de 10 anos desde o fato gerador, somente pode
ser invocado o posicionamento do Tribunal de Contas da
União quanto ao cabimento do “arquivamento de processos de tomada de contas especial nas hipóteses em
que o transcurso de lapso temporal superior a dez anos
entre a ocorrência dos fatos e a citação dos responsáveis comprovadamente importe obstáculos intransponíveis ao exercício do direito de defesa, competindo às partes aduzir os elementos objetivos que demonstrem o real
prejuízo para suas defesas” (Acórdão 2511/2015).

Eventual ausência de chamamento de outros responsáveis solidários pelo TCU não constitui nulidade processual, não obstando, portanto, a imputação do débito ao agente devidamente citado, o qual, querendo, poderá requerer em juízo ressarcimento pessoal por meio
de ação regressiva (TCU, Acórdão 2825/2017 – Primeira Câmara);

Além disso, cabe destacar a desnecessidade de se buscar
eventuais responsáveis naquelas irregularidades, praticadas há mais de cinco anos, em que não se apontou
qualquer dano ao erário, uma vez que não é mais possível aplicar qualquer sanção.
Destarte, somente haveria pertinência na reabertura da
instrução processual quanto aos apontamentos que lesaram o erário.
No entanto, ressalta-se que não existe qualquer óbice à
imputação de débito aos responsáveis chamados ao feito, cujas responsabilidades estejam devidamente delineadas, mesmo que constatada eventual ausência de citação de pretensos terceiros solidários, consoante entendimento do Tribunal de Contas da União:
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
Diário Oficial de Contas

O instituto da solidariedade passiva constitui benefício
legal erigido em favor do credor, razão pela qual eventual ausência do chamamento de outros responsáveis solidários pelo TCU não constitui nulidade processual, não
obstando, portanto, a imputação de débito ao agente
devidamente citado, o qual, querendo, poderá reaver
em juízo eventual ressarcimento pessoal por meio de
ação regressiva (TCU, Acórdão 2591/2016 – Plenário);
Não há óbice à atribuição de responsabilidade pelo débito a apenas um dos devedores solidários, uma vez
que a solidariedade passiva constitui benefício do credor. Caso queira, o responsável pode cobrar dos outros
devedores a dívida que lhe foi atribuída, pelos meios jurídicos disponíveis, no âmbito da ação de execução de
título extrajudicial (TCU, Acórdão 10468/2016 – Segunda Câmara);
A solidariedade passiva constitui benefício do credor,
que pode exigir de um ou de todos os devedores a integralidade da dívida. A ausência de citação de pretensos terceiros solidários não obsta o regular prosseguimento do feito no TCU (TCU, Acórdão 5375/2016 – Primeira Câmara);
Na responsabilidade solidária, o litisconsórcio, acaso
www.tce.es.gov.br

existente, seria simples, haja vista que a decisão não
precisaria ser idêntica para os litisconsortes; e seria facultativo, visto que não precisaria ser formalizado para
que a relação processual tivesse validade. A solidariedade passiva é direito que assiste ao TCU, cabendo a este a sua utilização ou não, na forma do art. 12, inciso I,
da Lei Orgânica do TCU (TCU, Acórdão 5274/2010 – Primeira Câmara).
Ademais, não há que se falar em ausência de matriz
de responsabilidade quando da elaboração da Instrução Técnica Inicial, sendo possível a responsabilização
do ordenador de despesas, na prática de atos de gestão, por atos por ele praticados e também por culpa
“in vigilando” ou “in eligendo”, e demais responsáveis,
uma vez que evidenciado o nexo de causalidade entre
seu comportamento e as irregularidades praticadas, da
qual redundou em dano ao erário, e também ausente
quaisquer das excludentes de culpabilidade. g.n
Desse modo, em que pese o posicionamento da área
técnica e do douto representante do Parquet de Contas,
verifico que há divergência neste particular.
Ocorre que o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva, em síntese, ponderou que o relatório de auditoria, à
época, foi confeccionado na forma da orientação atrelada à responsabilização objetiva, com base em orientação normativa, vigente à época de sua elaboração.
Salientou o subscritor que deve se “considerar que a readequação de relatórios e peças processuais deles decorrentes à sistemática atual de responsabilização, baseada
na teoria subjetiva, demanda a reinstrução processual
com o refazimento da matriz de responsabilidade, bem
como a citação de outros agentes para a composição do
polo passivo do processo, tarefas que podem se mostrar
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infrutíferas ou até mesmo inviáveis em virtude do decurso do tempo e suas implicações naturais (morte de agentes, descarte de documentos, impossibilidade de verificação de indícios, etc) e jurídicas (prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, falência de empresas, cerceamento de direito de defesa pela dificuldade dos eventuais defendentes terem acesso a documentos comprobatórios de suas teses, etc), confrontando-se, assim, com o
princípio constitucional da razoável duração do processo
e os primados da economia processual, celeridade e segurança jurídica”.
O douto representante do Parquet de Contas entendeu
que “não há que se falar em ausência de matriz de responsabilidade quando da elaboração da Instrução Técnica Inicial, sendo possível a responsabilização do ordenador de despesas, na prática de atos de gestão, por atos
por ele praticados e também por culpa “in vigilando” ou
“in eligendo”, e demais responsáveis, uma vez que evidenciado o nexo de causalidade entre seu comportamento e as irregularidades praticadas, da qual redundou
em dano ao erário, e também ausente quaisquer das excludentes de culpabilidade.
Assim sendo, no que se refere à ausência de matriz de
responsabilidade, verifico que a instrução processual
do feito restou-se precária, sem a devida apreciação da
culpabilidade, elemento imprescindível para caracterização da responsabilidade pessoal do agente público.
Desse modo, verifica-se que a precária instrução processual resultou em plena ausência da matriz de responsabilização, sem análise da individualização das condutas
e sem a caracterização do nexo de causalidade entre as
irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial –
ITI nº 620/2007 com a conduta dos agentes públicos inDiário Oficial de Contas

dicados como responsáveis, representando uma estrutura típica de responsabilidade objetiva, não condizente com a natureza deste procedimento de fiscalização.
Nesse sentido, não resta outra alternativa senão extinguir o processo sem resolução de mérito, em relação à
responsabilização proposta pelo corpo técnico, com fundamento em documentos acostados aos autos pela própria equipe de auditoria, vez que os elementos probatórios e os indicativos de irregularidades demonstram a
participação de outros agentes públicos que seriam diretamente responsáveis pela fiscalização, elaboração dos
procedimentos formais obrigatórios e competentes para
atestar as medições dos serviços, conforme se constata
das irregularidades indicadas na Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 04104/2016-6.
A elaboração da matriz de responsabilização indica que
a responsabilidade não pode recair unicamente sobre os
Chefes de Poder ou sobre os altos dirigentes dos Órgãos
Públicos pela simples razão do cargo que ocupam, sendo
imprescindível a análise das condutas dos demais agentes públicos que participaram para configuração da irregularidade, sob pena de violação da responsabilidade subjetiva, cuja demonstração rechaça a responsabilidade presumida.
Alinho-me, neste caso, ao pensamento do Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, tomando de empréstimo as suas palavras, no sentido de que um Prefeito, além das atribuições político-gerenciais, desempenha, também, tarefas de índole administrativa, o que
inviabilizaria a abrangência de uma conduta de forma
onipotente, eis que não caberia ao Prefeito a tudo se encarregar.
Neste contexto, merece destaque a posição adotada nas
www.tce.es.gov.br

quais se consolidou o entendimento sobre a matéria –
responsabilidade subjetiva e individualização da pena,
senão vejamos: A formação da vontade da Administração depende da atuação de vários agentes, integrantes
de um ou diferentes órgãos estatais, esta atuação é feita por meio do processo administrativo, que é um conjunto de atos jurídicos, inclusive atos particulares, necessários à manifestação da vontade estatal.
Tais atos, via de regra, não são praticados por um único agente, mas por vários agentes que atuam numa cadeia, numa relação de interdependência.
Portanto, uma decisão administrativa não depende, majoritariamente, da vontade única e exclusiva de um agente público, pelo contrário, as inúmeras decisões da Administração Pública, ainda que tenham o ato final expedido por um único agente, dependem do trabalho conjunto de inúmeros agentes que atuam por meio de um
processo administrativo.
No lecionar de Hely Lopes Meirelles, o procedimento administrativo é a sucessão ordenada de operações que
propiciam a formação de um ato final objetivado pela
Administração. É, portanto, o iter legal a ser percorrido
pelos agentes públicos para a obtenção dos efeitos regulares de um ato administrativo principal.
Neste sentido, o procedimento administrativo constitui-se de atos intermediários, preparatórios e autônomos,
mas sempre interligados que se conjugam para dar conteúdo e forma ao ato principal e final colimado pelo Poder Público.
As operações intermediárias, à medida que se realizam,
sem oposição dos interessados, tornam-se definitivas
para a Administração e para o administrado.
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Nessa esteira, a Administração Pública realiza sua função
executiva por meio de atos jurídicos que recebem a denominação especial de atos administrativos, onde o ato
principal é o que encerra a manifestação de vontade final da Administração e o ato intermediário ou preparatório é o que concorre para a formação de um ato principal e final.

dos, até porque, se ele puder controlar detalhadamente,
o que implica analisar detidamente todos os elementos
dos atos expedidos pelos subalternos, então, não há necessidade de um número expressivo de agentes”.

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.

O superior tem atribuições próprias e responde por elas
e, da mesma forma, o inferior responde pelos atos praticados ou omitidos dentro de sua esfera de competência.

Consoante ensina, também, Celso Antônio Bandeira de
Mello, os atos que compõem um determinado processo
detêm as características de autonomia, unidade de efeitos jurídicos e relação de causalidade.

Neste caso, o superior somente pode ser responsabilizado por atos que se inserem na competência do subalterno, quando ficar provado que “o superior contribuiu para a prática do ato ilícito”.

Nesta linha de entendimento, deve-se tomar especial
cuidado quando, após a análise do caso concreto, se verificar que 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.

A autonomia implica a existência individual de cada ato,
de forma que cada ato integrante de um processo administrativo deve conter todos os elementos do ato administrativo, a fim de produzir um efeito específico e que é
essencial para a decisão administrativa.

A ausência de nexo causal resta evidente na medida em
que o único fator de responsabilização possível seria a
atribuição de culpa ao gestor, em decorrência da escolha
do subordinado, sem qualquer análise das condutas praticadas por cada um dos agentes envolvidos nas supostas irregularidades, configurando-se clara hipótese de
responsabilidade objetiva sem qualquer respaldo legal.

Assim, a unidade de efeitos decorre exatamente do fato
de que, embora cada ato seja manifestado com uma finalidade específica, todos os atos de um processo têm
em vista uma única manifestação de vontade da Administração.
Por fim, vê-se que a última característica é a relação de
causalidade, isto é, na medida que cada ato é pressuposto e causa do sucessor, se os atos não forem praticados na sequência lógica, todos serão viciados, pois tal
vício, em um procedimento, rompe com a cadeia causal
a partir da prática do ato que não teve relação de efeito do anterior.
É nesta lógica que a professora Sirlene Arêdes, na obra
Responsabilização do Agente Público, defende “que não
se pode exigir do superior o extremo controle de todos os atos praticados por todos os agentes subordinaDiário Oficial de Contas

Desta maneira, a culpa 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.
Obviamente que 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.
Ocorre que em não havendo a matriz de responsabilidade, imputando-se o nexo causal respectivo, não se
www.tce.es.gov.br

Afinal, o gestor não pode ser penalizado pela prática
de atos legais e legítimos, como os de nomear secretários, assinar atos que envolvam aspectos contábeis, como prestações de contas, demonstrativos, balanços, ou
mesmo homologar, assinar contratos, aditivos ou ordenar despesas, por dever de ofício, lastreado em processo devido e de alta complexidade, fundado em pareceres
técnicos e jurídicos.
Devem, tais agentes, ao proferir atos vinculados de sua
competência privativa, ver realizada, no caso concreto, a
devida motivação e demonstração do nexo causal, sob
pena de violação do devido processo legal.
Desta maneira, os gestores enquadrados nesta hipótese,
não podem responder pelos danos ao erário, de modo geral, isto é, solidário, ao menos sem que haja a demonstração dos motivos, de fato e de direito, notadamente, a delimitação da conduta e do específico dano
causado, em quantidade e extensão, quando for o caso.
Há, pois, necessidade de demonstração da devida relação de causalidade com a atuação do agente, para
além, de uma simples aposição de uma assinatura por
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dever de ofício, isto é, em decorrência da mera relação
formal por exercício de competência, ao se assinar um
contrato, um aditivo ou ordem de pagamento, um balanço, quando se verificar ser esta a única conduta possível, mormente quando já ouvidos os diversos órgãos de
assessoramento, o próprio controle interno.
Portanto, ocorre neste caso o que se denomina inexigibilidade de conduta funcional diversa, que na teoria geral dos atos jurídicos, é excludente de responsabilização
e, mais do que isso, apesar de existir formalmente, a relação de causalidade entre ato e dano, fica rompida, ao
menos quanto ao seu conteúdo, a saber, o de responder pelos prejuízos ao erário, por ação ou omissão, culpa ou dolo.
Esta é a posição do Egrégio Tribunal de Contas da União,
ao vedar a simples atribuição de responsabilidade solidária, vejamos:
[...] 2. É necessária a comprovação de que o ordenador
de despesa tenha agido em conivência com subordinado seu para a sua responsabilização por débito decorrente de ato praticado por este. 3. Nem sempre o ordenador de contas tem responsabilidade pelo subordinado
[...] AC-2337-11/12-2 - (g. n.).
Em assim sendo, para que ocorra a responsabilidade jurídica, há elementos indispensáveis a serem observados,
quais sejam:
1.
Ação ou omissão do agente, investindo contra
alguém, ou deixando de atuar, ferindo seu direito ou patrimônio, ou seja, um ato contrário ao direito, portanto,
ilícito, com atuação dolosa, intenção de causar prejuízo
ao erário, ou culpa, isto é, deixar que o prejuízo ocorra,
por omissão, negligência, imprudência ou imperícia;
Diário Oficial de Contas

2.
Nexo de causalidade, isto é, relação de causa e
efeito entre o ato ilícito e o dano, não se referindo a ato
final de subscrição do contrato, de ordenação de despesa ou mesmo pagamento desta, visto que já empenhada anteriormente por outro agente, não se constituindo
fato suficiente e autônomo para configurar o ato ilícito,
tampouco formar relação de causalidade com os supostos atos suscetíveis de reparação, por responsabilização
solidária;
3.
O dano ou prejuízo, com indicação do montante e a quem se imputa a responsabilidade, bem como em
que medida, se for o caso.
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
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.).

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.
(...)
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 vejamos:
(...)

[...]

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:

(...)

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:

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 18 de junho de 2018

146

ATOS DO PLENÁRIO

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:
(...)
III – CONCLUSÃO:
Na forma do exposto, divergindo da área técnica e do
MPEC, VOTO para que este Colegiado profira julgamento
nos seguintes termos:
(...)
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 de
todos os agentes que influíram para a irregularidade, o
nexo de causalidade, bem como da matriz de responsabilidade, prejudicando sobremaneira a individualização
da pena, resultando na possibilidade de atribuição de
responsabilidade além da realmente devida, motivo pelo qual é de se afastar a responsabilidade do então PreDiário Oficial de Contas

feito Municipal.
Quanto à necessidade de individualização das condutas,
como requisito obrigatório para a atribuição de responsabilidade aos agentes públicos, cumpre destacar que a
Lei Orgânica anterior já estabelecia a sua necessidade,
conforme se destaca da leitura do artigo 5º, inciso XLVI e artigo 71, inciso II, da Constituição Federal c/c o artigo 4º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 32/93,
verbis:
[...]
Art. 5º (...) XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
[...]
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;
[...]
Art. 4º A jurisdição do Tribunal de Contas abrange:
I - qualquer pessoa física, órgão ou entidade a que se
refere o artigo lº, 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; - (g. n.).
www.tce.es.gov.br

Desse modo, não é lícito à atribuição de responsabilidade objetiva pressuposta sem ao menos verificar, com
base nos elementos probatórios, a culpabilidade de cada agente público que tenha contribuído para a concretização do dano ao erário, pois é imprescindível para
condenação de qualquer agente o exame da sua culpabilidade, vez que por meio desse exame decorrerá a aplicação proporcional da pena.
Com efeito, a ausência de verificação de causalidade entre as ações que deram ensejo ao dano e o exame da
culpabilidade com a precisa individualização da sanção,
acaba por viciar todo o contraditório processual, resultando na atribuição de responsabilidade genérica ao
agente e que muitas vezes não tendo contribuído especificamente para ocorrência do dano, ou apenas contribuindo de forma parcial, mas respondendo por todo o ilícito.
Destarte, a doutrina pátria ensina que a culpabilidade
resulta em um signo com diversos sentidos, decorrendo dessa característica uma tríade estrutural do instituto
que pode ser visualizado: a) como fundamento da pena;
b) como fator de graduação da sanção; ou c) como limite do poder punitivo.
Sendo assim, a culpabilidade na acepção de limite da pena, visa à garantia de que o sujeito não será condenado
além ou aquém da medida prevista pela própria ideia
de culpabilidade, isto é, a culpabilidade é a verdadeira dosagem para que não haja o arbítrio na condenação do sujeito, personificando a máxima do direito penal, “nulla poena sine culpa” (não há pena sem culpa).
Nesse sentido, em termos de Tribunal de Contas, vale
destacar que a Lei Orgânica – Lei Complementar Estadual nº 621/2012 impõe a necessidade de se definir a resSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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ponsabilidade pelo ato imputado ao agente, seja ela decorrente de responsabilidade individual ou solidária, nos
seguintes termos:
[...]
Art. 57. Na fase de instrução, havendo indícios de irregularidade, cabe ao Tribunal de Contas ou ao Relator:
I - definir a responsabilidade individual ou solidária pelo
ato impugnado, inclusive do terceiro que, como contratante ou parte interessada, haja concorrido para o dano; - (g. n.).
Desse modo, a precisa definição da responsabilidade dos
agentes que contribuíram para a irregularidade, somado
ao exame da culpabilidade de cada agente, bem como a
individualização da pena a ser aplicada a cada um dos responsáveis, se configura em pressuposto necessário para o cumprimento do devido processo legal, afastando,
com isso, a possibilidade do Estado eleger os agentes a
serem responsabilizados pelo ilícito, situação que infringiria o próprio Estado de Direito.
Assim sendo, entendo que não foi evidenciado nenhum
dos elementos necessários para atribuição de responsabilidade dos agentes públicos, seja o nexo causal, a
culpabilidade ou a individualização das condutas, situação que resultou na plena ausência da matriz de responsabilidade do processo de auditoria ordinária (TC
2285/2006), devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do
CPC.
Em razão das fundamentações aludidas, decorrente da
ausência de matriz de responsabilidade de todos os possíveis responsáveis pela irregularidade, deixo de determinar o refazimento da matriz de responsabilidade, a fim
de corrigir a instrução processual, ofertando aos responDiário Oficial de Contas

sáveis, a possibilidade de exercer o direito constitucional
à ampla defesa, vez que os fatos referem-se ao exercício
de 2005, bem como o processo já perdura por mais de 10
anos nesta Corte de Contas, em respeito à garantia constitucional da duração razoável do processo, insculpido no
artigo 5º, inciso LXXVII, da Carta Magna, tendo o Egrégio
Tribunal de Contas da União assim se pronunciado, verbis:
[...]
SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL. OBRAS DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO NA RODOVIA BR- 226/MA. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. SUPERFATURAMENTO. ALEGAÇÕES DE DEFESA INSUFICIENTES PARA AFASTAR A IRREGULARIDADE. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. PRESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO
DE MULTA. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. OMISSÃO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 16 ANOS ENTRE
OS FATOS E A NOTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL. OBSTÁCULO À DEFESA. ACOLHIMENTO. PREJUDICADA A RESPONSABILIZAÇÃO DO EMBARGANTE COM RELAÇÃO
AO DÉBITO. CIÊNCIA. (GRUPO II – CLASSE I – Plenário, TC
041.555/2012-0, Natureza: Embargos de Declaração (em
Tomada de Contas Especial), Embargante: Wolney Wagner de Siqueira, ex-diretor de Engenharia Rodoviária do
extinto DNER, Unidade: Superintendência Regional do
DNIT no Estado do Maranhão - DNIT) – (g. n.).
Em assim sendo, deixo, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, de
determinar o refazimento da matriz de responsabilidade, afastando a responsabilidade do gestor, visto que os
elementos mínimos necessários para atribuição de responsabilidade não se encontram precisamente delineados nos autos, quais sejam, a culpabilidade com a consequente individualização da pena, relação precisa de causalidade pelos fatos ensejadores da irregularidade.
www.tce.es.gov.br

A jurisprudência caminha neste sentido, quanto à demora
no processamento do feito, vejamos:
[...]
EMENTA Habeas corpus. Constitucional. Excesso de prazo
para o julgamento do writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal configurado. Não
observância da norma constitucional da razoável duração
do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República). Precedente. 1. É da jurisprudência da Corte o entendimento de que “a comprovação de excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura
constrangimento ilegal, por descumprimento da norma
constitucional da razoável duração do processo (art. 5º,
inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando,
excepcionalmente, a concessão de habeas corpus” (HC
nº 101.896/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/5/10). (STF - HC: 110367 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/05/2012,
Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-170 DIVULG 2808-2012 PUBLIC 29-08-2012)
[...]
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE IMPETRADA. DURAÇÃO RAZOÁVEL
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO. ART. 24 DA LEI
Nº 11.457/2007. REMESSA NECESSÁRIA D ESPROVIDA.
1. A mora da Administração Fazendária em apreciar o
processo administrativo fiscal do contribuinte ofende o
princípio constitucional da garantia de duração razoável do processo (inciso LXXVIII, do art. 5º, incluído pela EC nº 45/2004). A matéria já foi objeto de pronunciamento definitivo pela C. Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.138.206/RS, subSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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metido à sistemática dos recursos repetitivos. (TRF-2
00225757620134025101 0022575-76.2013.4.02.5101,
Relator: FERREIRA NEVES, Data de Julgamento:
02/03/2016, 4ª TURMA ESPECIALIZADA). – (g. n.).
Nesse sentido, cumpre destacar que tal posicionamento
encontra amparo em precedentes desta Corte de Contas, conforme pode se verificar nos Processos TC nº
1989/2010, 5928/2009 e 2873/2009, de relatoria do
Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
3.

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.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.
ACOLHER preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam do Sr. João Carlos Coser – ex- Prefeito Municipal
de Vitória, conforme razões expendidas no item 2.2 desta
decisão;
2.
ACOLHER, na forma do art. 71 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, a preliminar de prescrição
da pretensão punitiva deste Egrégio Tribunal de Contas,
em relação aos Srs. João Carlos Coser - Prefeito Municipal à época, Antônio César Menezes Penedo – Secretário Municipal de Obras, Sílvio Roberto Ramos – Chefe da
Coordenadoria de Governo, Luiz Carlos Reblin – Secretário Municipal de Saúde, Marlene de Fátima Cararo Pires
– Secretária Municipal de Educação, e Artur Augusto Oliveira Neves – Secretário Municipal de Transporte e InfraDiário Oficial de Contas

-Estrutura Urbana, conforme razões expendidas no item
2.1 desta decisão, EXTINGUINDO-SE, com fundamento
no artigo 487, inciso II, do Código do Processo Civil, o processo com resolução de mérito, em face da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva deste Egrégio Tribunal
de Contas, em face dos Srs. João Carlos Coser - Prefeito
Municipal à época, Antônio César Menezes Penedo – Secretário Municipal de Obras, Sílvio Roberto Ramos – Chefe da Coordenadoria de Governo, Luiz Carlos Reblin – Secretário Municipal de Saúde, Marlene de Fátima Cararo
Pires – Secretária Municipal de Educação, e Artur Augusto Oliveira Neves – Secretário Municipal de Transporte e
Infra-Estrutura Urbana;
3.
EXTINGUIR o processo sem resolução de mérito, pelas razões expendidas no item 2.3 desta decisão,
em razão da ausência de individualização de conduta
e de identificação do nexo causal, conforme razões antes expendidas, em face da impossibilidade material do
exercício do contraditório e da ampla defesa;
4.
Arquivar os presentes autos, após a ciência dos
interessados e do respectivo trânsito em julgado.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
VOTO VISTA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO
1. Relatório
Solicitei vistas deste processo, da relatoria do Conselheiro
em substituição Marco Antonio da Silva, que trata de auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Vitória referente ao exercício de 2005, sob a responsabilidade do Senhor João Carlos Coser, Prefeito naquele exercício.
Os relatórios de auditoria de engenharia 03/2006 e
www.tce.es.gov.br

007/2006 apontaram indícios de irregularidades reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI 620/2007 (fls.
698/741), em cujos termos foi prolatada a Decisão Preliminar TC 1874/2007 (fl. 760), promovendo-se a citação
dos responsáveis.
Devidamente citados, os senhores João Carlos Coser, Antônio César Menezes Penedo, Sílvio Roberto Ramos, Luiz
Carlos Reblin, Artur Augusto Oliveira Neves e Marlene de
Fátima Cararo Pires se manifestaram tempestivamente às
fls. 771/794 e juntaram os documentos de fls. 795/1022.
Observa-se que o Sr. Luiz Carlos Reblin ainda complementou sua defesa às fls. 1027/1028 e juntou documentos às
fls. 1029/1197.
O Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO elaborou a Instrução Engenharia Conclusiva IEC 23/2014 (fls.
1200/1282) e em seguida o Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas – NEC, a Instrução Técnica Conclusiva ITC
4104/2016 (fls. 1284 – 13140).
A ITC 4104/2016 conclui opinando pela manutenção das
irregularidades de que decorre dano ao erário - itens
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
4.2.4 da IEC 23/2014, no valor total de R$ 517.332,20
(quinhentos e dezessete mil, trezentos e trinta e dois reais
e vinte centavos), correspondentes a 325.222,99 VRTE – e
pela conversão dos autos em tomada de contas especial.
Opina também pelo reconhecimento da prescrição relativa à aplicação da pena de multa a todos os indícios de
irregularidades mantidos na IEC e por não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Sr. João Carlos Coser.
Assim, a ITC 4104/2016 opina pela rejeição das justificativas e pela irregularidade da contas do senhor João Carlos
Coser – Ex-Prefeito Municipal condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a R$ 517.332,20 (quinhenSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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tos e dezessete mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos), correspondentes a 325.222,99 VRTE, solidariamente com os demais responsáveis, conforme tabela abaixo transcrita:
Item IEC
23/2014
Item 4.1.1

Item da ITI
620/2007
Item 1.3

Item 4.1.2

Item 2.1

Item 4.1.3

Item 3.3

Item 4.1.4

Item 4.2

Item 4.1.5

Item 5.1

Item 4.1.6

Item 6.1

Item 4.2.1

Item 7.1

Item 4.2.2

Item 8.1

Item 4.2.3

Item 9.1

Item 4.2.4

Item 10.1

Diário Oficial de Contas

Agente(s) responsável(is)

Ressarcimento

João Carlos Coser – Prefeito Municipal
Antônio César Menezes Penedo – Secretário
Municipal de Obras
João Carlos Coser – Prefeito Municipal
Antônio César Menezes Penedo – Secretário
Municipal de Obras
Luiz Carlos Reblin – Secretário Municipal de
Saúde
João Carlos Coser – Prefeito Municipal
Antônio César Menezes Penedo – Secretário
Municipal de Obras
João Carlos Coser – Prefeito Municipal
Sílvio Roberto Ramos – Chefe da Coordenadoria do Governo
João Carlos Coser – Prefeito Municipal
Antônio César Menezes Penedo – Secretário
Municipal de Obras
Marlene de Fátima Cararo Pires – Secretária
Municipal de Saúde
João Carlos Coser – Prefeito Municipal
Antônio César Menezes Penedo – Secretário
Municipal de Obras
Marlene de Fátima Cararo Pires – Secretária
Municipal de Saúde
João Carlos Coser – Prefeito Municipal
Artur Augusto Oliveira Neves – Secretário
Municipal de Transporte e Infra-estrutura Urbana
João Carlos Coser – Prefeito Municipal
Artur Augusto Oliveira Neves – Secretário
Municipal de Transporte e Infra-estrutura Urbana
João Carlos Coser – Prefeito Municipal
Artur Augusto Oliveira Neves – Secretário
Municipal de Transporte e Infra-estrutura Urbana
João Carlos Coser – Prefeito Municipal
Artur Augusto Oliveira Neves – Secretário
Municipal de Transporte e Infra-estrutura Urbana

R$ 70.667,90 (setenta mil seiscentos e sessenta e
sete reais e noventa centavos), correspondentes a
44.425,66 VRTE.
R$ 20.274,57 (vinte mil, duzentos e setenta e quatro
reais e cinquenta e sete centavos), correspondentes
a 12.745,69 VRTE.
R$ 75.343,44 (setenta e cinco mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), correspondentes a 47.364,96 VRTE.
R$ 282.115,71 (duzentos e oitenta e dois mil cento
e quinze reais e setenta e um centavos), correspondentes a 177.353,18 VRTE.
R$ 5.567,44 (cinco mil quinhentos e sessenta e sete
reais e quarenta e quatro centavos), correspondentes a 3.499,99 VRTE.
R$ 52.659,22 (cinquenta e dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), correspondentes a 33.104,44 VRTE
R$ 2.292,43 (dois mil duzentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos), correspondentes a
1.441,15 VRTE
R$ 8.102,38 (oito mil cento e dois reais e trinta e oito
centavos), correspondentes a 5.093,59 VRTE.
R$ 306,54 (trezentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos), correspondentes a 192,71 VRTE.
R$ 2,57 (dois reais e cinqüenta e sete centavos), correspondentes a
1,62 VRTE.

www.tce.es.gov.br

Por fim, a ITC 4104/2016 formula proposta alternativa no
que tange às irregularidades que tratam de ressarcimento, pelo envio dos autos ao Relator, para que, considerando as questões processuais noticiadas no item 5 daquela
ITC (individualização da responsabilidade do senhor João
Carlos Coser e dos secretários municipais), decida pela
extinção do processo, sem julgamento de mérito, com
sucedâneo em precedentes deste E. Tribunal (Acórdãos
232/2013; 304/13; 231/13; 161/13 e 1796/2015), ou determine a complementação de instrução do feito pela
unidade técnica competente.
O Ministério Público de Contas, por parecer às fls. 13191337, acompanha a ITC 4104/2016 quanto à ocorrência
de prescrição, rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva ausência de individualização das condutas e
afirma:
estão preenchidos os pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente para a conversão do feito em Tomada de Contas
Especial, haja vista a comprovação de prejuízo ao erário municipal, em montante equivalente a 325.222,99
VRTE;
eventual deficiência na matriz de responsabilidade não
é óbice ao julgamento do processo, devendo-se, à luz
das teorias que regulam a responsabilidade nos processos de contas, examinar o nexo de causalidade entre a
conduta dos responsáveis devidamente citados e o dano causado;
não se aplica, na espécie, o arquivamento do processo
nos termos do art. 142, § 4º, da LC n. 621/2012 c/c arts.
427, § 4º, e 465 do RITCEES, haja vista a existência de
materialidade necessária para a persecução dos responsáveis; o valor de alçada para fins de conceituar conceiSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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to de racionalização administrativa foi estabelecido em
20.000 VRTE pelo art. 9º da IN TC 32/2014;
a instrução processual está concluída, amparada em farta documentação, encontrando-se o feito maduro para
julgamento, não sendo possível o seu arquivamento por
suposta economicidade processual, ou mesmo a reabertura da instrução processual.
Quanto ao mérito, o Ministério Público de Contas se manifesta no mesmo sentido que o da instrução técnica, pela irregularidade das contas de todos os agentes responsáveis e pelo ressarcimento ao erário.
O Conselheiro Relator formula seu voto (fls. 1344-1373)
em sentido divergente da área técnica e Ministério Público de Contas, acolhendo as preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e ausência de individualização das
condutas, com a consequente extinção do processo sem
julgamento do mérito e arquivamento.
Na sessão plenária de 03/04/2018 solicitei vistas deste
processo.
É o relatório
2. Fundamentação
Há questões preliminares tratadas na Instrução Técnica
Conclusiva, que analisaremos inicialmente.
2.1 Prescrição da pretensão punitiva do TCEES
Os fatos apontados na Instrução Técnica Inicial ITI
620/2007 ocorreram no exercício de 2005, consubstanciados em sede de um processo de fiscalização deve ser
estabelecido como marco inicial da contagem do prazo
prescricional, a data da ocorrência do fato, conforme disposição contida no art. 71, § 2º, II, da LC 621/2012.
A citação dos supostos responsáveis foi determinada peDiário Oficial de Contas

la Decisão Preliminar TC 1874/2007 (fl. 760), emitida em
04/12/2007 e concluída em dezembro de 2007, com a
juntada do último mandado.
De acordo com o que se afirma na ITC 4104/2016, o curso do prazo prescricional iniciado em 2005 interrompeu-se, em razão da realização das citações, no decorrer do
mês de dezembro de 2007, a teor do que dispõe o prefalado § 4º do art. 71 da LC 621/2012, ou, na forma do
art. 362, VI do RITCEES, interrompeu-se em 18/12/2007,
com a juntada aos autos dos últimos termos de citação.
Também não se verifica, conforme afirma a ITC, a ocorrência de causas suspensivas à contagem do prazo prescricional.
Daí se concluir que a pretensão punitiva desta E. Corte
de Contas, referente à aplicação de sanções aos gestores, extinguiu-se em dezembro de 2012, a teor do que
dispõe o inciso II do § 2º do art. 71 da LC 621/2012.
Ressalte-se, entretanto, que embora o advento do fenômeno prescricional tenha o condão de extinguir a possibilidade de aplicação de sanção, em nada afeta a possibilidade das contas do gestor serem julgadas irregulares
caso subsista anomalia que implique em imposição de
ressarcimento, hipótese na qual o processo de fiscalização deverá ser convertido em tomada de contas especial
(art. 57, IV, da LC 621/2012 e 207, VI, do RITCEES) e ser
julgada na forma do art. 84 e seguintes da LC 621/2012.
O Ministério Público de Contas destaca que este processo permaneceu inerte no período de 07/07/2009 a
13/08/2014; reconhece a ocorrência da prescrição e ressalta que persiste a atuação fiscalizadora do Tribunal de
Contas tendo em vista a ocorrência de prejuízo ao erário.
O Conselheiro Relator acompanha a área técnica e o MP
www.tce.es.gov.br

no sentido de acolher a preliminar de prescrição e votar pela extinção do processo com julgamento de mérito, em relação às irregularidades em que não ocorreu
dano ao erário.
2.2 Ilegitimidade passiva do Senhor João Coser (item 3
da ITC 4104/2016).
De acordo com a ITC 4104/2016, a defesa do Ex-Prefeito Municipal argumenta que a Lei Municipal 5.983/2003
estabeleceu a desconcentração administrativa no âmbito do Poder Executivo de Vitória, e que, portanto, cada
ordenador de despesas é responsável pelos atos que realizar a frente desta função. Ressaltou que a Lei Municipal n° 6.897/2007 revogou o § 4º do art. 3 da Lei n°
5.983/2003, que anteriormente não isentava a responsabilidade do prefeito nos atos praticados pelos ordenadores de despesa.
Verificamos que o art. 3º da Lei Municipal 5.983/2003
dispõe:
Art. 3º Fica estabelecida a desconcentração administrativa do Poder Executivo Municipal de Vitória, com atribuição de competência às Unidades Orçamentárias para
produção de atos e distribuição de decisões e execuções
administrativas.
[...]
§ 4º A delegação de competência prevista na presente
Lei não isenta a responsabilidade do Prefeito Municipal
dos atos praticados pelos ordenadores de despesas nela indicados. (grifo nosso).
A Lei Municipal n° 6.897, de 30 de abril de 2007, assim
determinou:
Art. 1º. Fica revogado o § 4º do Art.3º da Lei nº 5.983, de
01 de outubro de 2003.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assim, de acordo com a análise técnica e conforme o §4º
do art. 3º da Lei Municipal 5.983/2003, apesar da referida lei ter promovido a desconcentração administrativa, a mesma não exonerou o prefeito municipal pela responsabilidade dos atos praticados pelos ordenadores de
despesas delegados, no caso em epígrafe pelo Secretário
Municipal de Obras.
Acompanho o entendimento da ITC 4104/2016 pelo
afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva do
Ex-Prefeito Municipal Sr. João Carlos Coser, mantendo
sua responsabilidade quanto à irregularidade de item
4.1 apontada na IEC 19/2015, citando inclusive a jurisprudência desta Corte, em situação idêntica:
ACÓRDÃO TC-490/2009
PROCESSO - TC-2321/2007 (APENSOS: TC-2322/2007;
TC-4233/2007 E
TC-4237/2007)
INTERESSADO - JOSÉ GUASTTI MUNIZ E OUTRO
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENÚNCIA - DENUNCIANTES: JOSÉ GUASTTI MUNIZ
E SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS NASCIMENTO - DENUNCIADOS: JOÃO CARLOS COSER E VALDIR MASSUCATTI
- ACOLHER PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA IMPROCEDÊNCIA.
[...]
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dez
de setembro de dois mil e nove, por unanimidade, acolhendo o voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos
Diário Oficial de Contas

Ranna de Macedo:
1. Preliminarmente, acolher o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva suscitado pelo Sr. João Carlos Coser, Prefeito Municipal de Vitória no exercício de
2007, tendo em vista que a Lei Municipal nº 6.987/2007
afastou a responsabilidade do Chefe do Poder Executivo
do Município de Vitória nos atos praticados pelos ordenadores de despesas nela indicados; [...]”
A ITC observa, no entanto, que a referida lei somente entrou em vigor em 30 de abril de 2007, de forma que os
atos praticados no exercício 2005 ainda encontravam-se
sob a égide da Lei Municipal nº 5983/2003 com redação
anterior a Lei Municipal n° 6.897, de 30 de abril de 2007,
ou seja, quando ainda se impunha a responsabilidade
solidária do Prefeito e seus Secretários. Assim, resta
aplicável o § 4º do art. 3° da Lei n° 5.983/2003 ao caso em tela.
O Conselheiro Relator, embora reconheça o fato acima
exposto, constrói seu entendimento no sentido de restringir a aplicação de responsabilidade solidária ao ex-Prefeito aos casos em que este tenha atuado com culpa, seja na modalidade in eligendo e in vigilando, de modo a concluir que:
a responsabilidade recairá somente sobre aquele que
cometeu erro ou ilegalidade na execução de um determinado ato, ficando isenta a autoridade que delegou
sua prática, porém, excepcionalmente, a autoridade delegante poderá vir a ser responsabilizada por estes atos
irregulares praticados pelo agente delegado, nos casos
em que for constatada a ocorrência de culpa in elegendo ou culpa in vigilando.
Ocorre que, nestes autos, não há notícia de indicação de
www.tce.es.gov.br

agente para a prática de ato, sem que possuísse habilitação para tal, havendo, tão somente imputação de responsabilidade sem a presença do liame subjetivo da indicação que ensejou o dano.
Desta forma, divirjo do posicionamento da área técnica
e do douto representante do Parquet de Contas e acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Sr. João Carlos Coser, em face das razões antes expendidas.
Divirjo assim do Conselheiro Relator em substituição,
por entender que a lei municipal preencheu todos os espaços sobre o tema, não deixando margem a qualquer
interpretação, ou seja, a responsabilidade do Prefeito
Municipal, na forma da Lei 5983/2003 vigente à época
dos fatos, se formava em solidariedade com os secretários municipais, sem qualquer restrição ou ressalva.
Face ao exposto, voto pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade do ex-Prefeito Municipal senhor
João Carlos Coser.
3. Análise das Irregularidades
Cabe que se transcreva aqui a ITC 4104/2016:
A integralidade das irregularidades aventadas nos Relatórios de Auditoria de Engenharia n° 003/2006 e n°
007/2006 foram devidamente analisadas em confronto
com as defesas apresentadas através da Instrução de Engenharia Conclusiva n° 23/2014. Tratam-se de irregularidades de competência daquele setor ante a expertise
técnica no âmbito de procedimentos licitatórios e contratos de obras de engenharia.
Coube ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas a análise quanto as preliminares aventadas, de natureza eminentemente jurídica, bem como aferição da
Segunda-feira, 18 de junho de 2018

152

ATOS DO PLENÁRIO

correta responsabilização dos agentes, os quais foram
tratados em tópicos específicos desta Instrução Técnica
Conclusiva.
Verificou-se que em grande parte das irregularidades
tratadas foi imputado dano ao erário, e mesmo nos demais casos, o Núcleo de Engenharia e Obras realizou a
análise devida, ainda que já consumada a prescrição da
pretensão punitiva desta Corte de Contas.
Desta forma, quanto ao mérito das irregularidades, remete-se o leitor ao conteúdo da IEC 23/2014, já que se
trata da análise competente realizada pela área técnica,
apenas transcrevendo-se a sua conclusão:
“CONCLUSÃO
Considerando:
A documentação do processo, o disposto no Relatório
De Auditoria Especial - RA-O 007/2006 (fls. 03-697), no
Relatório De Auditoria Especial - RA-O 003/2006 (fls. 11246 do Processo TCEES nº 135/06, em apenso), e na INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL - ITI 620/2007 (fls. 698-741);
As justificativas apresentadas pelo defendente, João Carlos Coser, Prefeito Municipal; Antônio César Menezes
Penedo, Secretário Municipal de Obras; Sílvio Roberto
Ramos, Chefe da Coordenadoria de Governo; Luiz Carlos Reblim, Secretário Municipal de Saúde; Marlene de
Fátima Cararo Pires, Secretária Municipal de Educação;
Artur Augusto Oliveira Neves, Secretário Municipal de
Transportes e Infraestrutura Urbana (fls. 771-1022); e
justificativa (complementar) apresentada pelo defendente Luiz Carlos Reblim, Secretário Municipal de Saúde
(fls. 1027-1197);
E o exposto nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
Entende-se serem INSUFICIENTES os argumentos traziDiário Oficial de Contas

dos pelos defendentes, mantendo-se irregularidades,
que perfazem o montante de R$ 517.332,20 (quinhentos e dezessete mil trezentos e trinta e dois reais e vinte
centavos), correspondentes a 325.222,99 VRTEs. E SUFICIENTES os argumentos para afastar irregularidades no
montante de R$ 138.918,05 (cento e trinta e oito mil novecentos e dezoito reais e cinco centavos), discriminados
por defendente, nos itens que se seguem:
SR. JOÃO CARLOS COSER
Entende-se serem INSUFICIENTES os argumentos trazidos pelo defendente, relativos à citação para apresentação de justificativas e documentos necessários à elucidação das irregularidades apontadas,
MANTENDO-SE A IRREGULARIDADE, dos seguintes atos
praticados pelo defendente:
Descumprimento da legislação
Contrato No 15/2005, de 11 de julho de 2005 – Execução
das obras de contenção de talude rochoso no parque Pedra da Cebola.
O projeto básico da obra encontrava-se incompleto, implicando ferimento ao artigo 7°, § 2º, I da Lei nº 8.666/93.
(Item 1.1 da ITI 620/2007)
Houve atraso na execução contratual não formalizado
por aditivo de prazo, implicando infração ao artigo art.
57, §2º da Lei 8.666/93. (Item 1.2 da ITI 620/2007)
Contrato No 06/2005, de 14 de junho de 2005 – Manutenção do mapeamento das áreas de risco em encostas
do município de Vitória.
O objeto contratado não guarda relação com as especialidades dispostas em lei, autorizadoras da contratação
por dispensa de licitação, implicando ferimento ao artigo
www.tce.es.gov.br

24, inciso XIII da Lei 8.666/93. (Item 3.1 da ITI 620/2007)
Não foram encontrados nos autos documentos relativos
à indicação dos profissionais a serem credenciados pela FCAA e da sua aceitação pela PMV, implicando infração ao art. 68 da Lei 8.666/93. (Item 3.2 da ITI 620/2007)
Contrato No 78/2002, de 03 de dezembro de 2002 – Execução dos serviços de manutenção, reforma e pequenas obras nos logradouros e prédios públicos no âmbito da regional 02.
Foram realizados acréscimos ao contrato em um total
de 49,99% do valor inicial. Todavia, os serviços descritos
na planilha do Termo de Aditamento e Rerratificação n°
01/05 caracterizam-se por serviços de manutenção e pequenas obras, não apenas em edifícios, mas também em
logradouros, não podendo ser aditados em tal percentual, implicando infração ao art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.
(Item 4.1 da ITI 620/2007)
Indícios de irregularidades comuns aos contratos nº
01/2004, 02/2004, 03/2004 e 04/2004.
Em todas as obras analisadas houve pagamentos de
itens além das quantidades contratadas, implicando ferimento ao artigo 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
(Item 11.1 da ITI 620/2007)
Pagamentos indevidos
Contrato No 15/2005, de 11 de julho de 2005 – Execução
das obras de contenção de talude rochoso no parque Pedra da Cebola.
Foi realizada inspeção “in loco” e verificado que foram
cometidas diversas possíveis irregularidades, tais como:
serviços pagos em quantidades superiores às executadas
e serviços pagos em quantidades superiores às contratadas sem aditivo contratual, gerando pagamento indeviSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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do no valor total de R$ 70.667,90 (setenta mil seiscentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), correspondentes a 44.425,66 VRTEs, conforme demonstrado
no APÊNDICE 01 do RA-O 007/2006, passível de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade.
(Item 1.3 da ITI 620/2007)
Contrato No 48/2004, de 03 de agosto de 2004 – Construção da unidade de saúde da Praia do Canto.
Foi realizada inspeção “in loco” e verificado que foram
cometidas diversas possíveis irregularidades, tais como:
serviços pagos com preços unitários superiores aos das
planilhas de referência, em quantidades superiores às
executadas ou em quantidades superiores às contratadas sem aditivo contratual, gerando pagamento indevido no valor total de R$ 20.274,57 (vinte mil duzentos
e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos),
correspondentes a 12.745,69 VRTEs, conforme demonstrado no APÊNDICE 01, passível de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade. (Item 2.1 da ITI
620/2007 parcialmente mantido)
Contrato No 06/2005, de 14 de junho de 2005 – Manutenção do mapeamento das áreas de risco em encostas
do município de Vitória.
Após estudo dos preços e recursos de mão-de-obra, a Equipe conclui pelo pagamento indevido de R$
75.343,44 (setenta e cinco mil trezentos e quarenta e
três reais e quarenta e quatro centavos), correspondentes a 47.364,96 VRTEs, conforme demonstrado no
APÊNDICE 03 do RA-O 007/2006, passível de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade.
(Item 3.3 da ITI 620/2007)
Contrato N 78/2002, de 03 de dezembro de 2002 – Exeo

Diário Oficial de Contas

cução dos serviços de manutenção, reforma e pequenas obras nos logradouros e prédios públicos no âmbito da regional 02.
Itens de mão-de-obra e equipamentos, que são componentes dos preços unitários de serviços, foram pagos irregularmente pela PMV, gerando pagamento indevido
no valor total de R$ 282.115,71 (duzentos e oitenta e
dois mil cento e quinze reais e setenta e um centavos),
correspondentes a 177.353,18 VRTEs, passível de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade.
(Item 4.2 da ITI 620/2007)
Contrato No 94/2004, de 08 de novembro de 2004 –
Execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e reforma das Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEF’s.
Itens de mão-de-obra e equipamentos, que são componentes dos preços unitários de serviços, foram pagos irregularmente pela PMV, gerando pagamento indevido no valor total de R$ 5.567,44 (cinco mil quinhentos
e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos),
correspondentes a 3.499,99 VRTEs, passível de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade.
(Item 5.1 da ITI 620/2007)
Contrato No 62/2004, de 24 de agosto de 2004 – Execução de obras de construção do CMEI Terezinha Vasconcelos Salvador.
Foi realizada inspeção “in loco” e verificado que foram
cometidas diversas possíveis irregularidades, tais como:
realinhamento irregular do preço unitário do serviço de
“Fornecimento de estaca trilho TR 37”, reajustamento irregular do preço unitário do serviço de “Fornecimento
de estaca trilho TR 37”, e erro no pagamento do reajuste
www.tce.es.gov.br

da 11ª medição, gerando pagamento indevido no valor
total de R$52.659,22 (cinquenta e dois mil seiscentos e
cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), correspondentes a 33.104,44 VRTEs, decorrente da soma de
39.060,16 (trinta e nove mil sessenta reais e dezesseis
centavos), correspondentes a 24.555,33 VRTEs, referente ao realinhamento do preço unitário do serviço de
“Fornecimento de estaca trilho TR 37”, e R$ 13.599,06
(treze mil quinhentos e noventa e nove reais e seis centavos), correspondentes a 8.549,11 VRTEs, referente a
reajustamento de preços do item 040102 da planilha
contratual, passível de ressarcimento em caso de não
comprovação de regularidade. (Item 6.1 da ITI 620/2007
parcialmente mantido)
Contrato No 01/2004, de 30 de agosto de 2004 – Execução de obras de expansão, revitalização e melhoria
no Sistema Municipal de Iluminação Pública na área
de abrangência das Administrações Regionais do Bairro de Lourdes (AR3) e Praia do Canto (AR5), em avenidas, ruas, travessias, vielas, becos, escadarias, praças,
passeios, parques, orlas, píers, fachadas, faixas de pedestres, trevos, pontes, viadutos, estacionamentos públicos, eventos etc.
Foi realizada inspeção “in loco” e verificado que diversos serviços foram pagos com preços unitários superiores aos contratados, gerando pagamento indevido no valor total de R$ 2.292,43 (dois mil duzentos e noventa e
dois reais e quarenta e três centavos), correspondentes a 1.441,15 VRTEs, passível de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade. (Item 7.1 da ITI
620/2007)
Contrato No 02/2004, de 21 de setembro de 2004 – Execução de obras de expansão, revitalização e melhoria
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no Sistema Municipal de Iluminação Pública na área
de abrangência das Administrações Regionais Maruípe (AR04) e São Pedro (AR05), em avenidas, ruas, travessias, vielas, becos, escadarias, praças, passeios, parques, orlas, píers, fachadas, faixas de pedestres, trevos,
pontes, viadutos, estacionamentos públicos, eventos
etc.

cução de obras de expansão, revitalização e melhoria
no Sistema Municipal de Iluminação Pública na área
de abrangência da Administração Regional Continente
(AR06) em avenidas, ruas, travessias, vielas, becos, escadarias, praças, passeios, parques, orlas, píers, fachadas, faixas de pedestres, trevos, pontes, viadutos, estacionamentos públicos, eventos etc.

110.456,85 (cento e dez mil quatrocentos e cinquenta e
seis reais oitenta e cinco centavos) referentes ao valor
total dos Laudos (item 0102 da 6ª medição) acrescidos
de 15% de custos operacionais (item 0301 da 6ª medição), correspondentes a 69.439,15 VRTEs, conforme demonstrado no APÊNDICE 03 do RA-O 007/2006. (Item
3.4 da ITI 620/2007)

Foi realizada inspeção “in loco” e verificado a ocorrência de diversas possíveis irregularidades, tais como: serviços pagos em quantidades superiores às executadas
e pagos com preços unitários superiores aos contratados, gerando pagamento indevido no valor total de R$
8.102,38 (oito mil cento e dois reais e trinta e oito centavos), correspondentes a 5.093,59 VRTEs, passível de
ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade. (Item 8.1 da ITI 620/2007)

Foi realizada inspeção “in loco” e verificado que diversos serviços foram pagos com preços unitários superiores aos contratados, gerando pagamento indevido no valor total de R$ 2,57 (dois reais e cinquenta e sete centavos), correspondentes a 1,62 VRTEs, passível de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade.
(Item 10.1 da ITI 620/2007)

Contrato No 62/2004, de 24 de agosto de 2004 – Execução de obras de construção do CMEI Terezinha Vasconcelos Salvador.

Contrato No 03/2004, de 20 de setembro de 2004 – Execução de obras de expansão, revitalização e melhoria
no Sistema Municipal de Iluminação Pública na área
de abrangência das Administrações Regionais Centro
(AR01) e Santo Antônio (AR02), em avenidas, ruas, travessias, vielas, becos, escadarias, praças, passeios, parques, orlas, píers, fachadas, faixas de pedestres, trevos,
pontes, viadutos, estacionamentos públicos, eventos
etc.
Foi realizada inspeção “in loco” e verificado que diversos serviços foram pagos com preços unitários superiores aos contratados, gerando pagamento indevido no valor total de R$ 306,54 (trezentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos), correspondentes a 192,71 VRTEs,
passível de ressarcimento em caso de não comprovação
de regularidade. (Item 9.1 da ITI 620/2007)
Contrato No 04/2004, de 20 de setembro de 2004 – ExeDiário Oficial de Contas

Pagamentos indevidos afastados
Entende-se serem SUFICIENTES os argumentos trazidos
pelo defendente, relativos à citação para apresentação
de justificativas e documentos necessários à elucidação
das irregularidades apontadas,
AFASTANDO-SE A IRREGULARIDADE, dos seguintes atos
praticados pelo defendente:
Contrato No 06/2005, de 14 de junho de 2005 – Manutenção do mapeamento das áreas de risco em encostas
do município de Vitória.
Os laudos apresentados não estão assinados e não consta indicação do profissional responsável pela elaboração,
conforme determina o art. 14 da Lei Federal 5.194/66.
Também não foi encontrada a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços. A ausência
destes dois fatores – indicação e assinatura de profissional legalmente habilitado – implica a nulidade dos laudos e, por consequência, o pagamento indevido de R$
www.tce.es.gov.br

Foi realizada inspeção “in loco” e verificado que foram
cometidas diversas possíveis irregularidades, tais como: serviços pagos em quantidades superiores às executadas, gerando pagamento indevido no valor total de
28.461,20 (vinte e oito mil quatrocentos e sessenta e
um reais e vinte centavos), correspondentes a 17.892,25
VRTEs, referente a serviços foram pagos em quantidade
superior à executada. (Item 6.1 da ITI 620/2007 parcialmente afastado)
Resumindo os itens anteriores temos que: foram afastados os pagamentos indevidos que totalizam o montante
de R$ 138.918,05 (cento e trinta e oito mil novecentos e
dezoito reais e cinco centavos). E os pagamentos indevidos mantidos totalizam um montante de R$ 517.332,20
(quinhentos e dezessete mil trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos), correspondentes a 325.222,99 VRTEs, para o defendente Sr. João Carlos Coser.
SR. ANTÔNIO CÉSAR MENEZES PENEDO
Entende-se serem INSUFICIENTES os argumentos trazidos pelo defendente, relativos à citação para apresentação de justificativas e documentos necessários à elucidação das irregularidades apontadas,
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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MANTENDO-SE A IRREGULARIDADE, dos seguintes atos
praticados pelo defendente:
Descumprimento da legislação
Contrato No 15/2005, de 11 de julho de 2005 – Execução das obras de contenção de talude rochoso no parque Pedra da Cebola.
O projeto básico da obra encontrava-se incompleto, implicando ferimento ao artigo 7°, § 2º, I da Lei nº 8.666/93.
(Item 1.1 da ITI 620/2007)
Houve atraso na execução contratual não formalizado
por aditivo de prazo, implicando infração ao artigo art.
57, §2º da Lei 8.666/93. (Item 1.2 da ITI 620/2007)
Contrato N 06/2005, de 14 de junho de 2005 – Manutenção do mapeamento das áreas de risco em encostas
do município de Vitória.
o

O objeto contratado não guarda relação com as especialidades dispostas em lei, autorizadoras da contratação
por dispensa de licitação, implicando ferimento ao artigo
24, inciso XIII da Lei 8.666/93. (Item 3.1 da ITI 620/2007)
Não foram encontrados nos autos documentos relativos
à indicação dos profissionais a serem credenciados pela FCAA e da sua aceitação pela PMV, implicando infração ao art. 68 da Lei 8.666/93. (Item 3.2 da ITI 620/2007)
Pagamentos indevidos
Contrato No 15/2005, de 11 de julho de 2005 – Execução das obras de contenção de talude rochoso no parque Pedra da Cebola.
Foi realizada inspeção “in loco” e verificado que foram
cometidas diversas possíveis irregularidades, tais como:
serviços pagos em quantidades superiores às executadas
e serviços pagos em quantidades superiores às contrataDiário Oficial de Contas

das sem aditivo contratual, gerando pagamento indevido no valor total de R$ 70.667,90 (setenta mil seiscentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), correspondentes a 44.425,66 VRTEs, conforme demonstrado
no APÊNDICE 01 do RA-O 007/2006, passível de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade.
(Item 1.3 da ITI 620/2007)
Contrato No 48/2004, de 03 de agosto de 2004 – Construção da unidade de saúde da Praia do Canto.
Foi realizada inspeção “in loco” e verificado que foram
cometidas diversas possíveis irregularidades, tais como:
serviços pagos com preços unitários superiores aos das
planilhas de referência, em quantidades superiores às
executadas ou em quantidades superiores às contratadas sem aditivo contratual, gerando pagamento indevido no valor total de R$ 20.274,57 (vinte mil duzentos
e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos),
correspondentes a 12.745,69 VRTEs, conforme demonstrado no APÊNDICE 01, passível de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade. (Item 2.1 da ITI
620/2007 parcialmente mantido)
Contrato No 06/2005, de 14 de junho de 2005 – Manutenção do mapeamento das áreas de risco em encostas
do município de Vitória.
Após estudo dos preços e recursos de mão-de-obra, a Equipe conclui pelo pagamento indevido de R$
75.343,44 (setenta e cinco mil trezentos e quarenta e
três reais e quarenta e quatro centavos), correspondentes a 47.364,96 VRTEs, conforme demonstrado no
APÊNDICE 03 do RA-O 007/2006, passível de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade.
(Item 3.3 da ITI 620/2007)
www.tce.es.gov.br

Contrato No 94/2004, de 08 de novembro de 2004 –
Execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e reforma das Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEF’s.
Itens de mão-de-obra e equipamentos, que são componentes dos preços unitários de serviços, foram pagos irregularmente pela PMV, gerando pagamento indevido no valor total de R$ 5.567,44 (cinco mil quinhentos
e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos),
correspondentes a 3.499,99 VRTEs, passível de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade.
(Item 5.1 da ITI 620/2007)
Contrato No 62/2004, de 24 de agosto de 2004 – Execução de obras de construção do CMEI Terezinha Vasconcelos Salvador.
Foi realizada inspeção “in loco” e verificado que foram
cometidas diversas possíveis irregularidades, tais como:
realinhamento irregular do preço unitário do serviço de
“Fornecimento de estaca trilho TR 37”, reajustamento irregular do preço unitário do serviço de “Fornecimento
de estaca trilho TR 37”, e erro no pagamento do reajuste
da 11ª medição, gerando pagamento indevido no valor
total de R$52.659,22 (cinquenta e dois mil seiscentos e
cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), correspondentes a 33.104,44 VRTEs, decorrente da soma de
39.060,16 (trinta e nove mil sessenta reais e dezesseis
centavos), correspondentes a 24.555,33 VRTEs, referente ao realinhamento do preço unitário do serviço de
“Fornecimento de estaca trilho TR 37”, e R$ 13.599,06
(treze mil quinhentos e noventa e nove reais e seis centavos), correspondentes a 8.549,11 VRTEs, referente a
reajustamento de preços do item 040102 da planilha
contratual, passível de ressarcimento em caso de não
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comprovação de regularidade. (Item 6.1 da ITI 620/2007
parcialmente mantido)
Pagamentos indevidos afastados Entende-se serem
SUFICIENTES os argumentos trazidos pelo defendente,
relativos à citação para apresentação de justificativas e
documentos necessários à elucidação das irregularidades apontadas,
AFASTANDO-SE A IRREGULARIDADE, dos seguintes atos
praticados pelo defendente:
Contrato No 06/2005, de 14 de junho de 2005 – Manutenção do mapeamento das áreas de risco em encostas
do município de Vitória.
Os laudos apresentados não estão assinados e não consta indicação do profissional responsável pela elaboração,
conforme determina o art. 14 da Lei Federal 5.194/66.
Também não foi encontrada a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços. A ausência
destes dois fatores – indicação e assinatura de profissional legalmente habilitado – implica a nulidade dos laudos e, por consequência, o pagamento indevido de R$
110.456,85 (cento e dez mil quatrocentos e cinquenta
e seis reais oitenta e cinco centavos) referentes ao valor
total dos Laudos (item 0102 da 6ª medição) acrescidos
de 15% de custos operacionais (item 0301 da 6ª medição), correspondentes a 69.439,15 VRTEs, conforme demonstrado no APÊNDICE 03 do RA-O 007/2006. (Item
3.4 da ITI 620/2007)
Contrato No 62/2004, de 24 de agosto de 2004 – Execução de obras de construção do CMEI Terezinha Vasconcelos Salvador.
Foi realizada inspeção “in loco” e verificado que foram
cometidas diversas possíveis irregularidades, tais coDiário Oficial de Contas

mo: serviços pagos em quantidades superiores às executadas, gerando pagamento indevido no valor total de
28.461,20 (vinte e oito mil quatrocentos e sessenta e
um reais e vinte centavos), correspondentes a 17.892,25
VRTEs, referente a serviços que foram pagos em quantidade superior à executada. (Item 6.1 da ITI 620/2007
parcialmente afastado)
Resumindo os itens anteriores temos que: foram afastados os pagamentos indevidos que totalizam o montante de R$ 138.918,05 (cento e trinta e oito mil novecentos e dezoito reais e cinco centavos). E os pagamentos indevidos mantidos totalizam um montante de R$
224.512,57 (duzentos e vinte e quatro mil quinhentos e
doze reais e cinquenta e sete centavos), correspondentes a 141.140,74 VRTEs, para o defendente Sr. Antônio
César Menezes Penedo.
SR. SÍLVIO ROBERTO RAMOS
Entende-se serem INSUFICIENTES os argumentos trazidos pelo defendente, relativos à citação para apresentação de justificativas e documentos necessários à elucidação das irregularidades apontadas,
MANTENDO-SE A IRREGULARIDADE, dos seguintes atos
praticados pelo defendente:
Descumprimento da legislação
Contrato No 78/2002, de 03 de dezembro de 2002 – Execução dos serviços de manutenção, reforma e pequenas obras nos logradouros e prédios públicos no âmbito da regional 02.
Foram realizados acréscimos ao contrato em um total
de 49,99% do valor inicial. Todavia, os serviços descritos
na planilha do Termo de Aditamento e Rerratificação n°
01/05 caracterizam-se por serviços de manutenção e pewww.tce.es.gov.br

quenas obras, não apenas em edifícios, mas também em
logradouros, não podendo ser aditados em tal percentual, implicando infração ao art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.
(Item 4.1 da ITI 620/2007)
Pagamentos indevidos
Contrato No 78/2002, de 03 de dezembro de 2002 – Execução dos serviços de manutenção, reforma e pequenas obras nos logradouros e prédios públicos no âmbito da regional 02.
Itens de mão-de-obra e equipamentos, que são componentes dos preços unitários de serviços, foram pagos irregularmente pela PMV, gerando pagamento indevido
no valor total de R$ 282.115,71 (duzentos e oitenta e
dois mil cento e quinze reais e setenta e um centavos),
correspondentes a 177.353,18 VRTEs, passível de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade.
(Item 4.2 da ITI 620/2007)
Resumindo os itens anteriores temos que: os pagamentos indevidos mantidos totalizam um montante de R$
282.115,71 (duzentos e oitenta e dois mil cento e quinze reais e setenta e um centavos), correspondentes a
177.353,18 VRTEs, para o defendente Sr. Sílvio Roberto Ramos.
SR. LUIZ CARLOS REBLIN
Entende-se serem INSUFICIENTES os argumentos trazidos pelo defendente, relativos à citação para apresentação de justificativas e documentos necessários à elucidação das irregularidades apontadas,
MANTENDO-SE A IRREGULARIDADE, dos seguintes atos
praticados pelo defendente:
Pagamentos indevidos
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Contrato No 48/2004, de 03 de agosto de 2004 – Construção da unidade de saúde da Praia do Canto.

mento ao artigo 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
(Item 11.1 da ITI 620/2007)

Foi realizada inspeção “in loco” e verificado que foram
cometidas diversas possíveis irregularidades, tais como:
serviços pagos com preços unitários superiores aos das
planilhas de referência, em quantidades superiores às
executadas ou em quantidades superiores às contratadas sem aditivo contratual, gerando pagamento indevido no valor total de R$ 20.274,57 (vinte mil duzentos
e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos),
correspondentes a 12.745,69 VRTEs, conforme demonstrado no APÊNDICE 01, passível de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade. (Item 2.1 da ITI
620/2007 parcialmente mantido)

Pagamentos indevidos

Resumindo os itens anteriores temos que: os pagamentos indevidos mantidos totalizam um montante de R$
20.274,57 (vinte mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), correspondentes a
12.745,69 VRTEs, para o defendente Sr. Luiz Carlos Reblin.
SR. ARTUR AUGUSTO OLIVEIRA NEVES
Entende-se serem INSUFICIENTES os argumentos trazidos pelo defendente, relativos à citação para apresentação de justificativas e documentos necessários à elucidação das irregularidades apontadas,
MANTENDO-SE A IRREGULARIDADE, dos seguintes atos
praticados pelo defendente:
Descumprimento da legislação
Indícios de irregularidades comuns aos contratos nº
01/2004, 02/2004, 03/2004 e 04/2004.
Em todas as obras analisadas houve pagamentos de
itens além das quantidades contratadas, implicando feriDiário Oficial de Contas

Contrato No 01/2004, de 30 de agosto de 2004 – Execução de obras de expansão, revitalização e melhoria
no Sistema Municipal de Iluminação Pública na área
de abrangência das Administrações Regionais do Bairro de Lourdes (AR3) e Praia do Canto (AR5), em avenidas, ruas, travessias, vielas, becos, escadarias, praças,
passeios, parques, orlas, píers, fachadas, faixas de pedestres, trevos, pontes, viadutos, estacionamentos públicos, eventos etc.
Foi realizada inspeção “in loco” e verificado que diversos serviços foram pagos com preços unitários superiores aos contratados, gerando pagamento indevido no valor total de R$ 2.292,43 (dois mil duzentos e noventa e
dois reais e quarenta e três centavos), correspondentes a 1.441,15 VRTEs, passível de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade. (Item 7.1 da ITI
620/2007)
Contrato No 02/2004, de 21 de setembro de 2004 – Execução de obras de expansão, revitalização e melhoria
no Sistema Municipal de Iluminação Pública na área
de abrangência das Administrações Regionais Maruípe (AR04) e São Pedro (AR05), em avenidas, ruas, travessias, vielas, becos, escadarias, praças, passeios, parques, orlas, píers, fachadas, faixas de pedestres, trevos,
pontes, viadutos, estacionamentos públicos, eventos
etc.
Foi realizada inspeção “in loco” e verificado a ocorrência de diversas possíveis irregularidades, tais como: serviços pagos em quantidades superiores às executadas
www.tce.es.gov.br

e pagos com preços unitários superiores aos contratados, gerando pagamento indevido no valor total de R$
8.102,38 (oito mil cento e dois reais e trinta e oito centavos), correspondentes a 5.093,59 VRTEs, passível de
ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade. (Item 8.1 da ITI 620/2007)
Contrato No 03/2004, de 20 de setembro de 2004 – Execução de obras de expansão, revitalização e melhoria
no Sistema Municipal de Iluminação Pública na área
de abrangência das Administrações Regionais Centro
(AR01) e Santo Antônio (AR02), em avenidas, ruas, travessias, vielas, becos, escadarias, praças, passeios, parques, orlas, píers, fachadas, faixas de pedestres, trevos,
pontes, viadutos, estacionamentos públicos, eventos
etc.
Foi realizada inspeção “in loco” e verificado que diversos serviços foram pagos com preços unitários superiores aos contratados, gerando pagamento indevido no valor total de R$ 306,54 (trezentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos), correspondentes a 192,71 VRTEs,
passível de ressarcimento em caso de não comprovação
de regularidade. (Item 9.1 da ITI 620/2007)
Contrato No 04/2004, de 20 de setembro de 2004 – Execução de obras de expansão, revitalização e melhoria
no Sistema Municipal de Iluminação Pública na área
de abrangência da Administração Regional Continente
(AR06) em avenidas, ruas, travessias, vielas, becos, escadarias, praças, passeios, parques, orlas, píers, fachadas, faixas de pedestres, trevos, pontes, viadutos, estacionamentos públicos, eventos etc.
Foi realizada inspeção “in loco” e verificado que diversos serviços foram pagos com preços unitários superiores aos contratados, gerando pagamento indevido no vaSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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lor total de R$ 2,57 (dois reais e cinquenta e sete centavos), correspondentes a 1,62 VRTEs, passível de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade.
(Item 10.1 da ITI 620/2007)
Resumindo os itens anteriores temos que: os pagamentos indevidos mantidos totalizam um montante de R$
10.703,92 (dez mil setecentos três reais e noventa e
dois centavos), correspondentes a 6.729,07 VRTEs, para
o defendente Sr. Artur Augusto Oliveira Neves.
SRA. MARLENE DE FÁTIMA CARARO PIRES
Entende-se serem INSUFICIENTES os argumentos trazidos pelo defendente, relativos à citação para apresentação de justificativas e documentos necessários à elucidação das irregularidades apontadas,
MANTENDO-SE A IRREGULARIDADE, dos seguintes atos
praticados pelo defendente:
Pagamentos indevidos
Contrato No 94/2004, de 08 de novembro de 2004 –
Execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e reforma das Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEF’s.
Itens de mão-de-obra e equipamentos, que são componentes dos preços unitários de serviços, foram pagos irregularmente pela PMV, gerando pagamento indevido no valor total de R$ 5.567,44 (cinco mil quinhentos
e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos),
correspondentes a 3.499,99 VRTEs, passível de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade.
(Item 5.1 da ITI 620/2007)
Contrato No 62/2004, de 24 de agosto de 2004 – Execução de obras de construção do CMEI Terezinha Vasconcelos Salvador.
Diário Oficial de Contas

Foi realizada inspeção “in loco” e verificado que foram
cometidas diversas possíveis irregularidades, tais como:
realinhamento irregular do preço unitário do serviço de
“Fornecimento de estaca trilho TR 37”, reajustamento irregular do preço unitário do serviço de “Fornecimento
de estaca trilho TR 37”, e erro no pagamento do reajuste
da 11ª medição, gerando pagamento indevido no valor
total de R$52.659,22 (cinquenta e dois mil seiscentos e
cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), correspondentes a 33.104,44 VRTEs, decorrente da soma de
39.060,16 (trinta e nove mil sessenta reais e dezesseis
centavos), correspondentes a 24.555,33 VRTEs, referente ao realinhamento do preço unitário do serviço de
“Fornecimento de estaca trilho TR 37”, e R$ 13.599,06
(treze mil quinhentos e noventa e nove reais e seis centavos), correspondentes a 8.549,11 VRTEs, referente a
reajustamento de preços do item 040102 da planilha
contratual, passível de ressarcimento em caso de não
comprovação de regularidade. (Item 6.1 da ITI 620/2007
parcialmente mantido)
Pagamentos indevidos afastados Entende-se serem
SUFICIENTES os argumentos trazidos pelo defendente,
relativos à citação para apresentação de justificativas e
documentos necessários à elucidação das irregularidades apontadas,
AFASTANDO-SE A IRREGULARIDADE, dos seguintes atos
praticados pelo defendente:
Contrato No 62/2004, de 24 de agosto de 2004 – Execução de obras de construção do CMEI Terezinha Vasconcelos Salvador.
Foi realizada inspeção “in loco” e verificado que foram
cometidas diversas possíveis irregularidades, tais como:
serviços pagos em quantidades superiores às executawww.tce.es.gov.br

das, gerando pagamento indevido no valor total de R$
28.461,20 (vinte e oito mil quatrocentos e sessenta e
um reais e vinte centavos), correspondentes a 17.892,25
VRTEs, referente a serviços foram pagos em quantidade
superior à executada, passível de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade. (Item 6.1 da ITI
620/2007 parcialmente afastado)
Resumindo os itens anteriores temos que: os pagamentos indevidos afastados totalizam o montante de R$
28.461,20 (vinte e oito mil quatrocentos e sessenta e um
real e vinte centavos). E os pagamentos indevidos mantidos totalizam um montante de R$ 58.226,66 (cinquenta e oito mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e
seis centavos), correspondentes a 36.604,43 VRTEs, para a defendente Sra. Marlene De Fátima Cararo Pires.
Por fim, ressalta-se que esta análise se ateve somente
aos aspectos referentes aos serviços de Engenharia. Esgotada a arbitragem da Engenharia, sugere-se ENCAMINHAR ao Núcleo de Estudos Conclusivos (NEC) para se
manifestar, com o apreço ao todo exposto, em auditoria
conclusiva sobre os fatos ainda pertinentes que se sobreponham a esta análise de engenharia legal.”
Ante o exposto, opina-se pela manutenção das irregularidades acima indicadas, conforme análise realizada pelo NEO, ressaltando a prescrição da pretensão punitiva
apontada no item 2 desta ITC.
Neste ponto, em que a análise de mérito coube ao Núcleo de Engenharia, sendo matéria específica dessa área
de conhecimento, acompanho a área técnica e o Ministério Público de Contas, no sentido de serem mantidas
as irregularidades apontadas, com o consequente julgamento pela irregularidade das contas dos responsáveis e
imposição de ressarcimento, conforme quadro demonsSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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trativo no parte dispositiva deste voto.
4. Da individualização da responsabilidade do sr. João
Carlos Coser e dos secretários municipais.
A Instrução Técnica Conclusiva traz à discussão o seguinte ponto:
Em que pese o louvável esforço de auditagem realizado pelos técnicos desta Corte de Contas, verifica-se, nos
achados indigitados na ITI 620/2007, as ausências da individualização da conduta do senhor João Carlos Coser
e dos secretários municipais responsabilizados, bem como, do nexo de causalidade existente entre a sua conduta e os indícios de irregularidades apontados. Ou seja,
em que medida atuaram ou se omitiram para a irregularidade verificada e o que lhe seria exigível conhecer acerca dos supostos ilícitos apontados.
Todas as irregularidades sugerem que, ao menos, deveriam ter sido chamados aos autos, como responsáveis,
demais servidores da prefeitura como, o agente responsável pela liquidação da despesa, comissão permanente
de licitação, setor responsável pela elaboração de editais, fiscal dos contratos responsável pelas medições
das obras, bem como as empresas que eventualmente
possam ter recebido indevidamente valores. Contudo,
apontou-se apenas o senhor João Carlos Coser e os secretários municipais Antônio César Menezes Penedo, Sílvio Roberto Ramos, Luiz Carlos Reblin, Marlene de Fátima Cararo Pires e Artur Augusto Oliveira Neves como
responsável na totalidade das irregularidades, por serem
os respectivos ordenadores de despesa.
Registre-se, com ênfase, que a ausência da individualização das condutas e nexo de causalidade na ITI 620/2007
não decorreu de equivoco da Área Técnica, mas sim da
Diário Oficial de Contas

própria sistemática aplicada à época, por este Tribunal,
na realização de trabalhos de auditoria e elaboração de
Relatórios, que se orientavam baseados em modelos e
manuais, então vigentes nesta Corte, que preconizavam
a aplicação da responsabilização (culpa) objetiva aos
achados de auditoria, de modo que apenas os ordenadores de despesa dos órgãos ou entes auditados figuravam como eventuais responsáveis pelas anomalias detectadas.
Portanto é necessário que haja uma contextualização
histórica na abordagem de processos de fiscalização autuados anteriormente ao exercício de 2012, quando então, em evolução natural dos seus procedimentos de auditagem, passou o TCEES a adotar matrizes de responsabilização objetivando a discriminação de condutas e do
nexo de causalidade existente entre o indício de irregularidade apontado e a atuação do agente apontado como responsável.
Vale dizer que as irregularidades apontadas, em cotejo
com as razões de defesa apresentadas pelos reputados
responsáveis, foram objeto de análise através da Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 23/2014, que concluiu
pela sua manutenção e imputação de ressarcimento aos
defendentes.
Observa-se que a maioria dos apontamentos suprareferidos, destacando-se aqueles cujo valor passível de ressarcimento é mais expressivo, estão instruídos por documentação que permite a identificação de possíveis responsáveis, suas respectivas condutas e nexo causal com
a anomalia detectada, bem como, das sociedades empresárias que perceberam os valores reputados por indevidos.
Contudo, deve ser ressaltado que tendo em vista o mowww.tce.es.gov.br

delo de responsabilização, então adotado nos trabalhos
de auditoria deste Tribunal, baseado na culpa objetiva,
não se perquiriu – à época da realização da elaboração
dos Relatórios de Auditoria de Engenharia e da Instrução Técnica Inicial ITI 620/2007 - acerca da possível responsabilidade de outros agentes públicos, especialmente aqueles que detinham atribuição de medição e fiscalização das obras, bem como, não se aventou a possibilidade de responsabilizar-se, solidariamente, as empresas contratadas em razão da suposta percepção de pagamento indevido, fato que poderá acarretar enriquecimento sem causa.
Ademais, em que pese o louvável e esmerado esforço de
auditagem realizado por técnicos deste Tribunal, denota-se dos achados indigitados na ITI 620/2007 e acima
mencionados, as ausências da individualização das condutas dos gestores apontados como responsáveis, bem
como, do nexo de causalidade existente entre as condutas e a suposta anomalia constatada.
Verificou-se, dessa forma, que eventuais responsáveis,
pelas inconsistências passíveis de ressarcimento e descritas nos itens 1.3, 2.1, 3.3, 3.4, 4.2, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1,
9.1 e 10.1 da ITI 620/2007, não tiveram suas condutas
abrangidas pela referida peça acusatória.
Nesse passo, deve-se ponderar que os relatórios de auditoria confeccionados segundo a orientação atrelada à
responsabilização objetiva não podem ser tidos como
equivocados eis que refletem a orientação normativa superior desta E. Corte vigente à época de sua elaboração.
Contudo, é necessário considerar que a readequação de
relatórios e peças processuais deles decorrentes à sistemática atual de responsabilização, baseada na aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, demanda
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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a reinstrução processual com refazimento da matriz de
responsabilidade, bem como, a citação de outros agentes para a composição do polo passivo do processo, tarefas que podem se mostrar infrutíferas ou até mesmo inviáveis em virtude do decurso do tempo e suas implicações naturais (morte de agentes, descarte de documentos, impossibilidade de verificação de indícios, etc) e jurídicas (prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal,
falência de empresas, cerceamento de direito de defesa
pela dificuldade dos eventuais defendentes terem acesso a documentos comprobatórios de suas teses, etc),
confrontando-se, assim, com o princípio constitucional
da razoável duração do processo e os primados da economia processual, celeridade e segurança jurídica.
Insta destacar, que o presente tópico visa atender o
previsto no Regimento Interno desta Corte de Contas,
mormente o art. 313, V, do RITCES (aprovado pela Res.
261/2013), que preceitua o seguinte:
Art. 313. Os processos que tramitam no Tribunal serão
devidamente instruídos pelas unidades competentes,
observando-se, entre outros, os seguintes critérios:
V - indicação de entendimento adotado pelo Plenário
ou pelas Câmaras, bem como de súmula de jurisprudência, que tratem da matéria em exame. (Inciso acrescido
pela Emenda Regimental nº 006, de 12.4.2016). (grifo
nosso)
Nessa ordem de ideias insta destacar que este Tribunal,
em casos análogos, tem decidido no sentido de afastar
a responsabilidade dos gestores, em situações em que
sequer foram citados os demais agentes para responder
por suas ações/omissões, recaindo apenas para os Ordenadores tal responsabilidade, conforme julgados exarados nos seguintes processos: Processos TC nº 1989/2010
Diário Oficial de Contas

(Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13),
167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13),
4878/2003 (Acórdão 1796/2015), 3873/2005 (Acordão
910/2016), 3674/2004 (Acórdão 896/2016-Plenário).
Com base nesses argumentos, a ITC formula ao final a
proposta alternativa, já mencionada no relatório deste
voto, pela extinção do processo sem julgamento de mérito ou pela complementação de sua instrução.
O Ministério Público de Contas, em seu parecer, já se posicionou quanto a este ponto, sucintamente, conforme
abaixo:
estão preenchidos os pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente para a conversão do feito em Tomada de Contas
Especial, haja vista a comprovação de prejuízo ao erário municipal, em montante equivalente a 325.222,99
VRTE;
eventual deficiência na matriz de responsabilidade não
é óbice ao julgamento do processo, devendo-se, à luz
das teorias que regulam a responsabilidade nos processos de contas, examinar o nexo de causalidade entre a
conduta dos responsáveis devidamente citados e o dano causado;
não se aplica, na espécie, o arquivamento do processo
nos termos do art. 142, § 4º, da LC n. 621/2012 c/c arts.
427, § 4º, e 465 do RITCEES, haja vista a existência de
materialidade necessária para a persecução dos responsáveis; o valor de alçada para fins de conceituar conceito de racionalização administrativa foi estabelecido em
20.000 VRTE pelo art. 9º da IN TC 32/2014;
O Conselheiro Relator se posiciona no sentido de adotar
a proposta alternativa de extinção do processo sem julwww.tce.es.gov.br

gamento de mérito, com base na argumentação de que
transcrevo:
Assim sendo, no que se refere à ausência de matriz de
responsabilidade, verifico que a instrução processual
do feito restou-se precária, sem a devida apreciação da
culpabilidade, elemento imprescindível para caracterização da responsabilidade pessoal do agente público.
Desse modo, verifica-se que a precária instrução processual resultou em plena ausência da matriz de responsabilização, sem análise da individualização das condutas
e sem a caracterização do nexo de causalidade entre as
irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial –
ITI nº 620/2007 com a conduta dos agentes públicos indicados como responsáveis, representando uma estrutura típica de responsabilidade objetiva, não condizente com a natureza deste procedimento de fiscalização.
Nesse sentido, não resta outra alternativa senão extinguir o processo sem resolução de mérito, em relação à
responsabilização proposta pelo corpo técnico, com fundamento em documentos acostados aos autos pela própria equipe de auditoria, vez que os elementos probatórios e os indicativos de irregularidades demonstram a
participação de outros agentes públicos que seriam diretamente responsáveis pela fiscalização, elaboração dos
procedimentos formais obrigatórios e competentes para
atestar as medições dos serviços, conforme se constata
das irregularidades indicadas na Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 04104/2016-6.
A elaboração da matriz de responsabilização indica que
a responsabilidade não pode recair unicamente sobre os
Chefes de Poder ou sobre os altos dirigentes dos Órgãos
Públicos pela simples razão do cargo que ocupam, sendo
imprescindível a análise das condutas dos demais agenSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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tes públicos que participaram para configuração da irregularidade, sob pena de violação da responsabilidade subjetiva, cuja demonstração rechaça a responsabilidade presumida.
Alinho-me, neste caso, ao pensamento do Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, tomando de empréstimo as suas palavras, no sentido de que um Prefeito, além das atribuições político-gerenciais, desempenha, também, tarefas de índole administrativa, o que
inviabilizaria a abrangência de uma conduta de forma
onipotente, eis que não caberia ao Prefeito a tudo se encarregar.
Neste contexto, merece destaque a posição adotada nas
quais se consolidou o entendimento sobre a matéria –
responsabilidade subjetiva e individualização da pena,
senão vejamos: A formação da vontade da Administração depende da atuação de vários agentes, integrantes
de um ou diferentes órgãos estatais, esta atuação é feita por meio do processo administrativo, que é um conjunto de atos jurídicos, inclusive atos particulares, necessários à manifestação da vontade estatal.
Tais atos, via de regra, não são praticados por um único agente, mas por vários agentes que atuam numa cadeia, numa relação de interdependência.
Portanto, uma decisão administrativa não depende, majoritariamente, da vontade única e exclusiva de um agente público, pelo contrário, as inúmeras decisões da Administração Pública, ainda que tenham o ato final expedido por um único agente, dependem do trabalho conjunto de inúmeros agentes que atuam por meio de um
processo administrativo.
No lecionar de Hely Lopes Meirelles, o procedimento adDiário Oficial de Contas

ministrativo é a sucessão ordenada de operações que
propiciam a formação de um ato final objetivado pela
Administração. É, portanto, o iter legal a ser percorrido
pelos agentes públicos para a obtenção dos efeitos regulares de um ato administrativo principal.
Neste sentido, o procedimento administrativo constitui-se de atos intermediários, preparatórios e autônomos,
mas sempre interligados que se conjugam para dar conteúdo e forma ao ato principal e final colimado pelo Poder Público.
As operações intermediárias, à medida que se realizam,
sem oposição dos interessados, tornam-se definitivas
para a Administração e para o administrado.
Nessa esteira, a Administração Pública realiza sua função
executiva por meio de atos jurídicos que recebem a denominação especial de atos administrativos, onde o ato
principal é o que encerra a manifestação de vontade final da Administração e o ato intermediário ou preparatório é o que concorre para a formação de um ato principal e final.

em vista uma única manifestação de vontade da Administração.
Por fim, vê-se que a última característica é a relação de
causalidade, isto é, na medida que cada ato é pressuposto e causa do sucessor, se os atos não forem praticados na sequência lógica, todos serão viciados, pois tal
vício, em um procedimento, rompe com a cadeia causal
a partir da prática do ato que não teve relação de efeito do anterior.
É nesta lógica que a professora Sirlene Arêdes, na obra
Responsabilização do Agente Público, defende “que não
se pode exigir do superior o extremo controle de todos os atos praticados por todos os agentes subordinados, até porque, se ele puder controlar detalhadamente,
o que implica analisar detidamente todos os elementos
dos atos expedidos pelos subalternos, então, não há necessidade de um número expressivo de agentes”.
O superior tem atribuições próprias e responde por elas
e, da mesma forma, o inferior responde pelos atos praticados ou omitidos dentro de sua esfera de competência.

Consoante ensina, também, Celso Antônio Bandeira de
Mello, os atos que compõem um determinado processo
detêm as características de autonomia, unidade de efeitos jurídicos e relação de causalidade.

Neste caso, o superior somente pode ser responsabilizado por atos que se inserem na competência do subalterno, quando ficar provado que “o superior contribuiu para a prática do ato ilícito”.

A autonomia implica a existência individual de cada ato,
de forma que cada ato integrante de um processo administrativo deve conter todos os elementos do ato administrativo, a fim de produzir um efeito específico e que é
essencial para a decisão administrativa.

A ausência de nexo causal resta evidente na medida em
que o único fator de responsabilização possível seria a
atribuição de culpa ao gestor, em decorrência da escolha
do subordinado, sem qualquer análise das condutas praticadas por cada um dos agentes envolvidos nas supostas irregularidades, configurando-se clara hipótese de
responsabilidade objetiva sem qualquer respaldo legal.

Assim, a unidade de efeitos decorre exatamente do fato
de que, embora cada ato seja manifestado com uma finalidade específica, todos os atos de um processo têm
www.tce.es.gov.br
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sabilidade 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.

Devem, tais agentes, ao proferir atos vinculados de sua
competência privativa, ver realizada, no caso concreto, a
devida motivação e demonstração do nexo causal, sob
pena de violação do devido processo legal.

do seu para a sua responsabilização por débito decorrente de ato praticado por este. 3. Nem sempre o ordenador de contas tem responsabilidade pelo subordinado
[...] AC-2337-11/12-2 - (g. n.).

Obviamente que 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.

Desta maneira, os gestores enquadrados nesta hipótese,
não podem responder pelos danos ao erário, de modo geral, isto é, solidário, ao menos sem que haja a demonstração dos motivos, de fato e de direito, notadamente, a delimitação da conduta e do específico dano
causado, em quantidade e extensão, quando for o caso.

Em assim sendo, para que ocorra a responsabilidade jurídica, há elementos indispensáveis a serem observados,
quais sejam:

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, se verificar que 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.
Afinal, o gestor não pode ser penalizado pela prática
de atos legais e legítimos, como os de nomear secretários, assinar atos que envolvam aspectos contábeis, como prestações de contas, demonstrativos, balanços, ou
mesmo homologar, assinar contratos, aditivos ou ordenar despesas, por dever de ofício, lastreado em processo devido e de alta complexidade, fundado em pareceres
técnicos e jurídicos.
Diário Oficial de Contas

Há, pois, necessidade de demonstração da devida relação de causalidade com a atuação do agente, para
além, de uma simples aposição de uma assinatura por
dever de ofício, isto é, em decorrência da mera relação
formal por exercício de competência, ao se assinar um
contrato, um aditivo ou ordem de pagamento, um balanço, quando se verificar ser esta a única conduta possível, mormente quando já ouvidos os diversos órgãos de
assessoramento, o próprio controle interno.
Portanto, ocorre neste caso o que se denomina inexigibilidade de conduta funcional diversa, que na teoria geral dos atos jurídicos, é excludente de responsabilização
e, mais do que isso, apesar de existir formalmente, a relação de causalidade entre ato e dano, fica rompida, ao
menos quanto ao seu conteúdo, a saber, o de responder pelos prejuízos ao erário, por ação ou omissão, culpa ou dolo.
Esta é a posição do Egrégio Tribunal de Contas da União,
ao vedar a simples atribuição de responsabilidade solidária, vejamos:
[...] 2. É necessária a comprovação de que o ordenador
de despesa tenha agido em conivência com subordinawww.tce.es.gov.br

1.
Ação ou omissão do agente, investindo contra
alguém, ou deixando de atuar, ferindo seu direito ou patrimônio, ou seja, um ato contrário ao direito, portanto,
ilícito, com atuação dolosa, intenção de causar prejuízo
ao erário, ou culpa, isto é, deixar que o prejuízo ocorra,
por omissão, negligência, imprudência ou imperícia;
2.
Nexo de causalidade, isto é, relação de causa e
efeito entre o ato ilícito e o dano, não se referindo a ato
final de subscrição do contrato, de ordenação de despesa ou mesmo pagamento desta, visto que já empenhada anteriormente por outro agente, não se constituindo
fato suficiente e autônomo para configurar o ato ilícito,
tampouco formar relação de causalidade com os supostos atos suscetíveis de reparação, por responsabilização
solidária;
3.
O dano ou prejuízo, com indicação do montante e a quem se imputa a responsabilidade, bem como em
que medida, se for o caso.
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
poder atribuir a gestores [irregularidades] cujos atos
tenham predominância decisória e diversa das procediSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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mentais.” 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.).
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:
[...]
II.3 – Da ausência da matriz de responsabilidade:

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.
(...)

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:

(...)

(...)

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 vejamos:

Conclui assim o relator no sentido de que a instrução do
feito não obedeceu aos trâmites constitucionais e legais necessários, devido à ausência da caracterização da
responsabilidade de todos os agentes que influíram para a irregularidade, o nexo de causalidade, bem como da
matriz de responsabilidade, prejudicando sobremaneira
a individualização da pena, resultando na possibilidade
de atribuição de responsabilidade além da realmente

(...)
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devida, motivo pelo qual é de se afastar a responsabilidade do então Prefeito Municipal.
Acresce ainda o relator:
Em assim sendo, deixo, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, de
determinar o refazimento da matriz de responsabilidade, afastando a responsabilidade do gestor, visto que os
elementos mínimos necessários para atribuição de responsabilidade não se encontram precisamente delineados nos autos, quais sejam, a culpabilidade com a consequente individualização da pena, relação precisa de causalidade pelos fatos ensejadores da irregularidade.
E por fim, vota pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Senhor João Carlos Coser, da preliminar de prescrição e pela extinção do processo sem julgamento de mérito em razão da ausência de individualização de condutas e nexo causal, em face da impossibilidade material do exercício do contraditório e da ampla defesa.
RAZÕES DESTE VOTO DE VISTA:
Formo meu convencimento em sentido diametralmente oposto ao do Conselheiro Relator, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, pelas razões que passo a expor:
A discussão envolvendo o mérito das irregularidades
deste processo foi mais do que exaurida; na verdade, o
direito à ampla defesa foi aqui empregado de modo correto e isonômico, tendo os agentes responsáveis apresentado sua defesa e farta documentação, que foi analisada pela área técnica de engenharia deste Tribunal.
Ainda assim, todo o resultado de todas as análises levam
à mesma conclusão: houve descumprimento de legislação, todos relacionados a contratações da área de engeSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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nharia, assim como pagamentos indevidos, apontados
nos itens 1.3, 2.1, 3.3, 4.2, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1,
que somados totalizam R$ 517.331,66 (quinhentos e dezessete mil, trezentos, trinta e um reais, sessenta e seis
centavos), equivalentes a 325.222,99 VRTE.

que os Tribunais de Contas se põem a serviço do mais expressivo conteúdo desse princípio, que é a probidade administrativa. Cujo desrespeito é também tipificador do
crime de responsabilidade (inciso V do art. 85 da C.F.) e
ensejador das seguintes sanções:

Penso que é desnecessária nova análise, neste voto, do
mérito das irregularidades de que decorreram os pagamentos indevidos, eis que foram analisadas por técnico
de engenharia do setor componente da estrutura organizacional deste Tribunal de Contas e em seguida pelo
controle do NEC.

[...]

A materialidade das irregularidades está perfeitamente
constatada, delineada, caracterizada, sem qualquer dúvida ou divergência e daí decorre o inequívoco dano ao
erário, causado por responsabilidade dos gestores públicos, seja por conduta comissiva ou omissiva.
O dever de agir desta Corte de Contas
Não há possibilidade legal, no rito processual de um Tribunal de Contas, órgão de controle externo da administração, de uma irregularidade ser constatada, confirmada, materializada e não julgada, porque não há espaço
para a vontade pessoal do julgador, à luz dos princípios
da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público.
As questões de ordem processual, registre-se, levantadas pelo NEC – Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas
e não pelo recorrente, não podem ser postas acima de
valores muito mais relevantes como o respeito à lei, à ordem democrática e aos princípios republicanos.

Numa República, impõe-se responsabilidade jurídica
pessoal a todo aquele que tenha por competência (e
consequente dever) cuidar de tudo que é de todos, assim do prisma da decisão, como do prisma da gestão. E
tal responsabilidade implica o compromisso da melhor
decisão e da melhor administração possíveis.
Donde a exposição de todos eles (os que decidem sobre
a “res publica” e os que a gerenciam) à comprovação
do estrito cumprimento dos princípios constitucionais
e preceitos legais que lhes sejam especificamente exigidos. A começar, naturalmente, pela prestação de contas
das sobreditas gestões orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional.
[...]
Essa responsabilidade jurídica pessoal (verdadeiro elemento conceitual da República enquanto forma de Governo) que demanda ou que exige, assim, todo um aparato orgânico-funcional de controle externo.
E participando desse aparato como peça-chave, os Tribunais de Contas se assumem como órgãos impeditivos do
desgoverno e da desadministração.

Neste sentido, pertinente ensinamento do Ministro Carlos Ayres Brito do Supremo Tribunal Federal:

Em suma, aplicar a lei e a Constituição é dever inafastável da Corte de Contas no desempenho de sua função
de controle; e controle compreende orientação, fiscalização e punição.

É velando pela observância do princípio da moralidade

Julgar atos irregulares, impor ao responsável o ressar-
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cimento dos recursos públicos mal aplicados, aplicados
com desvio de finalidade, aplicados sem cuidado... enfim, é dever indisponível deste Tribunal de Contas.
Não existe a possibilidade empregada pelo Conselheiro
Relator de deixar de aplicar a lei por considerar que o
gestor é parte ilegítima para figurar como responsável
pelo dano ao erário.
O gestor público municipal, o Prefeito Municipal, é o
primeiro e principal responsável. Afirmar o contrário inverte a ordem e a lógica da estrutura orgânica e seu funcionamento.
Não custa lembrar que nosso raciocínio deve ser orientado pelo princípio da supremacia do interesse público,
eis que se trata aqui de matéria de ordem pública, unicamente.
Em suma, até aqui, qualquer solução processual que impeça ao Tribunal de Contas o exercício de sua função, indisponível portanto, de alcançar aquele que causou prejuízo ao erário deve ser afastada e refutada, como inservível para a prestação que é devida por esta Corte à sociedade. Portanto, não há construção jurídica lógica se
seu alicerce é outro interesse que não o público.
Responsabilidade do Prefeito Municipal – origem e fundamento
O Conselheiro Relator pretende que se repita aqui a lamentável teoria da desresponsabilização do gestor público municipal, acolhida em alguns processos deste Tribunal, mas não menos equivocada, no sentido de que,
se à época de citação e formação da relação processual
(de direito público, frise-se) do Prefeito Municipal e neste caso, dos Secretários Municipais, não foram citados
outros agentes que também participaram dos atos inquiSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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nados de irregularidade, simplesmente se afasta a responsabilidade do prefeito e põe fim ao processo.

O artigo 275 do Código Civil Brasileiro, tratando de solidariedade passiva, assim dispõe:

Não se discute nem mesmo a possibilidade de se promover a citação posterior dos demais agentes responsáveis, porque, segundo vem decidindo este TCEES, tal
providência iria de encontro à racionalização administrativa e a economia processual, considerando o decurso
de tempo.

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um
ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os
demais devedores continuam obrigados solidariamente
pelo resto.

Entendo, ao contrário, perfeitamente possível a citação
tardia de outros agentes públicos que tenham participado no sentido de dar causa a prejuízos ao patrimônio
público, considerando que a Constituição Federal declarou a imprescritibilidade das ações de ressarcimento
por dano ao erário (art. 37, § 5º) e, novamente afirmo, a
atuação positiva do Tribunal de Contas é direito subjetivo da sociedade e dever do órgão, indisponível portanto.
Cabe destacar, entretanto, que a formação de um pólo
passivo com responsáveis solidários não é requisito legal para a atuação da Corte de Contas.
O instituto da solidariedade obrigacional tem origem no
Direito Civil, que rege relações privadas e sua aplicação
no Direito Público deve ser interpretada conforme a lei.
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes, conforme o Art. 265 do Código Civil.
No âmbito do direito público, somente a lei pode estabelecer a solidariedade, seja ativa ou passiva, porque
não há nesse terreno, espaço para a manifestação de
vontade.
Além disso, a solidariedade é direito do credor (no caso
o Município), não do devedor como parece ser o entendimento deste Tribunal de Contas, em seus últimos julgados acerca do tema.
Diário Oficial de Contas

Assim, a lei dá ao credor a possibilidade de demandar a
dívida por inteiro de qualquer dos devedores, à sua escolha, de onde se infere que o dispositivo tem por objeto
dar um alto grau de segurança para o credor.
Sendo o credor uma pessoa jurídica de direito público, essa faculdade assegurada pelo Código Civil deve ser
compreendida e aplicada no sentido do alcance da máxima eficiência na recuperação do crédito devido ao ente, no caso o Município de Vila Velha.
Daí não subsistir o menor resquício de razão ou fundamento no voto do Conselheiro Relator, por sua vez embasado em precedentes equivocados (contrários ao interesse público) desta Corte, que visa o suposto direito do
Senhor João Coser em detrimento das garantias dadas
pela lei ao ente público e joga por terra todo o exaustivo
trabalho realizado neste processo.
É, em suma, a inversão do papel do órgão de controle. É
a supremacia do interesse privado em prejuízo do interesse público.
O papel deste Tribunal de Contas é julgar este processo
e obter para o Município de Vitória o ressarcimento do
prejuízo causado ao erário municipal por atos de gestão
do então prefeito municipal.
Fosse ou não possível estabelecer solidariedade passiva
entre o ora recorrente e outros agentes municipais, enwww.tce.es.gov.br

tendo como matéria superada porque na qualidade de
credor – e neste caso o órgão de controle atua em defesa interesse do credor que é a sociedade – a utilização
do instituto da solidariedade é mera faculdade, que pode não ser empregada.
Neste mesmo sentido, vale citar precedentes do Tribunal de Contas da União, que tocam diretamente o tema
em discussão.
Do recentíssimo Acórdão 2825/2017 da 1ª Câmara daquela Corte, do voto do Relator, Ministro Walton Alencar
Rodrigues, se extrai o que segue:
Acordão 2825/2017
GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 020.595/2015-8
Natureza: Embargos de Declaração (em Tomada de Contas Especial)
Por fim, também não vejo como possa perfilhar a tese
de nulidade da deliberação ora fustigada em razão de
não-convocação dos outros possíveis responsáveis solidários da entidade convenente – tesoureiro e colegiado
que integra a Coordenação Geral do Cecria. Tal questão
não havia sido aventada pelo responsável ao apresentar
defesa, razão pela qual não desafia os embargos declaratórios matéria que sequer tenha sido prequestionada
na instância a quo.
Demais disso, eventual atribuição de responsabilidade
de outros agentes não tem o condão de afastar a legitimidade passiva do Sr. Vicente de Paula Faleiros, já
demonstrada nestes autos. A possibilidade de eventual reconhecimento posterior de outros coobrigados não
é causa de nulidade da decisão original, quando muito, abre, apenas, a probabilidade de inserção de novos
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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devedores solidários a fim de reforçar a recuperação de
crédito da União. Trata-se, assim, de faculdade do credor.
Quando muito, haveria de ser aquilatada a corresponsabilidade dos demais agentes do Cecria que possam ter
contribuído para o dano ao Erário com vistas a constituir
novo título executivo extrajudicial em reforço ao acórdão
condenatório já proferido, o que não é admissível nos estritos lindes dos embargos declaratórios.
O instituto da solidariedade passiva constitui benefício
legal erigido em favor do credor, no caso, a União, razão pela qual eventual ausência do chamamento de outros responsáveis solidários pelo TCU não constitui nulidade processual, não obstando, portanto, a imputação
de débito ao agente devidamente citado, o qual, querendo, poderá reaver em juízo eventual ressarcimento
pessoal por meio de ação regressiva. Nesse sentido, trilham os Acórdãos 864/2009 e 2591/2016, do Plenário,
os Acórdãos 2.917/2006 e 4.192/2011, da 1ª Câmara, e
os Acórdãos 10.560/2011, 11.151/2011, 11.437/2011,
206/2012, 1.737/2014, da 2ª Câmara. (grifamos)
Vê-se então que a jurisprudência do Tribunal de Contas
da União vem se formando no sentido defendido neste
voto, ou seja, a falta de citação de outros eventuais responsáveis não elide a responsabilidade do gestor citado;
a solidariedade passiva é um benefício conferido pela lei
ao credor, no caso o ente público, que tem a faculdade
de utilizá-la ou não; sendo uma faculdade, a decisão deve ser tomada de forma a alcançar a melhor solução para a satisfação do interesse público.
Por fim, deve-se ter em mente que a responsabilidade
do prefeito municipal por atos irregulares praticados em
sua gestão advém do mandato político que lhe é outorDiário Oficial de Contas

gado pelo povo, de quem emana o Poder.
Trata-se de matéria eminentemente de direito público e
somente orientada pelos princípios que regem o direito
público pode ser compreendida corretamente.
Na verdade, divirjo do Conselheiro Relator justamente
por entender que o modelo de responsabilização que
sustenta em sua tese é incompatível com regime de direito público.
Na verdade, a decisão adotada reconhece a ocorrência
de irregularidade, mas ainda assim afasta a responsabilidade do Prefeito Municipal e não a atribui a nenhum outro agente.
O Conselheiro relator sustenta em seu voto que não há
nexo de causalidade entre um ato do prefeito e as irregularidades aqui tratadas, aplicando-lhe excludente de culpabilidade por ausência de nexo de causalidade.
Entendo, no entanto, que a teoria utilizada sofre de grave erro de premissa, quando se afasta da natureza jurídica que vincula os ocupantes de cargo ao ente político estatal – que é estatutária, ou seja, regida pelo Direito Público e sujeita ao regime jurídico-administrativo.
Nesse caso, a responsabilidade se encontra contida na
competência do cargo, seja ele de provimento efetivo,
comissionado ou político.
O mandato político constitui, em síntese, outorga de poder (compreendido no sentido de dever-poder) a um determinado agente, para o exercício de função pública e
satisfação do interesse público.
Os poderes são, na verdade, instrumentos para o exercício do dever, que podem ser exercidos direta ou indiretamente pelo Chefe do Executivo, mas sempre decorrem
do mandato, ou seja, da outorga originária do poder eswww.tce.es.gov.br

tatal, que o povo – titular do poder- transfere a um cidadão eleito.
Segundo ALBUQUERQUE e BARBOSA NETTO a responsabilidade nos processos dos Tribunais de Contas se origina
de conduta comissiva (ação, agir) ou omissiva (omissão)
do agente, dolosa ou culposa, cujo resultado seja a violação dos deveres impostos pelo regime de direito público aplicável àqueles que administram recursos do Estado ou ainda aos que, sem deter essa condição, causarem
prejuízo aos cofres públicos.
Além disso, o fato de outros servidores terem atuado no
processo administrativo de que resultou o dano ao erário não exime o ordenador de despesas de responsabilidade, se esta restou comprovada nos autos.
Infere-se a partir daí, ser inafastável a responsabilidade
do prefeito, vez que inerente ao exercício da função pública, atraindo os efeitos da condenação que é ato vinculado do Tribunal de Contas.
A matriz de responsabilização se formou de acordo com
a lei então vigente e que regulava o processo do Tribunal
de Contas; tem-se, então, atos irregulares de que resultou dano ao erário, tem-se um agente público que após
ter exercido sobejamente seu direito de defesa não alcançou afastar as irregularidades que lhe foram atribuídas.
Resulta inafastável então o dever do Tribunal de Contas
de aplicar a lei e realizar o julgamento desse gestor, de
modo a manter e resguardar o interesse público – e não
o privado – o que constitui sua missão, dada pela Constituição Federal e que justifica sua própria existência como instituição, na estrutura administrativa do Estado.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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ais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui
expendida, acompanho o entendimento da área técnica,
contido na Instrução Técnica Conclusiva 4104/2016 do
Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas e o parecer do
Ministério Público de Contas e VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove o seguinte Acórdão que submeto à
sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, quanto à Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Vitória, relativa ao exercício de 2005, entende-se que devem ser mantidas as irregularidades analisadas, conforme IEC 23/2014, sintetizadas na tabela abaixo:
Tabela 1
2. Seja convertido o presente processo em tomada de
contas especial em face da existência de dano ao erário,
presente nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 da IEC 23/2014, no valor total de
R$ 517.332,20 (quinhentos e dezessete mil, trezentos e
trinta e dois reais e vinte centavos), correspondentes a
325.222,99 VRTE, na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei
Complementar 621/2012.
3. Seja reconhecida a prescrição relativa à aplicação
da pena de multa a todos os indícios de irregularidades mantidos na IEC, eis que a pretensão punitiva sancionatória, atribuída constitucionalmente a este E. Tribunal, extinguiu-se, a teor do disposto no art. 71 da LC
621/2012.
4. Não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do
Sr. João Carlos Coser, nos termos da fundamentação nesDiário Oficial de Contas

te voto.
5. Sejam rejeitadas as razões de justificativas e julgadas
irregulares as contas do senhor João Carlos Coser, Ex-Prefeito Municipal, em razão do cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1,
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 da IEC 23/2014, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a R$ 517.332,20 (quinhentos e dezessete mil, trezentos e trinta e dois reais e
vinte centavos), correspondentes a 325.222,99 VRTE ao
erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012, solidariamente
conforme tabela a seguir:
Tabela 2
6. Sejam rejeitadas as razões de justificativas e julgadas
irregulares as contas do senhor Antônio César Menezes
Penedo – Ex-Secretário Municipal de Obras –, em razão
do cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.1.5 e 4.1.6 da IEC 23/2014, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a R$ 224.512,57 (duzentos
e vinte e quatro mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e sete centavos), correspondentes a 141.140,74 VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso
III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012, solidariamente conforme tabela a seguir:
7. Sejam rejeitadas as razões de justificativas e julgadas
irregulares as contas do senhor Luiz Carlos Reblin, Ex-Secretário Municipal de Saúde, em razão do cometimento
de infração que causou dano injustificado ao erário disposta no item 4.1.2 da IEC 23/2014, condenando-o ao
ressarcimento do valor equivalente a R$ 20.274,57 (vinte mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e
www.tce.es.gov.br

sete centavos), correspondentes a 12.745,69 VRTE ao
erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012, solidariamente
com os senhores João Carlos Coser e Antônio César Menezes Penedo;
8. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares
as contas do senhor Silvio Roberto Ramos – Chefe da
Coordenadoria do Governo -, em razão do cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens 4.1.4 IEC 23/2014, condenando-o
ao ressarcimento do valor equivalente a R$ 282.115,71
(duzentos e oitenta e dois mil cento e quinze reais e setenta e um centavos), correspondentes a 177.353,18
VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012, solidariamente com o Senhor João Carlos Coser.
9. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares
as contas da senhora Marlene de Fátima Cararo Pires,
Ex-Secretária Municipal de Saúde, em razão do cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao
erário dispostas nos itens 4.1.5 e 4.1.6 da IEC 23/2014,
condenando-a ao ressarcimento do valor equivalente
a R$ 58.226,66 (cinquenta e oito mil duzentos e vinte
e seis reais e sessenta e seis centavos), correspondentes a 36.604,43 VRTE ao erário municipal, com amparo
no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar
621/2012, solidariamente com os senhores João Carlos
Coser e Antônio César Menezes Penedo.
10. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Artur Augusto Oliveira Neves
– Ex-Secretário Municipal de Transporte e Infra-estrutura Urbana –, em razão do cometimento de infrações
que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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itens 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4 da IEC 23/2014, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a R$
10.703,92 (dez mil, setecentos e três reais e noventa e
dois centavos), correspondentes a 6729,07 VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea
“e” da Lei Complementar 621/2012, solidariamente com
o Senhor João Carlos Coser.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO TC- 414/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. ACOLHER preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam do Sr. João Carlos Coser – ex- Prefeito Municipal de Vitória, conforme razões expendidas no item 2.2
desta decisão;
1.2. ACOLHER, na forma do art. 71 da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, a preliminar de prescrição da pretensão punitiva deste Egrégio Tribunal de Contas, em
relação aos Srs. João Carlos Coser - Prefeito Municipal à
época, Antônio César Menezes Penedo – Secretário Municipal de Obras, Sílvio Roberto Ramos – Chefe da Coordenadoria de Governo, Luiz Carlos Reblin – Secretário
Municipal de Saúde, Marlene de Fátima Cararo Pires –
Secretária Municipal de Educação, e Artur Augusto Oliveira Neves – Secretário Municipal de Transporte e Infra-Estrutura Urbana, conforme razões expendidas no item
2.1 desta decisão, EXTINGUINDO-SE, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código do Processo Civil,
o processo com resolução de mérito, em face da ocorDiário Oficial de Contas

rência da prescrição da pretensão punitiva deste Egrégio Tribunal de Contas, em face dos Srs. João Carlos Coser - Prefeito Municipal à época, Antônio César Menezes
Penedo – Secretário Municipal de Obras, Sílvio Roberto
Ramos – Chefe da Coordenadoria de Governo, Luiz Carlos Reblin – Secretário Municipal de Saúde, Marlene de
Fátima Cararo Pires – Secretária Municipal de Educação,
e Artur Augusto Oliveira Neves – Secretário Municipal
de Transporte e Infra-Estrutura Urbana;
1.3. EXTINGUIR o processo sem resolução de mérito,
pelas razões expendidas no item 2.3 desta decisão, em
razão da ausência de individualização de conduta e de
identificação do nexo causal, conforme razões antes expendidas, em face da impossibilidade material do exercício do contraditório e da ampla defesa;
1.4. Arquivar os presentes autos, após a ciência dos interessados e do respectivo trânsito em julgado.
2. Por maioria. Vencido o conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo e o conselheiro em substituição João
Luiz Cotta Lovatti, que votaram pela conversão dos autos
em TCE, pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito, pela irregularidade com ressarcimento,
acompanhando a área técnica e o MPEC.
3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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: 12/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 415/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06415/2016-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEDURB - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano
Relator: Marco Antônio da Silva

4. Especificação do quórum:

Parte: JOÃO CARLOS COSER

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Marco Antonio da Silva (relator) e João Luiz Cotta Lovatti.

Procuradores: Claudia Rodrigues Nascimento (OAB:
9787-ES), Felipe Osorio dos Santos (OAB: 6381-ES), Luciana de Oliveira Sacramento (OAB: 19260-ES), Karla
Lyrio de Oliveira (OAB: 19807-ES), Thiago Lopes Pierote
(OAB: 14845-ES)

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
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DE 2015 – REGULAR - QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos do Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano - SEDURB, relativa ao exercício
de 2015, sob a responsabilidade do Sr. João Carlos Coser, Ordenador de Despesas.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº
00116/2017-1 (fls. 17-26) e na Instrução Técnica Inicial –
ITI nº 00243/2017-1, através da Decisão Monocrática nº
00917/2017-6 (fls. 29-35), determinei a citação do responsável, no sentido de que apresentasse, no prazo de
30 (trinta) dias, suas razões de defesa, em face do indicativo de irregularidade constante do item 3.3.1 do referido Relatório Técnico.
Em resposta ao Termo de Citação nº 01052/2017-5, o
gestor apresentou a esta Corte de Contas documentação
que fora acostada as folhas 37-43 dos autos.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 00361/2018-9, opinou no sentido de que seja julgada regular com ressalva a prestação de contas em apreço, expedindo-se determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do
Procurador, Dr. Luciano Vieira, mediante Parecer nº
00959/2018-8, 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
Diário Oficial de Contas

em sessão 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 Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB, relativa ao exercício de
2015, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe
deu suporte.
CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas com ressalva, com expedição de determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 00361/2018-9, verbis:
[...]
3. Conclusão.
A análise desta prestação de contas pautou-se na verificação dos elementos, bem como dos demonstrativos contábeis, os quais devem evidenciar a boa e regular aplicação e controle dos recursos públicos, nos termos do Regimento Interno desse Tribunal de Contas e
das legislações pertinentes. Considerando que compete
exclusivamente ao Auditor de Controle Externo, no âmbito da sua atuação em controle de recursos e bens públicos, elaborar relatórios de auditoria e instruções técwww.tce.es.gov.br

nicas de apoio às decisões dos relatores e do Plenário do
Tribunal de Contas, nos termos do art. 6º, inciso III, da
Lei Complementar 622, CONCLUIMOS, com fundamento no art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012,
opinião pela REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas de responsabilidade do senhor João Carlos Coser,
relativamente ao exercício de 2015 na Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB onde sugerimos que o Pleno DETERMINE à gestão atual da SEDURB que encaminhe nas futuras prestações de contas parecer conclusivo acerca das
contas anuais (PCA) 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.
Desta feita, efetivamente, verifico que a área técnica entendeu como regular com ressalva os atos praticados
sob o aspecto técnico-contábil, sendo acompanhada pelo douto representante do Parquet de Contas, em razão
da mantença da irregularidade inserta no item 3.3.1 do
RT 00116/2017-1 (Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem
os elementos mínimos estabelecidos no Anexo 12 da
Instrução Normativa TC 28/2013, alterada pela Instrução Normativa TC nº 33/2014), com expedição de determinação, de acordo com os ditames estabelecidos nos
artigos 84, inciso II e 86, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Entretanto, cabe ressaltar que o Estado, por meio da Lei
Complementar nº 856/2017, estabelece que as contas
devem estar acompanhadas do relatório e parecer conclusivo da unidade técnica contendo os elementos indiSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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cados 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, sendo esta a razão para se
expedir RECOMENDAÇÃO, pois ainda não há comprovação de que esta foi instituída, mas há um comando normativo que indica que o Estado tem adotado as medidas
para sua efetivação.
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.).
Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, porém, acompanho parcialmente seu posicionamento, em razão do que preceitua a Lei Complementar nº 856/2017, regulamentada pelo Decreto
4131-R de 18/07/2017, entendendo que as contas em
apreço devem ser julgadas regulares, sendo expedida recomendação.
2.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
Diário Oficial de Contas

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

dente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.

MARCO ANTONIO DA SILVA

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

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 a Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB, relativa ao exercício de
2015, sob a responsabilidade do Sr. João Carlos Coser,
Ordenador de Despesas, em razão da mantença da irregularidade formal contida no item 3.3.1 do Relatório
Técnico – RT nº 00116/2017-1, dando-lhe a devida quitação;
1.2. EXPEDIR RECOMENDAÇÃO ao atual gestor da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB, nos seguintes termos:
1.2.1. Encaminhe nas futuras prestações de contas parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA), em
atendimento ao art. 82 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
1.3. ARQUIVAR os presentes autos após ciência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.

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

ACÓRDÃO TC- 417/2018 – PLENÁRIO
Processos: 03641/2017-2, 03663/2017-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: PMS - Prefeitura Municipal de Serra, SEOB - Secretaria Municipal de Obras de Serra
Relator: Marco Antônio da Silva

4. Especificação do quórum:

Representante: CONTEMPORANEA CONSTRUCOES E
PROJETOS LTDA - EPP

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presi-

Resonsáveis: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
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ENGEPAVI CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA
LTDA, JEFFERSON ZANDONADI, ELOISA HELENA DE MORAES, ANDREIA MARA MATTOS MARQUES, JOAO CARLOS MENESES, FLAVIO NARCISO CAMPOS, ALINE STEIN
CORDEIRO, SCHEILA DE ALMEIDA SILVA, GUILHERME
MUSSO, VALERIA MEDEIROS DE ALMEIDA
Procurador:
TATIANA PETERLE DANGELO MOTTA
(OAB: 17475-ES)
REPRESENTAÇÃO – EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EXPEDIR DETERMINAÇÕES – CIÊNCIA AOS INTERESSADOS – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Representação, com pedido de concessão de medida cautelar, formulada pela
pessoa jurídica Contemporânea Construções e Projetos
Ltda, representada por seu Sócio Administrador o Sr. Flávio Gibson Leite Almeida, em face da Comissão Permanente de Licitação de Obras e de Serviços de Engenharia
– SEOB, da Prefeitura Municipal da Serra, na pessoa de
seu presidente o Sr. Jefferson Zandonadi, relativamente a supostas irregularidades no Edital de Licitação nº
001/2017, modalidade de Concorrência Pública e da Tomada de Preços nº 003/2017.
Ressalta-se que o Edital de Licitação n° 001/2017, tem
como objeto a “contratação de empresa para execução
de elaboração de projetos de engenharia e execução de
serviços de engenharia: projetos de edificação e implementos externos para unidades de ensino, saúde, obras
projetos de infraestrutura para SEOB no Município da
Serra” e a Tomada de Preços n° 003/2017, para a “contratação de empresa para prestação de serviços de leDiário Oficial de Contas

vantamento topográfico planialtimétrico e sondagem no
Município de Serra”.
Em razão dos fatos narrados na Manifestação Técnica nº
01034/2017-7, a Conselheira em Substituição à época,
nos termos da Decisão Monocrática nº 01186/2017-7,
conheceu da presente representação, concedeu a medida cautelar, bem como determinou a notificação dos
Srs. Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal da Serra, Jefferson Zandonadi - Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços, e
João Carlos Meneses - Secretário Municipal de Obras,
para que, no prazo de 10 (dez) dias, para cumprissem a
decisão, dando-se ciência aos interessados, sendo a referida Decisão Monocrática ratificada pelo Colegiado, conforme Decisão nº 02939/2017-6.
Cumpridas as providências necessárias, que demandaram a notificação e citação dos responsáveis, após análise da documentação trazida aos autos, a área técnica,
nos termos da Manifestação Técnica 00025/2018-4, sugeriu a expedição de determinações, bem como a extinção deste processo, com resolução de mérito.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos
do Parecer 00786/2018-1, em consonância com o posicionamento da área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
www.tce.es.gov.br

Tendo sido autuada a presente representação, noticiando supostas irregularidades no Edital de Licitação n°
001/2017 e da Tomada de Preços nº 003/2017, se faz
necessária à análise dos atos e fatos em cotejo com a documentação que lhe deu suporte.
1.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pela
extinção dos autos com resolução de mérito, bem como
pela expedição de determinações.
Assim, transcreve-se a manifestação da área técnica, nos
termos da Manifestação Técnica 00025/2018-4, verbis:
[...]
4 PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
Após a efetivação da MT 1221/2017 com as citações e
notificações de todos os agentes indicados na responsabilização pelos indícios de irregularidades nela apontados, a Prefeitura da Serra, em atendimento à Decisão
Monocrática 1423/2017-1, que determinou o atendimento à Decisão Monocrática 1186/2017-7, publicou a
anulação dos certames Concorrência Pública 001/2017
e Tomada de Preços 003/2017 em 21/07/2017, conforme Peça Complementar 7196/2017-1. No mesmo ato
foram anuladas todas as fases, até então decorridas,
inerentes a estes certames.
Não obstante a anulação dos certames, indicamos a seguir que seja oficiado à Prefeitura e seus agentes as seguintes determinações, em caso de realização futura de
contratação com o mesmo objeto ou assemelhados:
a) abster-se de exigências de quantidades mínimas em
atestados de capacidade técnica superiores a 50% dos
itens realmente relevantes à execução do contrato, conSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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forme preceitua jurisprudência consolidada em tribunais
superiores;
b) a delimitação do objeto de forma qualitativa e quantitativa, objetivando a eficaz interpretação pelos participantes do certame, com informações que possam conduzir a uma formulação de propostas realmente vantajosas para a Administração;
c) prover o Edital de documentação técnica necessária
e suficiente para o bom entendimento do problema pelos participantes do certame, visando a um julgamento
objetivo das propostas apresentadas, assim como fazer
acompanhar o orçamento de uma memória de cálculo
que justifique os quantitativos nele apresentados;
d) observar a coerência entre as diversas exigências de
atestados com o objeto a ser contratado;
e) à comissão de licitação, para que siga as orientações
contidas no Edital, em obediência ao princípio de vinculação ao ato convocatório, atendendo as demandas dos
participantes dentro dos limites legalmente estabelecidos.
Assim sendo, tendo em vista que o objeto se encontra
revogado, ensejando a perda do mesmo para outras recomendações, sugerimos a extinção deste processo,
com julgamento do mérito.
Sugere-se ainda o envio de cópia desta manifestação ao
jurisdicionado. – g.n.
O douto representante do Parquet de Contas acompanhou, na íntegra, a área técnica, nos termos do Parecer
00786/2018-1.
2.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

Denota-se que a presente representação fora conheciDiário Oficial de Contas

da, nos termos da Decisão Monocrática 01186/2017-7,
sendo ratificada pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de
Contas, conforme Decisão nº 02939/2017-6, por estarem presentes os requisitos constantes do artigo 177 c/c
o § único, e do artigo 182 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.

cia jurídica do processo e imprescindível para a relação
jurídico-processual, em havendo saneamento da ilegalidade, em virtude da extinção do certame licitatório,
após decisão de concessão da medida cautelar e da citação realizada, a análise de mérito fica prejudicada,
não havendo mais interesse de agir.

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.

Assim, esta é a situação ocorrida nestes autos, isto é, a
superveniência de extinção da licitação, objeto do procedimento administrativo de denúncia ou representação, nas hipóteses de anulação ou de revogação da licitação, o que constitui causa de extinção do processo
sem resolução de mérito.

3.

DO MÉRITO RECURSAL:

Da análise dos autos, verifico que foi concedida a medida
cautelar, através da Decisão Monocrática nº 01186/20177, ratificada pela Decisão TC nº 02939/2017-6.
Assim sendo, verifico que em resposta ao Termo de Citação nº 01631/2017-1, o Sr. João Carlos Meneses - Secretário Municipal de Obras apresentou a esta Corte de
Contas, através da Peça Complementar nº 07196/20171, documentação, demonstrando que o certame foi anulado, conforme informação publicada no Diário Oficial
dos Poderes do Estado em 21/09/2017, o que torna evidente o cumprimento, pela Prefeitura Municipal de Serra, dos termos da Decisão TC nº 02939/2017-6.
Assim sendo, em tendo sido anulado pela Prefeitura
Municipal de Serra o Edital de Licitação n° 001/2017 e
a Tomada de Preços nº 003/2017, por interesse da administração, após a expedição da Decisão por parte
deste Egrégio Tribunal de Contas e após a respectiva citação, deve o processo ser extinto, porém, sem resolução de mérito.
Desta forma, como a análise de mérito pressupõe a
oportunidade de defesa aos responsabilizados, através
da devida citação válida, ato essencial para a existênwww.tce.es.gov.br

Pelas razões expendidas e em razão de ter sido concedido provimento cautelar, com seu acatamento e posterior a anulação do certame, entendo que a presente
representação deve ser extinta sem resolução de mérito, conforme art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC.
Esta é a situação dos autos, visto que não mais há interesse processual, em razão da perda do objeto.
4.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, divergindo do 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 EgréSegunda-feira, 18 de junho de 2018

173

ATOS DO PLENÁRIO

gia Corte de Contas, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. EXTINGUIR o processo sem resolução de mérito,
em razão da perda do objeto, na forma do art. 485, IV,
do Código de Processo Civil - CPC;
1.2. DETERMINAR ao Executivo Municipal de Serra e
seus agentes, em caso de realização futura de contratação com o mesmo objeto ou assemelhados que assim
proceda:
1.2.1 Abstenha-se a exigências de quantidades mínimas
em atestados de capacidade técnica superiores a 50%
dos itens realmente relevantes à execução do contrato,
motivadamente, conforme preceitua jurisprudência consolidada em tribunais superiores;
1.2.2 Observe a delimitação do objeto de forma qualitativa e quantitativa, objetivando a eficaz interpretação
pelos participantes do certame, com informações que
possam conduzir a uma formulação de propostas realmente vantajosas para a Administração;
1.2.3 Envide ações a fim de que o Edital possua documentação técnica necessária e suficiente para o bom
entendimento do problema pelos participantes do certame, visando a um julgamento objetivo das propostas apresentadas, assim como fazer acompanhar o orçamento de uma memória de cálculo que justifique os
quantitativos nele apresentados;
1.2.4 Observe a coerência entre as diversas exigências
de atestados com o objeto a ser contratado;
1.2.5 Cientifique a comissão de licitação no sentido de
que siga as orientações contidas no Edital, em obediência ao princípio de vinculação ao ato convocatório, atendendo as demandas dos participantes dentro dos limites
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legalmente estabelecidos.

Processo: 06395/2017-6

1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados e ARQUIVAR os presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UGs: PMS - Prefeitura Municipal de Serra, SEAD - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos de Serra

4. Especificação do quórum:

Relator: Marco Antônio da Silva

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

Representante: ATIVE ENGENHARIA LTDA

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 DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 419/2018 – PLENÁRIO
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Partes: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA, GIOVANNA DEMARCHI ROSA, AUDIFAX CHARLES PIMENTEL
BARCELOS
Procuradores: GERALDO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR
(OAB: 14593-ES), SIDIRLEY SOEIRO DE CASTRO (OAB:
18594-ES)
REPRESENTAÇÃO – CONHECER - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CIÊNCIA AOS INTERESSADOS – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação, com pedido de provimento cautelar, formulada pela pessoa jurídica Ative Engenharia Ltda, em face do Município da
Serra, em razão de supostas irregularidades no Edital de
Tomada de Preços nº 004/2017, cujo objeto é a “contratação por terceirização, na forma de prestação de serviço por locação de estrutura metálica autoportante com
45 (quarenta e cinco) metros, constituída de elementos/
materiais luminosos, compreendendo o fornecimento
de montagem, manutenção e desmontagem para atender a decoração natalina 2017”, no parque da cidade,
com o valor previsto de R$ 1.298.398,00.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Após diligência, nos termos da Decisão Monocrática nº
1349/2017-1, a área técnica, conforme da Manifestação
Técnica nº 01437/2017-1, sugeriu o conhecimento da
presente representação, conceder a medida cautelar determinando a administração municipal a não homologação da Tomada de Preços em apreço, bem como a notificação dos Srs. Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal da Serra, Alexandre Camilo Fernandes
Viana - Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, e da Sra. Giovanna Demarchi Rosa - Pregoeira Oficial.

1.

Na sequência dos atos e fatos, a área técnica, nos termos
da Manifestação Técnica nº 01701/2017-1, sugeriu a extinção do processo sem julgamento de mérito, com ciência ao Representante.

O saneamento da suposta irregularidade para o qual foi
determinada prestação de informações, antes da concessão da medida cautelar, provocou a perda superveniente do objeto, extinguindo o feito sem resolução de
mérito conforme § 6º, do artigo 307 do Regimento Interno desta Corte.

O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos
do Parecer nº 0586/2018-4, em consonância com o posicionamento da área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido autuada a presente representação, noticiando supostas irregularidades no Edital de Tomada de Preços nº 004/2017, da Prefeitura Municipal de Serra, faz-se necessário à análise dos atos e fatos, para posterior
deliberação do Plenário, em razão da documentação que
lhe deu suporte.
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DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Da análise do feito, verifico que a área técnica opinou
pela extinção do processo sem resolução de mérito por
perda superveniente do objeto, dando-se ciência ao representante.
Desse modo, transcreve-se o posicionamento da
área técnica, nos termos da Manifestação Técnica nº
01701/2017-1, verbis:
[...]

go 177 c/c o § único do artigo 182 do RITCEEES, os quais
são transcritos, verbis:
[...]
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;

3. CONCLUSÃO

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante ao exposto, submetem-se os autos à consideração
superior propondo:
•
A extinção do processo sem julgamento de
mérito na forma do § 6º, do art. 307 do RITCEES, com o
consequente arquivamento destes autos;
•
A CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão final a ser proferida, conforme art. 307, § 7º, do RITCEES. – g.n.

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.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
(...)
Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

Por seu turno, verifico que o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer nº 0586/2018-4,
acompanhou in totum o posicionamento técnico.

II - Magistrados e membros do Ministério Público;

2.

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

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

Assim, no que se refere aos requisitos de admissibilidade da representação, conforme previsão contida no artiwww.tce.es.gov.br

III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao art. 76, § 1º, da Constituição Estadual;

V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
VII - unidades técnicas deste Tribunal;
VIII - as equipes no exercício do controle externo, nos
termos do art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal;
IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício do cargo ou de função que ocupem;
X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia. – g. n.
Ocorre que o artigo 94, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, assim dispõe, 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.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
Diário Oficial de Contas

§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário. – g.n.
Vale destacar que até o presente momento não houve
juízo de admissibilidade da presente representação, devendo haver, primeiramente, manifestação quanto ao
seu conhecimento para, após, se examinar o mérito da
mesma.

do concedida a medida cautelar, o certame licitatório da
Tomada de Preços nº 004/2017 foi revogado, conforme
indicado pela área técnica na Manifestação Técnica nº
01701/2017-1 e pela municipalidade, através do sobredito Termo de Revogação de Certame Licitatório.
Ocorre que o Regimento Interno, Resolução TC nº
261/2013, no caso em apreço, assim preceitua, verbis:

O juízo de admissibilidade verifica a validade do procedimento, ou seja, a presença dos requisitos para seu prosseguimento, ou mesmo a existência de defeito no procedimento, consistindo-se em ausência de requisito processual que porventura impeça a apreciação do mérito
da representação, exigindo-se que tal verificação ocorra
de maneira contemporânea à prática do ato.

[...]

Assim sendo, verifico que estão presentes os requisitos
de admissibilidade, havendo interesse e legitimidade,
motivo pelo qual CONHEÇO da presente representação.

§ 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. – g.n.

3.

DO MÉRITO RECURSAL:

Cabe ressaltar que a área técnica, através da Manifestação Técnica nº 01437/2017-1, além do conhecimento
da presente representação, sugeriu a concessão do provimento da medida cautelar, bem como pela expedição
de determinação a administração do Município da Serra quanto à não homologação da Tomada de Preços em
apreço.

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.
[...]

Assim sendo, acompanhando o posicionamento da área
técnica e do douto representante do Parquet de Contas,
entendo que o processo deve ser extinto sem resolução
de mérito, na forma do § 6º, do art. 307, do Regimento
Interno, Resolução TC nº 261/2013.

Na sequência, o subscritor da Manifestação Técnica nº
01701/2017-1, em consulta ao sítio eletrônico da municipalidade, constatou que o certame de licitação em
apreço foi revogado.

Esta é a situação dos autos, visto que não mais há interesse processual, em razão da ausência das condições
da ação, decorrente da perda superveniente do objeto.

Assim sendo, extrai-se do sítio eletrônico da Prefeitura
Municipal da Serra, a seguinte informação, litteris:

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

Da análise dos autos, verifico que embora não tenha siwww.tce.es.gov.br

4.

DO DISPOSITIVO:

Segunda-feira, 18 de junho de 2018

176

ATOS DO PLENÁRIO

aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

MARCO ANTONIO DA SILVA

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição

Relator

Fui presente:

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:

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

1.1. CONHECER da presente representação, EXTINGUINDO-SE o processo sem resolução de mérito, por perda
superveniente do objeto, na forma do § 6º, do art. 307,
da Resolução TC nº 261/2013;
1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), 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 DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Diário Oficial de Contas
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara

ACÓRDÃOS

COMPOSIÇÃO DA 1 CÂMARA
a

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

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- 263/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: 12636/2015-4

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Exercício: 2015
UG: CMDSL - Câmara Municipal de Divino de São Lourenço
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Parte: Sebastião Aylson Gomes de Moura

Ministério Público Especial de Contas

FUNDAMENTAÇÃO

Ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Diante do exposto, tendo em vista que o objeto deste
instrumento processual foi encaminhando, e estando o
jurisdicionado em conformidade com o art. 3 da Resolução TC 193, de 11 de dezembro de 2003, entendo que os
presentes autos devem ser arquivados por exaurimento
do objeto, nos termos do art. 330, IV, da Resolução TC
261, de 4 de junho de 2013:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
[..]
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
qual foi constituído;
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

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

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

RELATÓRIO

Trata-se dos autos acerca da omissão no envio pela Câmara Municipal de Divino de São Lourenço, do Relatório de Gestão Fiscal (RGF), referente ao 2º quadrimestre
de 2015.
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II

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO – 2º QUADRIMESTRE DE
2015 – ARQUIVAMENTO.

I

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

tas, através do Em. procurador Luciano Vieira, que pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos.

Na Instrução Técnica 00018/2018-4 (fl. 30), o Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia verificou
que o RGF do referido jurisdicionado foi encaminhado
através do sistema LRFWeb desta Corte de Contas, sugerindo o arquivamento do presente processo, sendo
acompanhado pelo Ministério Público Especial de Conwww.tce.es.gov.br

Conselheiro 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, por:
1.1. ARQUIVAR os autos após os trâmites legais, com
fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº 261/13.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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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
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- 301/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: 04954/2015-3
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: RTV - Rádio e Televisão Espírito Santo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA EGITO, ROSEMARY MARTINS DUARTE
Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – RÁDIO E TELEVISÃO
ESPÍRITO SANTO – EXERCÍCIO DE 2014 – JULGAR REGULAR AS CONTAS DA SENHORA ROSEMARY MARTINS
DUARTE – JULGAR REGULAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO SENHOR SÉRGIO RICARDO DE OLIVEIRA EGITO
Diário Oficial de Contas

– DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Rádio e Televisão Espírito Santo – RTV-ES, sob
a responsabilidade do Senhor Sérgio Ricardo de Oliveira
Egito (01/01 a 05/01 e 25/01 a 31/12) e Senhora Rosemary Martins Duarte (06/01 a 24/01), referente ao exercício de 2014.
No Relatório Técnico 122/2016 (fls. 14/31) a área técnica apontou indícios de irregularidades, originando na Instrução Técnica Inicial - ITI 00298/2016-2 (fls. 33/34) para a citação do Senhor Sérgio Ricardo de Oliveira Egito.
Em atenção ao Termo de Citação 00675/2016-2 (fl. 40),
o gestor encaminhou os documentos e justificativas (fls.
48/56 e 63/83), as quais foram devidamente analisadas
pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 00408/2018-1 (fls. 92/109), concluindo nos seguintes termos:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Preliminarmente diante de evidências do falecimento do
Sr. Sérgio Ricardo de Oliveira Egito, ainda não comprovado nos autos, sugere-se que seja NOTIFICADO o Cartório de Registro competente para obtenção da respectiva
Certidão de Óbito.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, temos a sugerir que:
1.
a Prestação de Contas da Rádio e Televisão Espírito Santo - RTV-ES, de responsabilidade da Senhora
Rosemary Martins Duarte, relativamente ao exercício
de 2014, seja julgada REGULAR com base no art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012;
2.
a Prestação de Contas da Rádio e Televisão Espírito Santo - RTV-ES, de responsabilidade do Senhor
www.tce.es.gov.br

Sérgio Ricardo de Oliveira Egito, relativamente ao exercício de 2014, seja julgada IRREGULAR com base no art.
84, inciso III, alínea “c”, inciso e da Lei Complementar
621/2012, face à manutenção da seguinte irregularidade apontada na Instrução Técnica Inicial 00298/2016-2
(fl. 33/34):
• 3.1.2.1 Liquidação a maior de despesas de contribuição
previdenciária retida dos servidores do RGPS (INSS), em
relação aos valores informados no resumo da folha de
pagamento, no montante de R$ 26.333,06;
• 3.1.2.2 Recolhimento a maior de despesas de contribuição previdenciária retida dos servidores do RGPS
(INSS), em relação aos valores informados no resumo da
folha de pagamento, no montante de R$ 23.420,23;
• 3.1.2.3 Pagamento de juros e multas pelo recolhimento em atraso de contribuições previdenciárias patronais
relativas ao RGPS, no valor de R$ 5.604,02;
• 3.7 Pagamento de juros e multa pela administração
pública estadual em decorrência de omissão de agentes
públicos, no total de R$ 10.087,52.
Caso se confirme o falecimento do gestor, deixar de aplicar a multa prevista no artigo 135, I da Lei Complementar 621/2012, considerando seu caráter punitivo e pessoal.
Por fim, sugerimos que seja DETERMINADO ao atual Diretor Geral da RTV-ES, ou a quem lhe suceder, o que segue:
a. Que promova a conciliação entre os valores de contribuições dos servidores contabilizados e os valores registrados em folha de pagamentos relativa ao exercício de
2014 e, constatando pagamentos a maior que o devido,
providencie a compensação dos valores junto ao instituto de previdência, informando a esta Corte de Contas, na
próxima prestação de contas, sobre o resultado obtido;
b. Que adote as medidas administrativas previstas no artigo 2ª da Instrução Normativa TC nº 32/2014, para a caracterização do dano apontado nos itens 2.3 e 2.5 e, não
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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sendo estas suficientes para elidi-lo, que providencie a
imediata instauração de tomada de contas especial, sob
pena de responsabilidade solidária, para apuração dos
fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação
do dano, devendo comunicar o fato ao Tribunal e encaminhá-la ao Tribunal para julgamento.
Destaca-se que a área técnica na ITC 00408/2018-1, na
fl. 93 trouxe a informação que o gestor responsável faleceu.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva elaborou o parecer PPJC
00686/2018-7 (fls. 113/114) e manifestou-se de acordo
com o NCE.
II

FUNDAMENTAÇÃO

Ante ao informe de falecimento do Senhor Sérgio Ricardo de Oliveira Egito, trazido pela área técnica, consultei
o Diário Oficial do Espírito Santo do dia 06 de dezembro
de 2016 (disponível em: http://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/jornal/#/p:4/e:3624, acessado em 08
de março de 2018), confirmando a veracidade da informação.
Todavia, cabe ressaltar que o falecimento do gestor não
extinguirá o processo de prestação de contas. Segundo
CAVALCANTI, Augusto Sherman (1999, p. 19, disponível
em: http://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/viewFile/1122/1180, acessado em 08 de março de
2018):
[...] a morte do gestor não é, por si só, obstáculo ao julgamento das contas nem causa da extinção do processo, pois, sempre que possível, deve subsistir a finalidade precípua do processo, de natureza política, que é a
de dar ciência à coletividade acerca da utilização, boa ou
má, dos seus recursos. Assim, salvo situações excepcionais, faz-se necessário que, mesmo após o falecimento
do gestor, sejam as contas julgadas para que se dê satisfação à coletividade de como foram aplicados os seus reDiário Oficial de Contas

cursos.
Deste modo, examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à
apreciação de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Quanto às irregularidades remanescentes, passo a expor
as razões que formaram meu convencimento.
II.1

IRREGULARIDADES

II.1.1
Liquidação a maior de despesas de contribuição previdenciária retida dos servidores do RGPS
(INSS), em relação aos valores informados no resumo
da folha de pagamento, no montante de R$ 26.333,06
(item 3.1.2.1 do RTC 122/2016 e 2.1 da ITC 408/2018).
Base normativa: Lei nº 4.320/64, art. 85.
O indicativo de irregularidade em tela fora apontado no
RTC 122/2016 da seguinte forma:
(TABELA)
Considerando que os valores consignados pela RTV-ES,
no decorrer do exercício de 2014, representam 112,75%
dos valores retidos, conforme demonstrativos que integram a prestação de contas anual, consideramos como
passíveis de justificativas, para fins de análise das contas,
as consignações das contribuições previdências retidas
dos servidores e devidas ao RGPS no exercício.
O defendente, por sua vez, apresentou os seguintes argumentos:
Considerando que o exercício de 2014 ter sido um ano
atípico, por ter sido o início da utilização da utilização do
sistema SIGEFES;

Todavia, a área técnica assinala que os elementos trazidos pela defesa não foram suficientes para afastar o presente indicativo de irregularidade, uma vez que não foi
possível identificar a origem da inconsistência observada
e nem da sua regularização.
Pois bem,
Quanto à ausência de suporte probatório, assiste razão à
área técnica, visto que o defendente não apresentou documentos que comprovassem a origem da inconsistência.
Contudo, percebe-se que a divergência apontada pela
área técnica no valor de R$ 26.333,06 é pequena se comparado às contribuições retidas na folha de pagamento,
que foi de R$ 206.602,76, demonstrando baixa materialidade da diferença apontada.
Outro mais, o gestor informa que os acertos foram providenciados. Desta forma, verifiquei que nos exercícios de
2015 e 2016, o mesmo indicativo de irregularidade não
foi apontado pela área técnica.
No entanto, pelo fato do gestor não ter encaminhado as
documentações, determino ao gestor atual que promova a conciliação entre os valores de contribuições dos
servidores contabilizados e os valores registrados em folha de pagamento relativa ao exercício de 2014 e, constatando pagamentos a maior que o devido, providencie
a compensação dos valores junto ao instituto de previdência, informando a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido.

Considerando que o valor liquidado a maior de R$
26.333,06, refere-se às primeiras folhas de pagamento,
onde o valor consignado, conforme o relatório PES0505P,
e não foram feitas as restituições de consignados de
INSS, ficando assim a liquidação à maior.

Diante do exposto, opino pela manutenção deste indicativo de irregularidade, destacando que o presente item
por si só não possui potencial ofensivo para macular as
contas, tendo em vista tratar-se de impropriedade ou
falta de natureza formal, sem gravidade e que não representou dano injustificado ao erário, nos moldes do art.
84, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Informo que com relação ao tópico anterior, foram tomadas providências, quanto aos devidos acertos.

II.1.2
Recolhimento a maior de despesas de contribuição previdenciária retida dos servidores do RGPS
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(INSS), em relação aos valores informados no resumo
da folha de pagamento, no montante de R$ 23.420,23
(item 3.1.2.2 do RTC 122/2016 e 2.2 da ITC 408/2018).

lor de R$ 23.420,23, quando comparada com as contribuições retidas na folha de pagamento anual da unidade
gestora no valor de R$ 206.602,76.

Base normativa: Lei nº 4.320/64, art. 85.

Nestas condições, determino ao gestor atual que promova a conciliação entre os valores de contribuições dos
servidores contabilizados e os valores registrados em folha de pagamento relativa ao exercício de 2014 e, constatando pagamentos a maior que o devido, providencie
a compensação dos valores junto ao instituto de previdência, informando a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido.

O indicativo de irregularidade em tela fora apontado no
RTC 122/2016 conforme segue:
(TABELA)
Considerando que os valores consignados pela RTV-ES,
no decorrer do exercício de 2014, representam 111,34%
dos valores consignados, conforme demonstrativos que
integram a prestação de contas anual, consideramos como passíveis de justificativas, para fins de análise das
contas, os recolhimentos das contribuições previdenciárias retidas dos servidores e devidas ao RGPS no exercício.
Em sua defesa, o senhor Sérgio Ricardo de Oliveira Egito
trouxe a seguinte argumentação:
Considerando que o exercício 2014 um ano atípico, por
te sido o início da utilização do sistema SIGEFES;
Considerando que o valor pago a maior de R$ 23.420,23,
refere-se valores consignados lançados e pagos, porém
não foram feitos os lançamentos de restituição às folhas, onde o valor consignado encontra-se no relatório
PES0505P. Informo que as ações para sanar tal contratempo já foram tomadas.
Após análise das justificativas da defesa, a área técnica
manteve a irregularidade disposta neste tópico, tendo
em vista que as declarações prestadas não vieram acompanhadas com documentação de suporte para aferir sua
fidedignidade.
Pois bem,
Da mesma forma que no item anterior, assiste razão à
área técnica em relação à ausência de suporte probatório.
Entretanto, fica novamente perceptível a baixa materialidade na divergência apontada pela área técnica, no vaDiário Oficial de Contas

Diante do exposto, opino pela manutenção deste indicativo de irregularidade, destacando que o presente item
por si só não possui potencial ofensivo para macular as
contas, tendo em vista tratar-se de impropriedade ou
falta de natureza formal, sem gravidade e que não representou dano injustificado ao erário, nos moldes do art.
84, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
II.1.3 Pagamento de juros e multas pelo recolhimento
em atraso de contribuições previdenciárias patronais
relativas ao RGPS, no valor de R$ 5.604,02 (item 3.1.2.3
do RTC 122/2016 e 2.3 da ITC 408/2018).
Base normativa: Lei Federal 4.320/64, art. 4º, e CRFB/88,
art. 37, caput – princípio da eficiência – e art. 70, caput –
princípio da economicidade.
No RTC 122/2016 foi apontado o presente indicativo de
irregularidade da seguinte forma:
Segundo o Balancete Contábil da RTV-ES, conta contábil
n. 342430100 – JUROS DE MORA SOBRE ENCARGOS SOCIAIS – INSS, foi registrado pagamento de juros e multas
de contribuições ao INSS no valor de R$ 5.604,02.
O pagamento de juros, correção monetária e/ou multas,
de caráter moratório ou sancionatório, incidentes pelo
descumprimento de prazos para a satisfação tempestiva de obrigações contratuais, tributárias, previdenciárias
ou administrativas, onerem irregular e impropriamente
o erário com encargos financeiros adicionais e desneceswww.tce.es.gov.br

sários à gestão pública, contrariando os princípios constitucionais da eficiente e economicidade, consagrados
nos arts. 37 e 70 da CRFB/ 1988 e também no art. 4º da
Lei 4.320/1964; caso ocorram, a Administração deverá
satisfazê-los, e, paralelamente, adotar providências para
a apuração de responsabilidades e ressarcimento ao erário, sob pena de glosa de valores e consequente responsabilização solidária da autoridade administrativa competente.
Passo a expor as justificativas apresentadas pelo gestor:
Os juros de mora citados referem-se ao pagamento de
vantagens de direito dos servidores desta autarquia
(substituições, gratificação por assiduidade, horas extras
e outras), que de acordo com a data vigente de início de
sua concessão, seu pagamento incidirá apenas nos meses subsequentes, gerando desta forma, o acréscimo de
multas e juros de mora;
A apuração das responsabilidades do fato supracitado
está a cargo do procedimento administrativo 74973894,
que no presente momento tal procedimento encontra-se em fase de oitiva das partes envolvidas;
No que se refere aos valores de R$ 1.122,26 de acordo
com a NL – 2014nl00131 e o valor de R$ 661,73 citado na
NL – 2014nl00647, de competência 01/2014 e 06/2014
respectivamente, ficam os servidores ALAN ELI DE SOUZA PINHEIRO E SIMONE DA SILVA PARADELA ANICETO o
ressarcimento ao erário os valores respectivos, haja vista
que apurou-se que tais juros ocorreram em decorrência
do não pagamento dentro do prazo estabelecido.
Após análise das justificativas, a área técnica manteve o
indicativo de irregularidade, ressaltando que o justificante se limitou à narrativa dos fatos, não trazendo documentações a fim de aferir a veracidade dos fatos.
Pois bem,
Assiste razão à área técnica no que tange a falta de documentação que suporte as alegações trazidas pelo defendente.
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Apesar disso, verifiquei que a receita realizada da RTV-ES
no exercício de 2014 era de R$ 1.353.109,14. Ao contrastar com o valor da multa de R$ 5.604,02, tem-se que a
multa representa apenas 0,41% da receita executada do
jurisdicionado. Dito isto, torna-se claro a baixa materialidade do valor.
Ademais, apesar do procedimento administrativo alegado pela defesa para apuração dos responsáveis pelo ilícito no âmbito daquele ente, tal conduta por si só denota
a presunção de sua inocência, o que não se confirmou,
entretanto, no caso presente, ante a não comprovação
de sua existência e do resultado.
Em razão dos fatos, determino que o atual gestor adote
as medidas administrativas previstas no artigo 2º da Instrução Normativa TC nº 32, de 04 de novembro de 2014,
para caracterização do dano apontado e, não sendo suficiente para elidi-lo, que providencie a imediata instauração de tomada de contas especial, sob pena de responsabilidade solidária, para apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e quantificação do dano.
Ressalto que pela baixa materialidade do valor de R$
5.604,02, equivalente a 2.222,93 VRTE (valores de referência do tesouro estadual), a unidade gestora está desobrigada do encaminhamento da tomada de contas especial, contudo, a dispensa não desobriga a autoridade
competente de apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento, conforme art. 9º da Instrução Normativa TC nº
32/2014.
Diante do exposto, opino pela manutenção deste indicativo de irregularidade, destacando que o presente item
por si só não possui potencial ofensivo para macular as
contas, tendo em vista tratar-se de impropriedade ou
falta de natureza formal, sem gravidade e que não representou dano injustificado ao erário, nos moldes do art.
84, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
II.1.4 Pagamento de juros e multa pela administração
pública estadual em decorrência de omissão de agenDiário Oficial de Contas

tes públicos, no total de R$ 10.087,52 (item 3.7 do RTC
122/2016 e 2.5 da ITC 408/2018).
Base normativa: Lei Federal 4.320/64, art. 4º e princípio
da eficiência expressamente previsto na CRFB/88, art.
37, caput.
O indicativo de irregularidade em questão fora apontado
no RTC 122/2016 da seguinte forma:
A conta contábil n. 371219900 – OUTRAS TAXAS exibe
pagamentos no total de R$ 7.547,71, conforme históricos a seguir:
2014NL00609: EMPENHO PARA DESPESAS COM ANATEL/FISTEL 01008000337/01008000418 CONTRIBUIÇÃO
PARA O FOMENTO DA RADIOFUSÃO PÚBLICA.
2014NL00610: LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM ANATEL/
FISTEL 01008000337/01008000418 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E MULTA CONTRATUAL PROCESSO 530000284002013.
Embora esses lançamentos não evidenciem, em consulta
ao sítio eletrônico da Anatel, verifica-se que as taxas foram pagas em atraso, com incidência de juros de mora:
(TABELA)
Já na conta contábil n. 399910800 – MULTAS PUNITIVAS
registra um pagamento no total de R$ 8.796,01, conforme históricos a seguir:
2014NL00610: LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM ANATEL/
FISTEL 01008000337/01008000418 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E MULTA CONTRATUAL PROCESSO 530000284002013.

va de obrigações contratuais, tributárias, previdenciárias
ou administrativas, onera irregular e impropriamente o
erário com encargos financeiros adicionais e desnecessários à gestão pública, contrariando os princípios constitucionais da eficiência e economicidade, consagrados
nos arts. 37 e 70 da CRFB/1988 e também no art. 4º da
Lei 4.320/1964; caso ocorram, a Administração deverá
satisfazê-los, e, paralelamente, adotar providências para
a apuração de responsabilidades e ressarcimento ao erário, sob pena de glosa de valores e consequente responsabilização solidária da autoridade administrativa competente.
Segue transcrita a argumentação apresentada pelo defendente:
Com relação aos valores descritos no tópico supracitado, refere-se a uma multa e juros correspondentes à não
veiculação dos 60 minutos do programa a Hora do Brasil. Em ofício à Procuradoria-Geral do Estado do Espírito
Santo – PGE/ES sobre a legalidade do pagamento dos valores citados na multa, esta afirmou que não havia embasamento legal para um recurso. Desta forma, foi efetuado o pagamento da citada multa.
Tendo em vista o tempo necessário para que a PGE/ES,
opinasse a respeito da citada multa e aprovação de seu
pagamento, houve como consequência o acréscimo de
juros de mora pelo atraso no pagamento de multa em
tela;

(TABELA)

Com relação às multas referente à Taxa de Fiscalização
de Funcionamento e Contribuição para o Fomento da
Radiodifusão Pública, houve um contratempo no recebimento dos boletos, causando desta forma o atraso no
pagamento, Geraldo mora/multa/juros. Tal ocorrência
encontra-se em processo de apuração dos responsáveis
(Processo n. 74973894), em fase de oitiva das partes envolvidas.

O pagamento de juros, correção monetária e/ou multas,
de caráter moratório ou sancionatório, incidentes pelo
descumprimento de prazos para a satisfação tempesti-

A área técnica, por sua vez, após análise da defesa, manteve o indicativo de irregularidade, por entender que não
há elementos suficientes para verificar o ressarcimento

Da mesma forma, em consulta ao sítio eletrônico da
Anatel verifica-se que além da RTV ter sofrido multa, o
seu pagamento também se deu em atraso, com incidência de juros de mora:
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dos valores correspondentes ao pagamento de juros e
multas em decorrência de omissão de agentes públicos.

ração dos fatos, a identificação dos responsáveis e quantificação do dano.

gamento, no montante de R$ 26.333,06 (item 3.1.2.1 do
RTC 122/2016 e 2.1 da ITC 408/2018);

Pois bem,

Ressalto que pela baixa materialidade do valor de R$
10.087,52, equivalente a 4.001,39 VRTE, a unidade gestora está desobrigada do encaminhamento da tomada
de contas especial, contudo, a dispensa não desobriga
a autoridade competente de apurar os fatos, identificar
os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo
ressarcimento, conforme art. 9º da Instrução Normativa
TC nº 32/2014.

Recolhimento a maior de despesas de contribuição previdenciária retida dos servidores do RGPS (INSS), em relação aos valores informados no resumo da folha de pagamento, no montante de R$ 23.420,23 (item 3.1.2.2 do
RTC 122/2016 e 2.2 da ITC 408/2018);

No tocante a falta de elementos suficientes para verificação do ressarcimento, assiste razão à área técnica.
No que se refere à multa/juros de R$ 1.291,51, constante na conta contábil n. 371219900, o defendente diz que
foi devido a um contratempo no recebimento dos boletos, causando atraso no pagamento. Todavia, relata que
a ocorrência se encontra em processo de apuração dos
responsáveis (Processo n. 74973894).
Com relação à multa de R$ 8.796,01, constante na conta contábil n. 399910800, o gestor alega que consultou a
PGE/ES sobre a viabilidade de um possível recurso. Contudo, pela demora por parte da PGE em apreciar a consulta, levou ao acréscimo de juros pelo atraso. Mas que
ao constatar a falta de embasamento legal do recurso, o
pagamento foi efetuado.
Vale ressaltar que por mais que o atraso no pagamento não extingue o direito do Estado realizar cobrança regressiva, em ambos os casos, o gestor demonstrou preocupação em legalizar a situação. Primeiro ao instaurar
um processo administrativo a fim de apurar a responsabilização; e segundo, ao realizar consulta sobre a viabilidade do recurso, o que denota a presunção de boa
fé, não se comprovando, porém, ante a ausência de elementos que comprovem sua narrativa.
Contudo, verifiquei que o montante final de juros/multa de R$ 10.087,52 representa somente 0,74% da receita
realizada pelo jurisdicionado em questão, fato notório a
baixa materialidade do valor.
Deste modo, determino que o atual gestor adote as medidas administrativas previstas no artigo 2º da Instrução
Normativa TC nº 32/2014, para caracterização do dano
apontado e, não sendo suficiente para elidi-lo, que providencie a imediata instauração de tomada de contas especial, sob pena de responsabilidade solidária, para apuDiário Oficial de Contas

Diante do exposto, opino pela manutenção deste indicativo de irregularidade, destacando que o presente item
por si só não possui potencial ofensivo para macular as
contas, tendo em vista tratar-se de impropriedade ou
falta de natureza formal, sem gravidade e que não representou dano injustificado ao erário, nos moldes do art.
84, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Por todo exposto, divergindo parcialmente do entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO para que este Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. sejam mantidas as seguintes irregularidades, sem o
condão de macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:
Liquidação a maior de despesas de contribuição previdenciária retida dos servidores do RGPS (INSS), em relação aos valores informados no resumo da folha de pawww.tce.es.gov.br

Pagamento de juros e multas pelo recolhimento em
atraso de contribuições previdenciárias patronais relativas ao RGPS, no valor de R$ 5.604,02 (item 3.1.2.3 do
RTC 122/2016 e 2.3 da ITC 408/2018);
Pagamento de juros e multa pela administração pública
estadual em decorrência de omissão de agentes públicos, no total de R$ 10.087,52 (item 3.7 do RTC 122/2016
e 2.5 da ITC 408/2018).
1.2. que sejam julgadas REGULARES COM RESSALVAS
as contas da Rádio e Televisão Espírito Santo referentes ao exercício de 2014, de responsabilidade pela gestão dos atos administrativos, financeiros, orçamentários
e patrimoniais do Senhor Sérgio Ricardo de Oliveira Egito (01/01 a 05/01 e 25/01 a 31/12), nos termos do artigo 84, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.3. que sejam julgadas REGULARES as contas da Rádio e
Televisão Espírito Santo referentes ao exercício de 2014,
de responsabilidade pela gestão dos atos administrativos, financeiros, orçamentários e patrimoniais da Senhora Rosemary Martins Duarte (06/01 a 24/01), nos termos do artigo 84, inciso I, da Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.4. que seja DETERMINADO ao atual gestor ou a quem
lhe suceder:
que promova a conciliação entre os valores de contribuições dos servidores contabilizados e os valores registrados em folha de pagamento relativa ao exercício de 2014
e, constatando pagamentos a maior que o devido, providencie a compensação dos valores junto ao instituto de
previdência, informando a esta Corte de Contas sobre o
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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ACÓRDÃO TC- 302/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

vam envolvido o valor de R$ 47.715.258,45 (edital de licitação).

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Acompanhando a Manifestação Técnica 105/2017-1
(evento 05) da Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente - SecexEngenharia proferi a Decisão Monocrática 00107/2017-1 (evento 07) pela suspensão do procedimento licitatório pelos indícios de
sobrepreço e pela notificação da prefeita, do secretário
de obras e do presidente da comissão de licitação para apresentarem documentos do certame, além de informar o estágio em que se encontrava, tendo sido devidamente ratificado no Plenário, na forma da Decisão
00586/2017-6 (evento 15).

resultado obtido.
que adote as medidas administrativas previstas no artigo 2º da Instrução Normativa TC nº 32/2014, para caracterização do dano apontado nos itens 2.3 e 2.5 e, não
sendo suficiente para elidi-lo, que providencie a imediata instauração de tomada de contas especial, sob pena
de responsabilidade solidária, para apuração dos fatos, a
identificação dos responsáveis e quantificação do dano.
1.5. Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 28/03/2018 - 8ª 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
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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Processo: 01084/2017-1

UG: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: WALDEMAR ORNELAS FERREIRA
Responsáveis: AMANDA QUINTA RANGEL, SELMA HENRIQUES DE SOUZA, MIGUEL ANGELO LIMA QUALHANO,
CARLOS HENRIQUE GOULART DE LANA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA DO MÚNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES REFERENTES
À CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2017 – PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO EM
DIVERSAS RUAS DA COMUNIDADE DE MAROBÁ – PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – REVOGAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA
00107/2017-1 - CIÊNCIA – DETERMINAÇÕES - ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Trata-se de Representação noticiando irregularidades
atinentes à Concorrência Pública 008/16 da Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy, cujo objeto consiste
na “contratação de empresa para execução de pavimentação, drenagem pluvial e implantação de rede de distribuição de água tratada e coleta do esgoto sanitário em
diversas ruas da comunidade de Marobá, município de
Presidente Kennedy”.
Considerando o possível sobrepreço nos valores verificados neste procedimento, foi pedido medida cautelar
para suspender a referida licitação, em que se encontrawww.tce.es.gov.br

Devidamente notificados, os gestores apresentaram os
esclarecimentos constantes das Defesas/Justificativas e
respectivas peças complementares (eventos 17 e 19 a
85). Em razão disso, os autos foram encaminhados SecexEngenharia para instrução.
Em vista da documentação trazida pelo representante e dos esclarecimentos prestados pelos gestores,
a SecexEngenharia elaborou a Manifestação Técnica
00777/017-2 (evento 98) e a Instrução Técnica Inicial
00531/2017-5 (evento 101) sugerindo a citação da prefeita municipal, do secretário municipal de obras e do
engenheiro civil municipal.
Ocorre que, discordando da proposta contida na ITI acima citada, apresentei voto 03414/2017-4 (evento 105)
pela citação do secretário municipal de obras e do engenheiro civil, deixando de acolher a proposta de citação da prefeita, o que foi acompanhado pelo Plenário, na
forma da Decisão 02374/2017-1 (evento 106).
Após a apresentação das defesas pelos responsáveis e
em vista da notícia de revogação do certame, o feito voltou a ser submetido ao crivo da SecexEngenharia que
opinou pela extinção do processo com julgamento do
mérito, com análise de mérito e expedição de determinações aos gestores, nos termos da Manifestação Técnica 01689/2017-4 (evento 120):
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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1 Introdução
O presente processo TC 1.084/2017-1 é decorrente
de Representação particular (denúncia), sobre o objeto da “contratação de empresa para execução de pavimentação, drenagem pluvial e implantação de rede de
distribuição de água tratada e coleta do esgoto sanitário em diversas ruas da comunidade de Marobá, município de Presidente Kennedy”, fls. 2 da peça 02 – outro
1.100/2017-1, onde constam as seguintes alegações:
Como podemos observar cada km de pavimentação sai
por nada menos que R$3.568.830,10. Diante do referido valor, numa simples pesquisa de preço médio de km
de pavimentação, descobrimos que o preço médio para
execução de asfalto no Brasil é de R$1 ,3 milhão (anexo),
ou seja, cada km executado pela Prefeitura de Presidente
Kennedy, custa para os contribuintes e para os cofres públicos mais do que o dobro da média nacional.
[...]
É simplesmente um absurdo imaginar que para executar uma obra desse porte tenha que se pagar um total
de R$ 2.876.859,78 somente com a administração local,
vale ressaltar, que a prefeitura não disponibiliza sequer
um memorial de calculo que nos ajude a entender como chegaram a esse valor para administração local, tendo em vista que não tem também NENHUM referencial
de custos.
Continuando a analise na planilha, nos deparamos com
o item 9 - Canteiro de obras, cujo a prefeitura se dispõe a
pagar R$ 1.044.609,51, somadas as 3 etapas. Após analisar, observamos que quase de 4 milhões dos cofres públicos serão gastos em absolutamente NADA, pois, os
dois itens citados tem um custo altíssimo, e em termos de
obra, até agora não há nada. Há fortes indícios que os
dois itens são somente uma forma de encarecer a obra,
dessa forma tendo um superfaturamento e causando um
prejuízo ao erário.
[...]
Diário Oficial de Contas

Além dos fatos citados, observamos, que a Data-Base da
Planilha é referente à JUNH0/2015, ou seja, está desatualizada, e pode encarecer ainda mais a obra com reajustes, aditivos, e assim sucessivamente.
Complementa o denunciante sua peça exordial com a
apresentação de decisão proferida por este Tribunal para outro contrato firmado pela Prefeitura de Presidente
Kennedy, cujo objeto difere apenas em relação ao trecho
de rodovia contemplado:
“Nestes termos, diante da percuciente análise técnica do
corpo especializado desta Corte e da inércia da. Administração Municipal em defender seus próprios atos no
caso a execução do contrato 313/2015. no valor de R$
8.758.826,17 entendo que o presente processo adquire
novos contornos que extrapolam os apontamentos de irregularidade que foram trazidos pelo Representante na
petição inicial e, a par do possível sobrepreço demonstrado imperiosa a diligente intervenção determinando a
suspensão cautelar de todo e qualquer pagamento ainda
pendente. Pois bem. São pressupostos genéricos e essenciais para a concessão de medida cautelar a existência
de prova inequívoca que conduza a um juízo de verossimilhança sobre alegações aliado ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A verossimilhança dos indícios de irregularidade narrados é evidenciada na manifestação técnica de fls. 851169, especialmente quanto à
existência de possível sobrepreço, com possibilidade real
de antieconomicidade e de prejuízo ao erário municipal.”
Levado à SecexEngenharia pelo despacho 4.803/20179 para análise técnica, inclui os requisitos de admissibilidade, encontra na manifestação técnica MT 105/20171 o entendimento de que há indícios de ocorrência de
sobrepreço no item “Administração Local”, ausência de
composições detalhadas, data base defasada, índices de
reajustamento não condizentes com a especificidade da
obra, bem como o atendimento aos requisitos legais de
admissibilidade, concluindo ao final pela proposta de
suspensão cautelar do certame.
www.tce.es.gov.br

Ante a narrativa, entende o Relator pelo conhecimento
neste Tribunal de Contas, fl. 2, da decisão monocrática
107/2017-1, notificando a prefeita, o secretário de obras
e o presidente da comissão de licitação para apresentarem documentos do certame além de informar o estágio
em que se encontra.
Pelo exposto e com base na competência outorgada pelo
inciso XI, do artigo 288, do Regimento Interno deste Tribunal, defiro a concessão da MEDIDA CAUTELAR inaudita altera parte ad referendum do Plenário e, havendo
fundado receio de lesão ao interesse público, além do risco da ineficácia da decisão final, determino ao Município
de Presidente Kennedy, na pessoa da Chefe do Executivo
local senhora Amanda Quinta Rangel, a imediata SUSPENSÃO do procedimento ou de eventual contratação
decorrente da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 8/2016, na etapa em que se encontrar, [...] [negrito nosso] fl. 4, peça 07
– decisão monocrática 107/2017-1.
Acompanhado à unanimidade pela decisão plenária
586/2017-6, o Relator em seu voto 882/2017-6 destaca
a necessidade de justificativas em face da análise técnica
apresentada, com destaque de sua conclusão:
[...] apresentando também as seguintes informações:
[...] composição detalhada para Administração Local,
bem como a justificativa quanto à necessidade da atuação exclusiva de cada profissional designado em obra
deste porte; [...] composições detalhadas de todos os
itens de serviços em que não há vinculação a uma tabela
referencial de preços, [...] Justificativa da não atualização do orçamento, considerando que já havia disponível
em site do DER-ES tabela referencial mais atual; [...] Justificativa do índice de reajuste previsto no edital. [negrito nosso] fl. 5, peça 15 – decisão plenário 585/2017-1.
Com a devida notificação expedida, vem pelo ofício
PMPK/GAB 41/17, peça 22, ofício externo 736/20173, além do ofício PMPK/GAB 42/17, peça 20, outro
2.729/2017-7, a Prefeita apresenta a documentação requerida, acompanhada de vários anexos, dentre eles a
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defesa do secretário de obras, defesa esta que se repete
mais adiante com protocolo próprio e apartado.
2 Análise das justificativas
Após a apresentação das justificativas técnicas solicitadas, foi elaborada a Manifestação Técnica 0777/20172 (pç. 98), em que o autor discorre sobre vários pontos
dentro dos limites do edital, abrangendo, inclusive o projeto básico licitado. Iremos, nesta Manifestação, nos ater
apenas aos pontos principais, abordados na inicial e motivadores desta representação que, encampados pelo
Relator, ensejou a suspensão cautelar do certame.
2.1 Quanto ao custo de pavimentação por quilômetro
implantado acima da média nacional
Informa o autor da MT 0777/2017 que neste caso o representante deixou de considerar em sua comparação os
vários serviços de infraestrutura, inseridos no preço final do edital, tais como redes de água, esgoto e drenagem urbana, em sua conclusão sobre o custo orçado para esta obra.
O representado alega, em sua defesa, que não há regramento nacional que indique um valor por quilômetro a ser observado, sendo este, característico de cada situação encontrada, porém, indica o autor da MT
0777/2017, que há literatura em que se possa basear
para estimar um custo médio para estas situações, considerando todos os fatores e serviços de infraestrutura,
que poderá ser utilizado como referência a este balizamento de custos.
Os valores apresentados na licitação com o custo unitário por metro quadrado, considerando apenas o item
“pavimentação” da planilha orçamentária de cada lote
são:
[...]
Em sua análise, o autor da MT 077/2017, após várias verificar as informações contida no Boletim Técnico USP/
BT/PCC 566/11 que afere custos por metro quadrado
bruto de loteamento, com a devidas ressalvas, adaptaDiário Oficial de Contas

ções de índices e reajustes monetários, para proporcionar uma comparação mais próxima possível da realidade almejada nesta licitação, chega a uma comparação
em que o valor aproximado desta pavimentação seria de
R$ 57,64/m2, em nada comparado aos valores indicados
na Tabela 1.
Afora as discussões sobre as soluções técnicas executivas
adotadas para este projeto básico (passíveis de reavaliação), todas embaladas no poder discricionário do gestor
ou do projetista, entende-se que o custo excede com razoável distância os valores apresentados, com forte indicação de possível sobrepreço.
2.2 Quanto ao custo do item “Administração Local” e
“Canteiro de Obras”
Na análise, elaborada pelo autor da MT 0777/2017, faz-se uma comparação com duas vertentes sobre os custos
relativos ao item Administração Local, sendo uma relacionada à portaria DNIT 545/2012 (que se ajusta à lei federal 12.844/12) e outra tendo como referência a Resolução SETOP 002/2016, que regula este custo para obras
no estado do Espírito Santo.
Conforme a vertente a ser utilizada para balizamento
destes custos, têm-se valores percentuais com diferenças acentuadas, ou seja, pela portaria do DNIT este percentual seria de 3,68% e pela resolução SETOP 6,99%.
A resolução SETOP, baseia-se na jurisprudência do TCU
que, segundo o acórdão TCU 2.622/2013 – Plenário, fixa
(provisoriamente) os custos referentes à Administração
Local em 6,99% do valor da obra, à revelia da existência
da portaria 545/2012, enquanto recomendava ao DNIT
estudos mais específicos para tal demanda.
Á seguir, através do Memorando DNIT/DIREX 3/16, o patamar de 3,68% da portaria DNIT 545/12 seria alterado
para 3,80%, o que não influenciará na análise, pois o orçamento está datado de 2015, anterior, portando a este
memorando.
Analisa também que, por definição expressa no acórdão
www.tce.es.gov.br

TCU 2.622/2013, os itens que compõem a Administração
local e a Instalação de canteiro de obras, contemplam:
SUMÁRIO: ADMINISTRATIVO. CONCLUSÃO DOS ESTUDOS DESENVOLVIDOS PELO GRUPO DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR CONSTITUÍDO POR DETERMINAÇÃO DO
ACÓRDÃO N. 2.369/2011 – PLENÁRIO. ADOÇÃO DE VALORES REFERENCIAIS DE TAXAS DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS – BDI PARA DIFERENTES TIPOS DE OBRAS
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PARA ITENS ESPECÍFICOS
PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. REVISÃO DOS PARÂMETROS QUE VÊM SENDO UTILIZADOS PELO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO POR MEIO DOS ACÓRDÃOS NS.
325/2007 E 2.369/2011, AMBOS DO PLENÁRIO.
[...]
212.
Para fins de definição, serão aqui utilizados os
mesmos conceitos já postulados no relatório que originou o Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário quanto aos custos da administração local, instalação de canteiro e mobilização e desmobilização, conforme excertos extraídos
daquele decisum:
a) o item Administração local contemplará, dentre outros, as despesas para atender as necessidades da obra
com pessoal técnico, administrativo e de apoio, compreendendo o supervisor, o engenheiro responsável pela
obra, engenheiros setoriais, o mestre de obra, encarregados, técnico de produção, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritório, vigias e serventes
de canteiro, mecânicos de manutenção, a equipe de topografia, a equipe de medicina e segurança do trabalho,
etc., bem como os equipamentos de proteção individual e coletiva de toda a obra, as ferramentas manuais, a
alimentação e o transporte de todos os funcionários e
o controle tecnológico de qualidade dos materiais e da
obra;
b) o item Instalação de Canteiro de Obra remunerará,
dentre outras, as despesas com a infraestrutura física da
obra necessária ao perfeito desenvolvimento da execução composta de construção provisória, compatível com
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a utilização, para escritório da obra, sanitários, oficinas,
centrais de fôrma, armação, instalações industriais, cozinha/refeitório, vestiários, alojamentos, tapumes, bandeja salva-vida, estradas de acesso, placas da obra e instalações provisórias de água, esgoto, telefone e energia;
(g.n.)
Também, de acordo com Baeta (2012), compõem os custos com administração local:
A administração local da obra também é um componente do custo direto da obra e compreende os custos locais
do construtor no canteiro de obras.
Abrange toda a mão de obra indireta e apoio à mão de
obra indireta (engenheiros, mestre de obras, encarregados, secretárias, motoristas, almoxarifes, técnicos em
segurança do trabalho, apontadores, apropriadores de
custo etc.)
Também considere o custo com veículos de fiscalização,
equipamentos de proteção individual e coletivo, transporte e alimentação dos trabalhadores, telefone, energia elétrica e materiais de consumo, computadores, mobiliário e demais equipamentos administrativos do canteiro (apenas a depreciação).

trapola o percentual proposto pela Resolução SETOP,
que, conforme descrito na MT 0777/2017, está defasada sob a luz da mais recente jurisprudência, sendo assim bastante favorável ao gestor. Na Etapa 01 extrapola
em 1,11% (correspondente a R$ 205.259,79), na Etapa
02, 0,59% (correspondendo a R$ 118.401,15) e na Etapa
03 1,70% (correspondendo a R$ 155.641,71), perfazendo, benevolamente, nas três etapas, um sobrepreço total de R$ 479.302,65.
Quanto ao item “Instalação de Canteiro, manutenção, mobilização e desmobilização”, o acórdão TCU
1.016/2011 – Plenário, indica:
[...] os itens Administração Local, Instalação de Canteiro
e Acampamento e Mobilização e Desmobilização, visando a maior transparência, devem constar na planilha orçamentária e não no LDI; [...]. [negrito nosso] acórdão
TCU 1.016/2011 – Plenário
Não obstante esta decisão, o acórdão TCU 2.622/2013
– Plenário indica o grau de precisão que deve ser observado quando de sua inclusão na planilha orçamentária:

[...]

[...] diversos autores passaram a considerar que os elementos de custos que não estivessem ligados diretamente a um serviço também podem ser precisamente planejados, identificados e mensurados em itens específicos do orçamento de uma obra. Por conseguinte, os
gastos descritos acima (administração local, canteiro de
obras, mobilização/desmobilização etc.) podem ser objetivamente discriminados na planilha orçamentária como custos diretos da obra. [...] o que permite concluir
que os seus componentes de custos e os dos demais diretamente apropriados à execução da obra (instalação
do canteiro e mobilização e desmobilização) devem estar apresentados de modo discriminado e acompanhado dos respectivos quantitativos de cálculo na planilha
orçamentária de custos diretos e não na composição
de BDI de obras públicas. [negrito nosso] acórdão TCU
2.622/2011 – Plenário

Assim sendo, o percentual proposto pela Prefeitura ex-

No entanto, os valores destinados a cobrir estas despesas

Controle tecnológico dos materiais e o acompanhamento topográfico são despesas tipicamente incluídas
na administração local. (g.n.)
Conforme acima, a Administração Local inclui em sua
composição, dentre outros, a manutenção do canteiro
(não sua instalação), a equipe de topografia e a equipe
de controle tecnológico. Assim, para comparação adequada, faz-se necessário avaliar de forma conjunta os
itens planilhados “Administração Local” “Serviços Auxiliares” no qual constam despesas que deveriam estar inseridos na composição da Administração local. Temos
assim a Tabela 2 com o resumo destes itens e seus devidos percentuais sobre o valor total.
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estão planilhados à razão de 1,81% na Etapa 01, 1,74%
na Etapa 02 e incríveis 3,81% na Etapa 03, visto ser esta
etapa orçada em quase a metade do valor das demais.
Sobre isto discorre o autor da MT 0777/2017, de forma
a indicar que certos valores pagos a este título, são superiores ao preço de algumas residências naquela área,
ponto de negociação para as empresas que já estão instaladas na região, podendo diminuir estes custos ao ponto de um desequilíbrio isonômico frente aos outros licitantes.
Não obstante, é mais do que isso, pois na forma do acórdão TCU 2.622/2013 – Plenário, devem estar designados por elementos de precisão, pelo menos se lá estiverem como item de planilha:
[...] diversos autores passaram a considerar que os elementos de custos que não estivessem ligados diretamente a um serviço também podem ser precisamente
planejados, identificados e mensurados em itens específicos do orçamento de uma obra. Por conseguinte, os
gastos descritos acima (administração local, canteiro de
obras, mobilização/desmobilização etc.) podem ser objetivamente discriminados na planilha orçamentária como custos diretos da obra. [...] o que permite concluir
que os seus componentes de custos e os dos demais diretamente apropriados à execução da obra (instalação
do canteiro e mobilização e desmobilização) devem estar apresentados de modo discriminado e acompanhado dos respectivos quantitativos de cálculo na planilha
orçamentária de custos diretos e não na composição
de BDI de obras públicas. [negrito nosso] acórdão TCU
2.622/2011 – Plenário
Indica ainda o acórdão TCU 1.993/2013 – Plenário:
[...] 5. A mobilização e a desmobilização são inerentes
e necessárias nesse tipo de obra, o que não se pode dizer da instalação do canteiro e do acampamento. [...] e
conclui que servem de apoio às atividades de construção,
mas não são indispensáveis. [...] não tendo sido constatada a existência física do canteiro e acampamento, o
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que põe à evidência a sua desnecessidade para a obra.
[...] 6. Alinho-me às conclusões da Unidade Técnica pelas razões expostas acima, [...] a ‘instalação de canteiro e
acampamento’ depende das necessidades do empreendimento. acórdão TCU 1.993/2013 – Plenário
Quanto a estas necessidades, o autor da MT 0777/2017
descreve:
No que se refere a “instalação do canteiro” propriamente dito, em rasa atenção, a princípio, já é possível confirmar o sobrepreço já que as instalações inseridas embora possam estar de acordo com a planilha referencial do
DER-ES, não encontra sitiada em localização mais provável, a exemplo de bota-fora, empréstimos, etc. já consignados na cultura, devendo ser amadurecida para prover
minimamente as circunstâncias de implantação. Sem ao
menos um desenho vinculativo, tal presunção repercute em estar igualmente desprovida de razoabilidade de
seus quantitativos e itens de serviços arbitrariamente
descolados de uma realidade factível, podendo-se citar
a precariedade das instalações utilizadas quando comparadas ao que se propõe em planilha.
Com estas avaliações, fecha-se o cerco para que o gestor
refaça o orçamento destes itens dentro de uma perspectiva realista para cada trecho, se assim decidir discricionariamente, mesmo tendo excessivo dispêndio nesta rúbrica com três contratações para o mesmo bairro.
2.3. Quanto a data base desatualizada do orçamento
A manifestação sobre este item é colocada pelo autor da
MT 0777/2017 da seguinte maneira:
De fato a data-base encontra-se desatualizada, uma vez
que o Departamento de Estradas de Rodagem disponibilizou planilha referencial em data mais recente que precede a publicação do edital. Modificada a cada seis meses, há certeza de que se pode empregar o índice utilizado para reajuste aos itens da planilha orçamentária. Por
ora, despreze ademais o erro conceitual porque se trata de rodovia e não de edificação (veja índices utilizados
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nas tabelas anteriores desta mesma peça), ainda que padeça a empresa do ônus de aguardar um ano da assinatura do contrato, pois nele rifou a impugnação.

de orçamentos desatualizados, implica diretamente na
gestão dos custos de uma obra, haja vista as razões que
podem contribuir para este fato tais como):

Prelúdio da já mencionada auditora de controle externo
já referida nesta peça, ela diz que a “utilização de orçamentos desatualizados para contratação de obras de engenharia pode causar distorções significativas nos valores finais”, marcando a revista Construção Mercado em
suas variações temporais:

- Flutuação nos preços dos insumos ao longo do tempo;

Atributo da validade – O orçamento tem a sua validade
associada a uma data, com previsões para um determinado período. Novas associações a datas e períodos de
previsão deverão incorporar novos parâmetros e a necessidade de realizar ajustes financeiros. Normalmente as razões podem ser identificadas com o que a seguir
é anotado: Flutuação nos preços dos insumos ao longo
do tempo; Alteração na alíquota ou criação de novos impostos ou encargos; Mudanças e inovações tecnológicas;
Novos cenários econômico-financeiros; Novos cenários
gerenciais. [...] O atributo de Validade Temporal impõe
vida ao orçamento. Requer atualização, coloca-o como
instrumento de aferição, na perspectiva indispensável da
Gestão de Custo da obra. [negrito nosso] fl. 14, manifestação técnica 105/2017-1.

- Novos cenários gerenciais.

[...]
Portanto, isso é motivo para se enquadrar ao critério legal estampado na lei de licitações e contratos, manchete
do corrente item. Para caracterizar o impacto do emprego do orçamento desatualizado no contrato subsequente, poderia ser feita estimativa sobre diferença de preços entre de jun/15, preço do seu orçamento e os preços
mais próximos do edital, no caso, de jun/16, disponível à
época, de forma tal que se possa avaliar a compatibilidade do reajuste adotado ao efetivamente apurado para o
período. Senão em todos os itens, pelo menos naqueles
identificados por uma curva ABC.
Conclui, indicando que a manifestação deste tópico, destacada na MT 105/2017, a autora conclui que a utilização
www.tce.es.gov.br

- Alteração na alíquota ou criação de novos impostos ou
encargos;
- Mudanças e inovações tecnológicas;
- Novos cenários econômico-financeiros;
Manifesta-se ainda sobre a utilização do Índice Nacional da Construção Civil (INCC) para previsão de reajustamentos ao contrato, indicando os índices setoriais para
as obras rodoviárias da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
como o mais adequado a corrigir as distorções de temporalidade no orçamento.
3 Propostas de encaminhamento
Após a efetivação da MT 0105/2017, a Prefeitura da Presidente Kennedy, em atendimento à decisão monocrática 107/2017-1 publicou a Suspensão da Licitação objeto
da Representação datada de 11/05/2017 e em seguida
publicou Revogação da mesma, visando acertos aos projetos e edital para atendimento às solicitações de ajustes
apresentadas por este Tribunal.
Os principais ajustes mencionados pelas Manifestações
Técnicas já nominadas são os seguintes:
a) Elaborar projeto executivo, considerando engenharia suficiente para uma avaliação profissional da diversidade de temas: água, esgoto, drenagem, pavimentação, etc., visando uma melhor integração entre as diversas peças;
b) Demonstrar que na “administração local” esteja incluída a “manutenção de canteiros” e os “serviços auxiliares” aos limites jurisprudenciais, salvo melhor juízo, de 3,80%, para o que seria próprio da data-base mais
recente.
c) Demonstrar que a “instalação de canteiro”, e mesmo
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a “mobilização e desmobilização”(inexistente neste orçamento) estão adequados ao volume de trabalho previsto nesta alçada das três etapas previstas.
d) Demonstrar que fez uso do referencial de preços sobre os serviços listados neste certame ao tempo mais
recente disponível no DER-ES e noutros órgãos cada
qual segundo o tema; observando rigorosamente os
preços listados conforme pertinência em suas soluções
de engenharia.
e) Atentar para a possibilidade de adoção de índices referenciais específicos de cada atividade como forma de
adequar os reajustamentos à uma realidade mais próxima da realidade, contribuindo para uma melhor gerstão financeira do empreendimento.
f) Demonstrar aprovação ambiental, especialmente por
se tratar de questões que envolvem o saneamento em
mais amplo sentido.
g) Demonstrar algum tipo de aprovação interna para os
projetos e documentos recebidos, relacionados ao certame, caso não seja objeto de um contrato.
Ante aos fatos arrolados cabe determinar à Prefeitura
de Presidente Kennedy que, em futuros certames, com
o mesmo objeto ou objetos semelhantes, observe as indicações acima relacionadas.
Assim sendo, tendo em vista que o objeto se encontra
revogado, ensejando a perda do mesmo para outras recomendações, sugerimos a extinção deste processo,
com julgamento do mérito.
Sugere-se ainda o envio de cópia desta manifestação ao
jurisdicionado.
À consideração superior,
Assim, encerrando a instrução processual, o Núcleo de
Controle Externo de Normatização da Fiscalização (NNF)
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 00307/2018-4
(evento 122), onde propõe seja reconhecida a procedência da representação, seja extinto o feio com julgamento
do mérito e sejam encaminhadas determinações à muDiário Oficial de Contas

nicipalidade.
Submetido o feito ao crivo do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, foi emitido o Parecer 00454/2018-1
(evento 126) onde se pronunciou em concordância com
os argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva 00307/018-4.
II

FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, encampo as razões expostas pela SecexEngenharia e corroboradas no parecer ministerial para julgar procedente a representação, com a extinção
do processo com julgamento de mérito, adotando, para
tanto, a motivação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 00307/2018-4:
1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Tratam os autos de manifestação recebida como representação com pedido de medida cautelar apresentada a
este TCEES por cidadão, cuja identidade encontra-se preservada, na qual são noticiadas irregularidades no âmbito da Concorrência Pública n° 008/2016, da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy. A referida licitação
tem como objeto a contratação de empresa para execução de pavimentação, drenagem pluvial e implantação
de rede de distribuição de água tratada e coleta do esgoto sanitário em diversas ruas da Comunidade de Marobá. O representante pugnou pela concessão de medida cautelar para suspender, de imediato, o certame licitatório.
Através da Manifestação Técnica 105/2017, em juízo de
cognição sumária, a Secretaria de Controle Externo de
Obras e Serviços de Engenharia pugnou pelo conhecimento da representação, a concessão da medida cautelar pleiteada, ante a presença de suas condições amparadoras e oitiva dos responsáveis.
Após, foi proferida a Decisão Monocrática 107/2017 na
qual deferiu a medida cautelar pleiteada, ad referendum
do Plenário, determinando a suspensão da Concorrência
Pública 003/2016 e a notificação da sra. Amanda Quinwww.tce.es.gov.br

ta Rangel, Prefeita de Presidente Kennedy, do sr. Miguel
Ângelo Lima Qualhano, Secretário Municipal de obras e
a sra. Selma Henriques de Souza, Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Tal decisão foi referendada
pelo Plenário através da Decisão 586/2017.
O sr. Miguel Ângelo Lima Qualhano trouxe informações
através do arquivo 17. É informado, através do arquivo
54, que o presidente da Comissão Permanente de licitação atual é o sr. Bruno Roberto de Carvalho, razão pela qual este respondeu a notificação no lugar da sra. Selma Henriques de Souza. Também informa a suspensão
das Concorrências Públicas n° 003/2016 e 008/2016. A
sra. Amanda Quinta Rangel prestou esclarecimentos por
meio do arquivo 20.
A empresa Thomes Terraplanagem e Serviços Ltda. solicita seu ingresso no feito como terceiro interessado, manifestando-se sobre as possíveis irregularidades apontadas.
Em seguida, a SecexEngenharia se realizou nova análise em face dos esclarecimentos prestados, através da
Manifestação Técnica 777/2017, pugnando, ao final, pela manutenção do provimento cautelar, a citação da sra.
Amanda Quinta Rangel, Miguel Ângelo Lima Qualhano e
Carlos Henrique Goulart de Lana e determinar a nulidade do edital da concorrência pública 08/2016. Em seguida, elaborou-se a Instrução Técnica Inicial 531/2017, corroborando o conteúdo da MT 777/2017.
Após, a Decisão 2374/2017 determinou a citação dos srs.
Miguel Ângelo Lima Qualhano e Carlos Henrique Goulart de Lana, entendendo pela ausência de nexo de causalidade entre a conduta da prefeita e as irregularidades
apontadas.
Em resposta, o sr. Carlos, através da Resposta de Comunicação 270/2017, informa a revogação da concorrência
pública n° 08/2016 e se manifesta sobre as irregularidades apontadas. O sr Miguel trouxe as mesmas considerações através da Resposta de Comunicação 271/2017.
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Encaminhados os autos a SegexEngenharia para instruir,
exarou-se a Manifestação Técnica 1689/2017, mantendo-se as irregularidades apontadas, sugerindo a aplicação de multa em face dos agentes responsabilizados e
pela extinção do processo com julgamento de mérito.

tada foi fator ensejador da revogação do certame.

Após, os autos seguiram ao Núcleo de Normatização da
Fiscalização - NFF, em face da competência atribuída por
força do art. 10 da Emenda Regimental TC n° 08/2017.

Após a apresentação das justificativas técnicas solicitadas, foi elaborada a Manifestação Técnica 0777/20172 (pç. 98), em que o autor discorre sobre vários pontos
dentro dos limites do edital, abrangendo, inclusive o projeto básico licitado. Iremos, nesta Manifestação, nos ater
apenas aos pontos principais, abordados na inicial e motivadores desta representação que, encampados pelo
Relator, ensejou a suspensão cautelar do certame.

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.
Como visto no resumo do histórico processual, no momento em que instado a cumprir a medida cautelar, que
determinava a suspensão do certame, o responsável
promoveu a sua suspensão, mas impugnou os termos da
representação.
Elaborou-se a Manifestação Técnica 777/2017 e Instrução Técnica Inicial 531/2017, apontando-se quatro irregularidades do edital da concorrência pública em questão em face dos srs. Miguel Ângelo Lima Qualhano e Carlos Henrique Goulart de Lana.
Após determinada a citação dos responsáveis, os agentes responsabilizados informaram a revogação do certame e contestaram parcialmente as irregularidades apontadas. Inclusive o sr. Carlos Henrique Goulard de Lana
afirma que “quanto à insuficiência dos projetos, destaca-se que justamente em virtude das possíveis deficiências
dos projetos é que se deu a REVOGAÇÃO do certame para a revisão dos projetos, o que já esta sendo feito pela
Administração”. Logo, admite que a irregularidade aponDiário Oficial de Contas

Após a apresentação das defesas, a SecexEngenharia realizou nova análise meritória do feito, através da Manifestação Técnica 1689/2017, conforme se assevera:
2 Análise das justificativas

2.1 Quanto ao custo de pavimentação por quilômetro
implantado acima da média nacional
Informa o autor da MT 0777/2017 que neste caso o representante deixou de considerar em sua comparação os
vários serviços de infraestrutura, inseridos no preço final do edital, tais como redes de água, esgoto e drenagem urbana, em sua conclusão sobre o custo orçado para esta obra.
O representado alega, em sua defesa, que não há regramento nacional que indique um valor por quilômetro a ser observado, sendo este, característico de cada situação encontrada, porém, indica o autor da MT
0777/2017, que há literatura em que se possa basear
para estimar um custo médio para estas situações, considerando todos os fatores e serviços de infraestrutura,
que poderá ser utilizado como referência a este balizamento de custos.
[...]
Os valores apresentados na licitação com o custo unitário por metro quadrado, considerando apenas o item
“pavimentação” da planilha orçamentária de cada lote
são:
Em sua análise, o autor da MT 077/2017, após várias verificar as informações contida no Boletim Técnico USP/
www.tce.es.gov.br

BT/PCC 566/11 que afere custos por metro quadrado
bruto de loteamento, com a devidas ressalvas, adaptações de índices e reajustes monetários, para proporcionar uma comparação mais próxima possível da realidade almejada nesta licitação, chega a uma comparação
em que o valor aproximado desta pavimentação seria de
R$ 57,64/m2, em nada comparado aos valores indicados
na Tabela 1.
Afora as discussões sobre as soluções técnicas executivas
adotadas para este projeto básico (passíveis de reavaliação), todas embaladas no poder discricionário do gestor
ou do projetista, entende-se que o custo excede com razoável distância os valores apresentados, com forte indicação de possível sobrepreço.
2.2 Quanto ao custo do item “Administração Local” e
“Canteiro de Obras”
Na análise, elaborada pelo autor da MT 0777/2017, faz-se uma comparação com duas vertentes sobre os custos
relativos ao item Administração Local, sendo uma relacionada à portaria DNIT 545/2012 (que se ajusta à lei federal 12.844/12) e outra tendo como referência a Resolução SETOP 002/2016, que regula este custo para obras
no estado do Espírito Santo.
Conforme a vertente a ser utilizada para balizamento
destes custos, têm-se valores percentuais com diferenças acentuadas, ou seja, pela portaria do DNIT este percentual seria de 3,68% e pela resolução SETOP 6,99%.
A resolução SETOP, baseia-se na jurisprudência do TCU
que, segundo o acórdão TCU 2.622/2013 – Plenário, fixa
(provisoriamente) os custos referentes à Administração
Local em 6,99% do valor da obra, à revelia da existência
da portaria 545/2012, enquanto recomendava ao DNIT
estudos mais específicos para tal demanda.
Á seguir, através do Memorando DNIT/DIREX 3/16, o patamar de 3,68% da portaria DNIT 545/12 seria alterado
para 3,80%, o que não influenciará na análise, pois o orçamento está datado de 2015, anterior, portando a este
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memorando.
Analisa também que, por definição expressa no acórdão
TCU 2.622/2013, os itens que compõem a Administração
local e a Instalação de canteiro de obras, contemplam:
SUMÁRIO: ADMINISTRATIVO. CONCLUSÃO DOS ESTUDOS DESENVOLVIDOS PELO GRUPO DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR CONSTITUÍDO POR DETERMINAÇÃO DO
ACÓRDÃO N. 2.369/2011 – PLENÁRIO. ADOÇÃO DE VALORES REFERENCIAIS DE TAXAS DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS – BDI PARA DIFERENTES TIPOS DE OBRAS
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PARA ITENS ESPECÍFICOS
PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. REVISÃO DOS PARÂMETROS QUE VÊM SENDO UTILIZADOS PELO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO POR MEIO DOS ACÓRDÃOS NS.
325/2007 E 2.369/2011, AMBOS DO PLENÁRIO.
[...]
212.
Para fins de definição, serão aqui utilizados os
mesmos conceitos já postulados no relatório que originou o Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário quanto aos custos da administração local, instalação de canteiro e mobilização e desmobilização, conforme excertos extraídos
daquele decisum:
a) o item Administração local contemplará, dentre outros, as despesas para atender as necessidades da obra
com pessoal técnico, administrativo e de apoio, compreendendo o supervisor, o engenheiro responsável pela
obra, engenheiros setoriais, o mestre de obra, encarregados, técnico de produção, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritório, vigias e serventes
de canteiro, mecânicos de manutenção, a equipe de topografia, a equipe de medicina e segurança do trabalho,
etc., bem como os equipamentos de proteção individual e coletiva de toda a obra, as ferramentas manuais, a
alimentação e o transporte de todos os funcionários e
o controle tecnológico de qualidade dos materiais e da
obra;
b) o item Instalação de Canteiro de Obra remunerará,
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dentre outras, as despesas com a infraestrutura física da
obra necessária ao perfeito desenvolvimento da execução composta de construção provisória, compatível com
a utilização, para escritório da obra, sanitários, oficinas,
centrais de fôrma, armação, instalações industriais, cozinha/refeitório, vestiários, alojamentos, tapumes, bandeja salva-vida, estradas de acesso, placas da obra e instalações provisórias de água, esgoto, telefone e energia;
(g.n.)
Também, de acordo com Baeta (2012), compõem os custos com administração local:
A administração local da obra também é um componente do custo direto da obra e compreende os custos locais
do construtor no canteiro de obras.
Abrange toda a mão de obra indireta e apoio à mão de
obra indireta (engenheiros, mestre de obras, encarregados, secretárias, motoristas, almoxarifes, técnicos em
segurança do trabalho, apontadores, apropriadores de
custo etc.)
Também considere o custo com veículos de fiscalização,
equipamentos de proteção individual e coletivo, transporte e alimentação dos trabalhadores, telefone, energia elétrica e materiais de consumo, computadores, mobiliário e demais equipamentos administrativos do canteiro (apenas a depreciação).
Controle tecnológico dos materiais e o acompanhamento topográfico são despesas tipicamente incluídas
na administração local. (g.n.)
Conforme acima, a Administração Local inclui em sua
composição, dentre outros, a manutenção do canteiro
(não sua instalação), a equipe de topografia e a equipe
de controle tecnológico. Assim, para comparação adequada, faz-se necessário avaliar de forma conjunta os
itens planilhados “Administração Local” “Serviços Auxiliares” no qual constam despesas que deveriam estar inseridos na composição da Administração local. Temos
assim a Tabela 2 com o resumo destes itens e seus deviwww.tce.es.gov.br

dos percentuais sobre o valor total.
Assim sendo, o percentual proposto pela Prefeitura extrapola o percentual proposto pela Resolução SETOP,
que, conforme descrito na MT 0777/2017, está defasada sob a luz da mais recente jurisprudência, sendo assim bastante favorável ao gestor. Na Etapa 01 extrapola
em 1,11% (correspondente a R$ 205.259,79), na Etapa
02, 0,59% (correspondendo a R$ 118.401,15) e na Etapa
03 1,70% (correspondendo a R$ 155.641,71), perfazendo, benevolamente, nas três etapas, um sobrepreço total de R$ 479.302,65.
Quanto ao item “Instalação de Canteiro, manutenção, mobilização e desmobilização”, o acórdão TCU
1.016/2011 – Plenário, indica:
[...] os itens Administração Local, Instalação de Canteiro
e Acampamento e Mobilização e Desmobilização, visando a maior transparência, devem constar na planilha orçamentária e não no LDI; [...]. [negrito nosso] acórdão
TCU 1.016/2011 – Plenário
Não obstante esta decisão, o acórdão TCU 2.622/2013
– Plenário indica o grau de precisão que deve ser observado quando de sua inclusão na planilha orçamentária:
[...] diversos autores passaram a considerar que os elementos de custos que não estivessem ligados diretamente a um serviço também podem ser precisamente
planejados, identificados e mensurados em itens específicos do orçamento de uma obra. Por conseguinte, os
gastos descritos acima (administração local, canteiro de
obras, mobilização/desmobilização etc.) podem ser objetivamente discriminados na planilha orçamentária como custos diretos da obra. [...] o que permite concluir
que os seus componentes de custos e os dos demais diretamente apropriados à execução da obra (instalação
do canteiro e mobilização e desmobilização) devem estar apresentados de modo discriminado e acompanhado dos respectivos quantitativos de cálculo na planilha
orçamentária de custos diretos e não na composição
de BDI de obras públicas. [negrito nosso] acórdão TCU
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2.622/2011 – Plenário
No entanto, os valores destinados a cobrir estas despesas estão planilhados à razão de 1,81% na Etapa 01,
1,74% na Etapa 02 e incríveis 3,81% na Etapa 03, visto
ser esta etapa orçada em quase a metade do valor das
demais.
Sobre isto discorre o autor da MT 0777/2017, de forma
a indicar que certos valores pagos a este título, são superiores ao preço de algumas residências naquela área,
ponto de negociação para as empresas que já estão instaladas na região, podendo diminuir estes custos ao ponto de um desequilíbrio isonômico frente aos outros licitantes.
Não obstante, é mais do que isso, pois na forma do acórdão TCU 2.622/2013 – Plenário, devem estar designados por elementos de precisão, pelo menos se lá estiverem como item de planilha:
[...] diversos autores passaram a considerar que os elementos de custos que não estivessem ligados diretamente a um serviço também podem ser precisamente planejados, identificados e mensurados em itens específicos do orçamento de uma obra. Por conseguinte, os
gastos descritos acima (administração local, canteiro de
obras, mobilização/desmobilização etc.) podem ser objetivamente discriminados na planilha orçamentária como custos diretos da obra. [...] o que permite concluir
que os seus componentes de custos e os dos demais diretamente apropriados à execução da obra (instalação
do canteiro e mobilização e desmobilização) devem estar apresentados de modo discriminado e acompanhado dos respectivos quantitativos de cálculo na planilha
orçamentária de custos diretos e não na composição
de BDI de obras públicas. [negrito nosso] acórdão TCU
2.622/2011 – Plenário
Indica ainda o acórdão TCU 1.993/2013 – Plenário:
[...] 5. A mobilização e a desmobilização são inerentes
e necessárias nesse tipo de obra, o que não se pode diDiário Oficial de Contas

zer da instalação do canteiro e do acampamento. [...] e
conclui que servem de apoio às atividades de construção,
mas não são indispensáveis. [...] não tendo sido constatada a existência física do canteiro e acampamento, o
que põe à evidência a sua desnecessidade para a obra.
[...] 6. Alinho-me às conclusões da Unidade Técnica pelas razões expostas acima, [...] a ‘instalação de canteiro e
acampamento’ depende das necessidades do empreendimento. acórdão TCU 1.993/2013 – Plenário
Quanto a estas necessidades, o autor da MT 0777/2017
descreve:
No que se refere a “instalação do canteiro” propriamente dito, em rasa atenção, a princípio, já é possível confirmar o sobrepreço já que as instalações inseridas embora possam estar de acordo com a planilha referencial do
DER-ES, não encontra sitiada em localização mais provável, a exemplo de bota-fora, empréstimos, etc. já consignados na cultura, devendo ser amadurecida para prover
minimamente as circunstâncias de implantação. Sem ao
menos um desenho vinculativo, tal presunção repercute em estar igualmente desprovida de razoabilidade de
seus quantitativos e itens de serviços arbitrariamente
descolados de uma realidade factível, podendo-se citar
a precariedade das instalações utilizadas quando comparadas ao que se propõe em planilha.
Com estas avaliações, fecha-se o cerco para que o gestor
refaça o orçamento destes itens dentro de uma perspectiva realista para cada trecho, se assim decidir discricionariamente, mesmo tendo excessivo dispêndio nesta rúbrica com três contratações para o mesmo bairro.
2.3. Quanto a data base desatualizada do orçamento
A manifestação sobre este item é colocada pelo autor da
MT 0777/2017 da seguinte maneira:
De fato a data-base encontra-se desatualizada, uma vez
que o Departamento de Estradas de Rodagem disponibilizou planilha referencial em data mais recente que precede a publicação do edital. Modificada a cada seis mewww.tce.es.gov.br

ses, há certeza de que se pode empregar o índice utilizado para reajuste aos itens da planilha orçamentária. Por
ora, despreze ademais o erro conceitual porque se trata de rodovia e não de edificação (veja índices utilizados
nas tabelas anteriores desta mesma peça), ainda que padeça a empresa do ônus de aguardar um ano da assinatura do contrato, pois nele rifou a impugnação.
Prelúdio da já mencionada auditora de controle externo
já referida nesta peça, ela diz que a “utilização de orçamentos desatualizados para contratação de obras de engenharia pode causar distorções significativas nos valores finais”, marcando a revista Construção Mercado em
suas variações temporais:
Atributo da validade – O orçamento tem a sua validade
associada a uma data, com previsões para um determinado período. Novas associações a datas e períodos de
previsão deverão incorporar novos parâmetros e a necessidade de realizar ajustes financeiros. Normalmente as razões podem ser identificadas com o que a seguir
é anotado: Flutuação nos preços dos insumos ao longo
do tempo; Alteração na alíquota ou criação de novos impostos ou encargos; Mudanças e inovações tecnológicas;
Novos cenários econômico-financeiros; Novos cenários
gerenciais. [...] O atributo de Validade Temporal impõe
vida ao orçamento. Requer atualização, coloca-o como
instrumento de aferição, na perspectiva indispensável da
Gestão de Custo da obra. [negrito nosso] fl. 14, manifestação técnica 105/2017-1.
[...]
Portanto, isso é motivo para se enquadrar ao critério legal estampado na lei de licitações e contratos, manchete
do corrente item. Para caracterizar o impacto do emprego do orçamento desatualizado no contrato subsequente, poderia ser feita estimativa sobre diferença de preços entre de jun/15, preço do seu orçamento e os preços
mais próximos do edital, no caso, de jun/16, disponível à
época, de forma tal que se possa avaliar a compatibilidade do reajuste adotado ao efetivamente apurado para o
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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período. Senão em todos os itens, pelo menos naqueles
identificados por uma curva ABC.
Conclui, indicando que a manifestação deste tópico, destacada na MT 105/2017, a autora conclui que a utilização
de orçamentos desatualizados, implica diretamente na
gestão dos custos de uma obra, haja vista as razões que
podem contribuir para este fato tais como):
- Flutuação nos preços dos insumos ao longo do tempo;
- Alteração na alíquota ou criação de novos impostos ou
encargos;
- Mudanças e inovações tecnológicas;
- Novos cenários econômico-financeiros;
- Novos cenários gerenciais.
Manifesta-se ainda sobre a utilização do Índice Nacional da Construção Civil (INCC) para previsão de reajustamentos ao contrato, indicando os índices setoriais para
as obras rodoviárias da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
como o mais adequado a corrigir as distorções de temporalidade no orçamento.
Ao final, ainda propôs:
3 Propostas de encaminhamento

cluída a “manutenção de canteiros” e os “serviços auxiliares” aos limites jurisprudenciais, salvo melhor juízo, de 3,80%, para o que seria próprio da data-base mais
recente.
c) Demonstrar que a “instalação de canteiro”, e mesmo
a “mobilização e desmobilização”(inexistente neste orçamento) estão adequados ao volume de trabalho previsto nesta alçada das três etapas previstas.
d) Demonstrar que fez uso do referencial de preços sobre os serviços listados neste certame ao tempo mais
recente disponível no DER-ES e noutros órgãos cada
qual segundo o tema; observando rigorosamente os
preços listados conforme pertinência em suas soluções
de engenharia.
e) Atentar para a possibilidade de adoção de índices referenciais específicos de cada atividade como forma de
adequar os reajustamentos à uma realidade mais próxima da realidade, contribuindo para uma melhor gerstão financeira do empreendimento.
f) Demonstrar aprovação ambiental, especialmente por
se tratar de questões que envolvem o saneamento em
mais amplo sentido.

Após a efetivação da MT 0105/2017, a Prefeitura da Presidente Kennedy, em atendimento à decisão monocrática 107/2017-1 publicou a Suspensão da Licitação objeto
da Representação datada de 11/05/2017 e em seguida
publicou Revogação da mesma, visando acertos aos projetos e edital para atendimento às solicitações de ajustes
apresentadas por este Tribunal.

g) Demonstrar algum tipo de aprovação interna para os
projetos e documentos recebidos, relacionados ao certame, caso não seja objeto de um contrato.

Os principais ajustes mencionados pelas Manifestações
Técnicas já nominadas são os seguintes:

Assim sendo, tendo em vista que o objeto se encontra
revogado, ensejando a perda do mesmo para outras recomendações, sugerimos a extinção deste processo,
com julgamento do mérito.

a) Elaborar projeto executivo, considerando engenharia suficiente para uma avaliação profissional da diversidade de temas: água, esgoto, drenagem, pavimentação, etc., visando uma melhor integração entre as diversas peças;
b) Demonstrar que na “administração local” esteja inDiário Oficial de Contas

Ante aos fatos arrolados cabe determinar à Prefeitura
de Presidente Kennedy que, em futuros certames, com
o mesmo objeto ou objetos semelhantes, observe as indicações acima relacionadas.

Desta forma, foram mantidas as irregularidades pela
área técnica competente para realizar a referida análise
meritória, SecexEngenharia. Porém, propuseram apenas
determinações, sugerindo a extinção do processo com
www.tce.es.gov.br

julgamento de mérito.
Ainda que revogação tenha ocorrido antes da citação válida, os defendentes apresentaram defesa, questionaram, ainda que parcialmente, as irregularidades apontadas, trazendo argumentos visando ilidi-las. Ao realizar
a revogação do certame houve um reconhecimento expresso da existência de irregularidade, conforme colacionado acima.
Cita-se ainda o Acórdão TC 891/2017, desta Corte de
contas, que se apontou a o julgamento com mérito
quando o processo encontrar-se maduro para julgamento, mesmo após a anulação da licitação:
“ACÓRDÃO TC-891/2017 – PLENÁRIO
Tratam os presentes processos de Representações com
pedido de cautelar, protocoladas pelo Ministério Público de Contas e pelo Banestes S.A, em face do Município
de Vitória, todas questionando possíveis irregularidades
no Pregão Presencial nº 039/2016, que tem como objeto a “Contratação de Instituição Financeira para processamento e gerenciamento dos créditos provenientes de
folha de pagamento e prestação de serviços bancários
aos servidores da administração direta e dos demais órgãos da administração indireta compreendendo os ativos, nativos, pensionistas, estagiários e demais beneficiários, mediante permissão de uso de espaços públicos”,
lançado pela Secretaria Municipal de Administração.
Por meio da Decisão Plenária TC 959/2016 (fls. 157/158)
foi determinada a suspensão cautelar do certame.
II – DA ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO E DA POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO MÉRITO NO CASO CONCRETO
Verifica-se no caso em exame que a despeito da anulação do certame pela Administração Pública, a área técnica procedeu à análise de mérito do processo, opinando ao final pela improcedência da representação.
É sabido que em situações análogas, o entendimento
do Plenário deste TCE é no sentido de extinção do processo com análise de mérito, visto que houve a concesSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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são da medida cautelar antes do eventual revogação ou
anulação por parte da Administração Pública licitante.
No entanto, no caso dos presentes autos, conforme
constatado pela área técnica e pelo Ministério Público
de Contas, o caso é de improcedência da representação,
visto que a única irregularidade remanescente foi afastada. Sendo assim, não se vislumbra qualquer óbice ao julgamento de mérito da presente representação, conforme defendido pelo Ministério Público de Contas:
“Ademais, trouxe a administração documentos comprobatórios da anulação do certame, valendo - se da autotutela administrativa, o que não interfere no julgamento
do feito, que se encontra maduro para julgamento, senão para rejeição do pedido de intervenção do município no processo, haja vista a incompatibilidade na prática
daquele ato em relação a este; se assim não fosse, razões
não existiria para o acolhimento do pedido, consoante
consignado na manifestação de fl. 1249/1251”.
Diante do exposto, no caso em exame, considerando estar o processo maduro para julgamento definitivo, acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, entendo ser o caso de análise do
mérito da presente representação.” (g.n)
A combinação do §5º, do art. 307 e do inciso I, do art.
310, impõe o julgamento do feito com resolução de mérito, quando constatados, simultaneamente, o cumprimento da medida cautelar já proferida, a inexistência de
contestação e de interposição de recurso – admitindo-se
tais requisitos no sentido amplo de sua acepção, quando inexistente qualquer objeção ou questionamento por
parte do jurisdicionado que, ainda que tacitamente, reconhece a procedência dos questionamentos – além do
necessário e indispensável saneamento das irregularidades. In verbis:
Art. 307. Omissis
[...]
§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida
Diário Oficial de Contas

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;
Em face da revogação do certame, sem prejuízos a administração pública, refendera-se a sugestão de determinação, sem sugerir a aplicação de multas, para que,
em licitações futuras, com o mesmo objeto ou assemelhados, observe as seguintes medidas em cumprimento
a legislação:
a) Elaborar projeto executivo, considerando engenharia
suficiente para uma avaliação profissional da diversidade
de temas: água, esgoto, drenagem, pavimentação, etc.,
visando uma melhor integração entre as diversas peças;
b) Demonstrar que na “administração local” esteja incluída a “manutenção de canteiros” e os “serviços auxiliares” aos limites jurisprudenciais, salvo melhor juízo, de
3,80%, para o que seria próprio da data-base mais recente.
c) Demonstrar que a “instalação de canteiro”, e mesmo a
“mobilização e desmobilização”(inexistente neste orçamento) estão adequados ao volume de trabalho previsto
nesta alçada das três etapas previstas.
d) Demonstrar que fez uso do referencial de preços sobre os serviços listados neste certame ao tempo mais recente disponível no DER-ES e noutros órgãos cada qual
segundo o tema; observando rigorosamente os preços
listados conforme pertinência em suas soluções de engenharia.
e) Atentar para a possibilidade de adoção de índices referenciais específicos de cada atividade como forma de
adequar os reajustamentos à uma realidade mais próxiwww.tce.es.gov.br

ma da realidade, contribuindo para uma melhor gestão
financeira do empreendimento.
f) Demonstrar aprovação ambiental, especialmente por
se tratar de questões que envolvem o saneamento em
mais amplo sentido.
g) Demonstrar algum tipo de aprovação interna para os
projetos e documentos recebidos, relacionados ao certame, caso não seja objeto de um contrato.
Dessa forma, opina-se pela PROCEDÊNCIA da representação e a extinção do processo com resolução do mérito, na forma na forma do § 5º, do art. 307 e do inciso
I, do art. 310 do RITCEES, com o consequente arquivamento dos autos.
3. DO EQUÍVOCO NO DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR SUSPENDENDO A CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°
003/2016
Da leitura dos autos, verifica-se que a primeira peça técnica elaborada foi a Manifestação Técnica 105/2017, na
qual foi realizada análise preliminar quanto ao medida
cautelar pleiteada pelo representante.
Nota-se que nela, de início, já esclareceu que se tratava
de possíveis irregularidades: “Trata-se de Representação
com pedido de medida cautelar formulada por cidadão
indicando indícios de irregularidades na Concorrência
Pública nº 08/2016, cujo objeto é a “contratação de empresa para execução de pavimentação, drenagem pluvial
e implantação de rede de distribuição de água tratada
e coleta do esgoto sanitário em diversas ruas da comunidade de Marobá, município de Presidente Kennedy”.
O edital analisado pela área técnica e fruto da representação de fato realmente é a concorrência pública n°
08/2016, constante inclusive sua íntegra às fls. 22/43 do
arquivo 3, colacionado pelo representante. Em momento algum na representação é mencionada a concorrência
pública n° 003/2016.
A Manifestação Técnica 105/2017 sugere a suspensão
do procedimento licitatório relativa à Concorrência PúSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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blica n° 08/2016. Porém, por algum equívoco, provável
erro material apenas, na Decisão Monocrática 107/2017
determinou-se a suspensão da concorrência pública
03/2016, apesar de toda fundamentação estar calcada
na concorrência pública 08/2016.
Tal erro se perpetuou, sendo que a decisão plenária
586/2017 ratificando a decisão monocrática perpetuou o
mesmo equívoco. Assim, em cumprimento a referida decisão, a Prefeitura de Presidente Kennedy, com aparente
boa-fé, suspendeu a concorrência pública 03/2016, mas
percebendo o equívoco, também suspendeu a de número 08/2016. Conforme fl. 4 do Ofício Externo 735/2017
(arquivo 54).
Na referida publicação é possível notar que a concorrência pública n° 03/2016 tem como objeto é “a contratação de empresa para realização de obras de melhorias
operacionais e pavimentação de rodovia vicinal municipal do trecho 6 (integrante do lote II): São Paulo - Água
Pretinha, com extensão de 4,70 km. Logo, trata-se de objeto completamente distinto da licitação analisada nos
presentes autos.
Conforme já apontado, a concorrência pública n°
08/2016 foi revogada. Porém, não há informações quanto à concorrência pública n° 03/2016. Possivelmente ela
se encontra suspensa até a presente data, por ordem
equivocada desta Corte de Contas. Sugere-se, por tanto, que seja revogada a suspensão da Concorrência n°
03/2016 de Presidente Kennedy, determinada pela decisão monocrática 107/2017 e referendada pela decisão 586/2017, ante o erro material apontado.
4. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1.
Por todo o exposto e com base no artigo 99, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
4.1.1. Sobrepreço em cima da administração local e da
Diário Oficial de Contas

instalação do canteiro de obras
Base legal: Artigo 37, caput, da CRFB/88 c/c artigo 6, IX,
‘a’, ‘b’, ‘d’ e ‘f’, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Miguel Ângelo Lima Qualhano - Secretário Municipal de Obras
Carlos Henrique Goulart de Lana – Engenheiro Civil
4.1.2. Insuficiência de Projetos
Base legal: Artigo 37, caput, da CRFB/88 c/c artigo 6, IX,
‘a’, ‘b’, ‘d’ e ‘f’, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Carlos Henrique Goulart de Lana – Engenheiro Civil
4.1.3. Sobrepreço em cima da data-base desatualizada
Base legal: Artigo 8º da Lei 8.666/93
Responsáveis: Miguel Ângelo Lima Qualhano - Secretário Municipal de Obras
Carlos Henrique Goulart de Lana – Engenheiro Civil
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. Seja extinto o processo com julgamento de mérito, na forma na forma do § 5º, do art. 307 e do inciso
I, do art. 310 do RITCEES, com o consequente arquivamento dos autos.
4.3. Sugere-se, também, determinar ao Prefeito Municipal de Presidente Kennedy e ao Secretário Municipal de
Obras que em licitações futuras, com o mesmo objeto ou
assemelhados, observe as seguintes medidas em cumprimento a legislação:
4.3.1. Elaborar projeto executivo, considerando engenharia suficiente para uma avaliação profissional da diversidade de temas: água, esgoto, drenagem, pavimentação, etc., visando uma melhor integração entre as diversas peças;
4.3.2. Demonstrar que na “administração local” esteja
incluída a “manutenção de canteiros” e os “serviços auxiliares” aos limites jurisprudenciais, salvo melhor juízo,
www.tce.es.gov.br

de 3,80%, para o que seria próprio da data-base mais recente.
4.3.3. Demonstrar que a “instalação de canteiro”, e mesmo a “mobilização e desmobilização”(inexistente neste orçamento) estão adequados ao volume de trabalho
previsto nesta alçada das três etapas previstas.
4.3.4. Demonstrar que fez uso do referencial de preços
sobre os serviços listados neste certame ao tempo mais
recente disponível no DER-ES e noutros órgãos cada qual
segundo o tema; observando rigorosamente os preços
listados conforme pertinência em suas soluções de engenharia.
4.3.5. Atentar para a possibilidade de adoção de índices
referenciais específicos de cada atividade como forma
de adequar os reajustamentos à uma realidade mais próxima da realidade, contribuindo para uma melhor gestão
financeira do empreendimento.
4.3.6. Demonstrar aprovação ambiental, especialmente
por se tratar de questões que envolvem o saneamento
em mais amplo sentido.
4.3.7. Demonstrar algum tipo de aprovação interna para os projetos e documentos recebidos, relacionados ao
certame, caso não seja objeto de um contrato.
4.4. Sugere-se que seja CASSADA as decisões 107/2017
e 586/2017 apenas no que pertine à suspensão da concorrência pública n° 03/2016 de Presidente Kennedy,
nos termos do item 3 desta ITC.
4.5. Sugere-se que seja dada CIÊNCIA aos Representantes do teor da decisão final a ser proferida conforme art.
307, §7º, da Res. TC 261/2013 (Reg. Interno).
Por fim, conforme fundamentado na Instrução Técnica
Conclusiva, verifico um equívoco (erro material) no deferimento da medida cautelar suspendendo a “Concorrência Pública 003/2016” contida na Decisão Monocrática
00107/2017-1, apesar de toda fundamentação estar baseada na concorrência pública 008/2016.
Ressalta-se que a administração púbica, com aparente
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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boa-fé suspendeu a concorrência pública 003/2016 e a
008/2016 (evento 54).
Desse modo, para regularizar a situação do presente
processo, necessário revogar parcialmente a Decisão
Monocrática 00107/2017-1, referendada pela Decisão
586/2017 no que tange à suspensão da Concorrência Pública 003/2016.
Sendo assim, acompanho o entendimento defendido
pela SecexEngenharia e pelo Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, votando pela extinção do feito com
resolução do mérito, nos termos do art. 307, §5º do RITCEES, sem impor penalidade, revogando-se parcialmente a Decisão Monocrática 00107/2017-1 e dirigindo determinação ao Município de Presidente Kennedy, nos
termos sugeridos pela SecexEngenharia.
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
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 processo com resolução de mérito, julgando PROCEDENTE a representação, sem aplicação de
penalidade, em atendimento ao art. 178, I c/c art. 182,
parágrafo único e art. 307, §5º, todos do RITCEES;
1.2. Revogar parcialmente a Decisão Monocrática 00107/2017-1 referendada pela Decisão 586/2017
no que tange à suspensão da Concorrência Pública
003/2016, reconhecendo a suspensão da “concorrência
Diário Oficial de Contas

pública 008/2016”.
1.3. DETERMINAR ao Município de Presidente Kennedy
que, em futuros procedimentos licitatórios cujo objeto
verse sobre obras e serviços de engenharia observe as
seguintes medidas em cumprimento à legislação:
1.3.1 Elaborar projeto executivo, considerando engenharia suficiente para uma avaliação profissional da diversidade de temas: água, esgoto, drenagem, pavimentação, etc., visando uma melhor integração entre as diversas peças;
1.3.2 Demonstrar que na “administração local” esteja incluída a “manutenção de canteiros” e os “serviços auxiliares” aos limites jurisprudenciais, salvo melhor juízo,
de 3,80%, para o que seria próprio da data-base mais recente.
1.3.3 Demonstrar que a “instalação de canteiro”, e mesmo a “mobilização e desmobilização”(inexistente neste orçamento) estão adequados ao volume de trabalho
previsto nesta alçada das três etapas previstas.
1.3.4 Demonstrar que fez uso do referencial de preços
sobre os serviços listados neste certame ao tempo mais
recente disponível no DER-ES e noutros órgãos cada qual
segundo o tema; observando rigorosamente os preços
listados conforme pertinência em suas soluções de engenharia.
1.3.5 Atentar para a possibilidade de adoção de índices
referenciais específicos de cada atividade como forma
de adequar os reajustamentos à uma realidade mais próxima da realidade, contribuindo para uma melhor gestão
financeira do empreendimento.
1.3.6 Demonstrar aprovação ambiental, especialmente
por se tratar de questões que envolvem o saneamento
em mais amplo sentido.
1.3.7 Demonstrar algum tipo de aprovação interna para os projetos e documentos recebidos, relacionados ao
certame, caso não seja objeto de um contrato.
1.4 Dar CIÊNCIA das determinações constantes do item
www.tce.es.gov.br

III.2 à chefe do Poder Executivo local, aos secretários municipais de obras e de assistência social e aos membros
da comissão permanente de licitação;
1.5 Dispensar a Secretaria Geral de Controle Externo do
monitoramento das determinações impostas;
1.6 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 28/03/2018 - 8ª 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
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- 303/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: 06429/2016-3

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Exercício: 2015

nica, pugnou no mesmo sentido.

UG: DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do
Espírito Santo

Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
em sessão da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.

Relator: Marco Antônio da Silva
Parte: HALPHER LUIGGI MONICO ROSA
Ementa:
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 do Prestação de Contas Anual do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito
Santo – DER/ES, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Halpher Luiggi Mônico Rosa, Ordenador de Despesas.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
00297/2017-6 (fls. 22-31) e na Instrução Técnica Inicial
– ITI 00487/2017-8, através da Decisão Monocrática
00966/2017-1 (fls. 34-35), 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 01015/2017-4, o gestor apresentou a esta Corte de Contas documentação
que fora acostada as folhas 45-50 dos autos.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00415/2018-1, opinou
no sentido de que seja julgada regular com ressalva a
prestação de contas em apreço, expedindo-se determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, mediante
Parecer 00931/2018-4, em consonância com a área técDiário Oficial de Contas

É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Prestação de Contas Anual do Departamento de Estradas
de Rodagem do Espírito Santo – DER/ES, relativa ao exercício de 2015, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que
lhe deu suporte.
CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas com ressalva, com expedição de determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00415/2018-1, verbis:
[...]
3. Conclusão.
A análise desta prestação de contas pautou-se na verificação dos elementos, bem como dos demonstrativos
contábeis, os quais devem evidenciar a boa e regular
aplicação e controle dos recursos públicos, nos termos
do Regimento Interno desse Tribunal de Contas e das legislações pertinentes. Considerando que compete exclusivamente ao Auditor de Controle Externo, no âmbito da
sua atuação em controle de recursos e bens públicos,
elaborar relatórios de auditoria e instruções técnicas de
apoio às decisões dos relatores e do Plenário do Tribunal
de Contas, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei Comwww.tce.es.gov.br

plementar 622, CONCLUIMOS, com fundamento no art.
84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, opinião
pela REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas de
responsabilidade do senhor Halpher Luiggi Mônico Rosa, relativamente ao exercício de 2015 no Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo – DER/
ES onde sugerimos que o Pleno DETERMINE à gestão
atual do DER/ES que encaminhe nas futuras prestações
de contas parecer conclusivo acerca das contas anuais
(PCA) 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 mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desta feita, efetivamente, verifico que a área técnica entendeu como regular com ressalva os atos praticados sob
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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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 00297/2017-6 (Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos no Anexo 12 da Instrução Normativa TC 28/2013, alterada pela
Instrução Normativa TC nº 33/2014), havendo necessidade de expedição de determinação, de acordo com os
ditames estabelecidos nos artigos 84, inciso II e 86, ambos da Lei Complementar Estadual 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 da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual do Departamento de Estradas de Rodagem do
Espírito Santo – DER/ES, relativa ao exercício de 2015,
sob a responsabilidade do Sr. Halpher Luiggi Mônico Rosa, Ordenador de Despesas, em razão da mantença da
irregularidade formal contida no item 3.3.1 do Relatório Técnico – RT 00297/2017-6, dando-lhe a devida quitação;
1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÃO ao atual gestor do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo –
DER/ES, nos seguintes termos:
1.2.1. Encaminhe nas futuras prestações de contas o
Diário Oficial de Contas

parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA), em
atendimento ao art. 82 da Lei Complementar 621/2012;

Relator: Marco Antônio da Silva

1.3. ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em julgado.

Ementa:

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 28/03/2018 - 8ª 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 (relator - em substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃOMARCO
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 304/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: 06433/2016-1

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FUNCITEC - Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia
www.tce.es.gov.br

Partes: JOSÉ ANTONIO BOF BUFFON
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – DETERMINAÇÔES - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia - FUNCITEC,
relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do
Sr. José Antônio Bof Buffon, Ordenador de Despesas.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
00233/2017-6 (fls. 16-27) e na Instrução Técnica Inicial
– ITI 00310/2017-8, através da Decisão Monocrática
00918/2017-1 (fls. 32-33), determinei a citação do responsável, no sentido de que apresentasse, no prazo de
30 (trinta) dias, suas razões de defesa, em face do indicativo de irregularidade constante do item 2.2.1, 3.2.1.1 e
3.3.1 do referido Relatório Técnico.
Em resposta ao Termo de Citação 01002/2017-7, o gestor apresentou a esta Corte de Contas documentação
que fora acostada a folha 40-42 dos autos.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00695/2018-6, opinou no
sentido de que seja julgada regular com ressalva a prestação de contas em apreço, expedindo-se determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, mediante
Parecer de folhas 65-66, 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
em sessão da 1° Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, ResoluSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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ção TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia - FUNCITEC, em comento, necessário é
sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.
CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas com ressalva, com expedição de determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00695/2018-6, verbis:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia – FUNCITEC,
exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. José Antonio Bof Buffon, sendo mantida a irregularidade constante do item 3.3.1 do RT 00233/2017-6, tratada no item
2.3 desta Instrução Conclusiva:
2.3 AUSÊNCIA DE PARECER CONCLUSIVO (item 3.3.1 do
RT 00233/2017-6)
Fundamentação legal: Art. 3º; art. 4º, § único, c/c o art.
5º da Resolução TC 227/2011 e art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA as contas do Sr. José Antonio Bof Buffon, no exercício de funções de ordenador de despesas do Fundo
Estadual de Ciência e Tecnologia – FUNCITEC, no exerDiário Oficial de Contas

cício de 2015, na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012.

-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.

Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida,
determinar ao Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia –
FUNCITEC na pessoa de seu atual gestor, que:

Desta feita, efetivamente, 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 00233/2017-6 (Ausência de Parecer Conclusivo), 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.

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;
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:

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

Art. 84. As contas serão julgadas:

1. ACÓRDÃO:

(...)
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

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:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia FUNCITEC, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. José Antonio Bof Buffon, Ordenador
de Despesas, em razão da mantença da irregularidade
formal contida no item 3.3.1 do Relatório Técnico – RT
00233/2017-6, dando-lhe a devida quitação;
1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÕES ao atual gestor do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia - FUNCITEC, nos seguintes termos:
Segunda-feira, 18 de junho de 2018

199

ATOS DA 1a CÂMARA

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;
3. ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em julgado.

ACÓRDÃO TC- 305/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: 06770/2016-9

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: HMSA - Hospital e Maternidade Silvio Avidos
Relator: Marco Antônio da Silva
Partes: JOSE FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA, MARCIA
CRISTINA MARTINS SCHULZ
Ementa:

regular com ressalva em relação ao Sr. José Francisco Almeida Vieira e regular no que tange a Sra. Márcia Cristina Martins Schulz, a prestação de contas em apreço, expedindo-se determinações.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, mediante Parecer 00693/2018-7 (fl. 75), em consonância com a
área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para
emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do
Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.

2. Unânime.

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

3. Data da Sessão: 28/03/2018 - 8ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

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

É o sucinto relatório.

4. Especificação do quórum:

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Hospital e Maternidade Silvio Avidos - HMSA, relativa
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. José
Francisco Almeida Vieira e da Sra. Marcia Cristina Martins Schulz, Ordenadores de Despesas.

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Hospital e Maternidade Silvio Avidos - HMSA, relativa ao
exercício de 2015, em comento, necessário é sua análise
para posterior julgamento, em razão da documentação
que lhe deu suporte.

Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
00283/2017-4 (fls. 42-51) e na Instrução Técnica Inicial
– ITI 00479/2017-3, através da Decisão Monocrática
00942/2017-4 (fls. 55-56), determinei a citação do responsável, Sr. José Francisco Almeida Vieira, 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.

CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (relator - em substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Diário Oficial de Contas

O gestor foi citado (fl. 59), através do Termo de Citação
00988/2017-6 (fl. 57), contudo, não apresentou suas razões de justificativas (fl. 61), tendo sido declarado revel,
conforme Decisão Monocrática nº 01731/2017-2 (fl. 6364).
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00572/2018-2 (fls. 67-70),
opinou no sentido de que seja julgada, respectivamente,
www.tce.es.gov.br

VOTO

Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço do Sr. José Francisco Almeida Vieira, com expedição de determinações, bem como pela regularidade das contas em apreço em relação
à Sra. Márcia Cristina Martins Schulz.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00572/2018-2, verbis:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Hospital e Maternidade Silvio Avidos - HMSA, exercício
de 2015, sob a responsabilidade da Srª. Márcia Cristina
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:

mento técnico e do representante do Parquet de Contas,
em razão da mantença da irregularidade inserta no item
3.3.1 do RT 00283/2017-4 (Encaminhamento de Relatório e Parecer do Controle Interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos no Anexo 12 da Instrução Normativa TC 28/2013 alterada pela
Instrução Normativa TC 33/2014), havendo necessidade
de expedição de determinações, de acordo com os ditames estabelecidos nos artigos 84, incisos I e II e 86, ambos da Lei Complementar Estadual 621/2012.

[...]

2.

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.

Martins Schulz e do Sr. José Francisco Almeida Vieira,
sendo mantida a irregularidade constante do item 3.3.1
do RT 00283/2017-4), tratada no item 2.1 desta Instrução Conclusiva:

Complementar 621/2012.

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

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

Fundamentação legal: art. 82, § 2°, da Lei Complementar Estadual 621/2016, art. 105, § 4°, do Regimento Interno, Anexo 12 da Instrução Normativa TC 28/2013.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, e considerando que a irregularidade não é de natureza grave, opina-se no sentido de que
este Egrégio Tribunal de Contas julgue a Prestação de
Contas dos ordenadores de despesas do Hospital e Maternidade Silvio Avidos - HMSA, no exercício de 2015,
da seguinte forma:
1. Sr. José Francisco Almeida Vieira, REGULAR COM RESSALVA na forma do artigo 84, II da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
2. Srª. Márcia Cristina Martins Schulz, REGULAR na
forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida,
determinar ao Hospital e Maternidade Silvio Avidos HMSA na pessoa de seu atual gestor, que:
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 Art. 82 da Lei
Diário Oficial de Contas

c) Observe o princípio da Segregação de Funções quando da designação de servidores para compor a Unidade
Executora de Controle Interno. – (g.n).

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;
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 e que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desta feita, efetivamente, da análise dos autos, verifico
que a área técnica entendeu pela regularidade as contas em relação à Sra. Márcia Cristina Martins Schulz e pela regularidade com ressalva em face do Sr. José Francisco Almeida Vieira, relativamente aos atos praticados sob
o aspecto técnico-contábil, estando correto o posicionawww.tce.es.gov.br

DISPOSITIVO:

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 da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Hospital e Maternidade Silvio Avidos - HMSA, relativa ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Marcia Cristina Martins Schulz, Ordenadora de Despesa,
na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual
621/2012, dando-lhe a devida quitação;
1.2. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual Hospital e Maternidade Silvio Avidos - HMSA, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade
do Sr. José Francisco Almeida Vieira, Ordenador de Despesa, na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da mantença da irregularidade formal contida no item 3.3.1 do Relatório Técnico – RT
00283/2017-4, dando-lhe a devida quitação;
1.3. EXPEDIR DETERMINAÇÕES ao atual gestor do HosSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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pital e Maternidade Silvio Avidos - HMSA, nos seguintes
termos:
1.3.1. Adote as medidas administrativas necessárias à
implantação da Unidade Executora de Controle Interno
nos moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
1.3.2. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa
unidade gestora, em atendimento ao art. 82 da Lei Complementar 621/2012;

HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 306/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: 06925/2016-9

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015

1.3.3. Observe o princípio da Segregação de Funções
quando da designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Interno;

UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiros

1.4. DAR ciência aos interessados, com o consequente
arquivamento dos presentes autos após trânsito em julgado.

Parte: EDILSON MORAIS MONTEIRO

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 28/03/2018 - 8ª 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 (relator - em substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
Diário Oficial de Contas

Relator: Marco Antônio da Silva
Ementa:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – DETERMINAÇÕES - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiros - FMAS, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Edilson Moraes Monteiro, Ordenador
de Despesas.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
00179/2017-5 (fls. 12-28) e na Instrução Técnica Inicial
– ITI 00363/2017-1, através da Decisão Monocrática
00922/2017-7 (fls. 32-34), determinei a citação do responsável, no sentido de que apresentassem, no prazo de
30 (trinta) dias, suas razões de defesa em face do indicativo de irregularidade constante dos itens 3.3.1 e 3.2.1.1
do referido Relatório Técnico.
Em resposta ao Termo de Citação 01041/2017-7 (fls. 37),
o gestor apresentou a esta Corte de Contas documentação que fora acostada a folha 42 dos autos.
www.tce.es.gov.br

A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00417/2018-1 (fls. 7482), opinou no sentido de que seja julgada regular com
ressalva a prestação de contas em apreço, expedindo-se
determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, mediante Parecer 00803/2018-1 (fl. 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 Anual
do Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiros FMAS, relativa ao exercício de 2015, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão
da documentação que lhe deu suporte.
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, e expedição de determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00417/2018-1, verbis:
[...]
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHEIROS, exercício de 2015, formalizada de acordo com a ReSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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solução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr. EDILSON MORAES MONTEIRO.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento a seguinte irregularidade:
2.1 DIVERGÊNCIA POR NÃO COMPROVAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL COM DOCUMENTO HÁBIL. (item 3.2.1.1
do RTC)
Base legal: Artigos 83 C/C 101 da Lei 4320/64.

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 da Res. TCEES 227/2011,
na forma indicada na IN TC n°43/2017. – (g.n).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.

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)

Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:

Base legal art.37 caput c/c art. 76 da Constituição Estadual; art.54 e 55 da Lei Municipal n 1.169/2013
de 26/09/2013, alterada pela Lei 1.206/2014 de
07/05/2014, Resolução n068/2014; art. 135, § 4º e 138,
§ 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES 227/2011 e IN TCEES 34/2015.

(...)

[...]
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;

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR C/ RESSALVAS da prestação de Contas do Sr. EDILSON MORAES MONTEIRO, 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.

(...)

Considerando o fato narrado nos itens 2.1 e 2.2 desta
instrução conclusiva, sugere-se DETERMINAR ao atual
gestor:

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

- que adote as medidas administrativas previstas no artigo 2° da Instrução Normativa TC n° 32/2014, para a caracterização do dano decorrente de pagamento indevido constante no item 2.1, não sendo estas suficientes
para elidi -lo, que providencie a instauração de tomada
de contas especial para apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano, devendo comunicar o fato ao TCEES; e,
- quanto ao item 2.2, adote as medidas administrativas
Diário Oficial de Contas

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.).

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 das
irregularidades insertas nos itens 3.3.1 e 3.2.1.1 do RT
www.tce.es.gov.br

00179/2017-5 (Ausência de medidas administrativas
que viabilizassem a emissão do Parecer do Controle Interno sobre a Prestação de Contas Anual e Divergência
por não comprovação do saldo contábil com documento hábil), 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 a 1ª Câmara 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 da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiros - FMAS, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Edilson Moraes Monteiro, Ordenador de Despesas, em razão da mantença da irregularidade formal contida no item 3.3.1 e 3.2.1.1 do Relatório Técnico – RT 00179/2017-5, dando-lhe a devida quitação;
1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÕES ao atual gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiros - FMAS,
nos seguintes termos:
1.2.1. que adote as medidas administrativas previstas no
artigo 2° da Instrução Normativa TC n° 32/2014, para a
caracterização do dano decorrente de pagamento indevido constante no item 2.1, não sendo estas suficientes
para elidi-lo, que providencie a instauração de tomada
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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de contas especial para apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano, devendo comunicar o fato ao TCEES; e;
1.2.2. quanto ao item 2.2, adote as medidas administrativas 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 da Res. TCEES 227/2011, na
forma indicada na IN TC 43/2017;

ACÓRDÃO TC- 307/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: 07084/2016-3

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015

O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, mediante
Parecer 00804/2018-4, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.

Parte: EVALDO ROCHA

Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
em sessão da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.

Ementa:

É o sucinto relatório.
VOTO

2. Unânime.

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

3. Data da Sessão: 28/03/2018 - 8ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

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

4. Especificação do quórum:

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré,
relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do
Sr. Evaldo Rocha, Ordenador de Despesas.

1.3. ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em julgado.

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (relator - em substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Diário Oficial de Contas

UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré
Relator: Marco Antônio da Silva

Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
00195/2017-4 (fls. 12-31) e na Instrução Técnica Inicial – ITI 00308/2017-1, através da Decisão Monocrática 01319/2017-1 (fls. 35-36), 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 dos itens 3.2.1.1,
3.2.2.1 e 3.3.1 do referido Relatório Técnico.
Em resposta ao Termo de Citação 01488/2017-4, o gestor apresentou a esta Corte de Contas documentação
através da documentação que fora acostada às folhas
43-49 dos autos.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00633/2018-5, opinou
no sentido de que seja julgada regular com ressalva a
prestação de contas em apreço, expedindo-se determinação.
www.tce.es.gov.br

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré, relativa ao exercício de 2015,
em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.
CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas com ressalva, com expedição de determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através da Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00633/2018-5, verbis:
[...]
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARÉ, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr. EVALDO ROCHA.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento das seguintes irregularidades:
Segunda-feira, 18 de junho de 2018

204

ATOS DA 1a CÂMARA

.2 Divergência do saldo de Bens em Almoxarifado, Bens
Móveis e Bens Imóveis do Balanço Patrimonial em confronto com o Inventário anual. (item 3.2.2.1 RTC)
Fundamentação Legal: Art. 37 da Constituição Federal/1988; art. 94 e 96 da Lei Federal 4.320/1964;
2.3 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. 37 caput c/c art. 76 da Constituição Estadual; art. 54 e 55, §2º da LC 100/2000; art. 3º da Lei
Municipal nº 969 de 27.12.2011; (art. 135, § 4º e 138, §
3º do RITCEES, art. 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.)
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR C/ RESSALVAS da prestação de Contas do Sr. EVALDO ROCHA, 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.
Considerando o fato narrado no item 2.2 e 2.3 desta
instrução conclusiva, sugere-se DETERMINAR ao atual
gestor do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE JAGUARÉ, que para a próxima prestação de contas realize os ajustes contábeis necessários a realização do inventário, cumprindo com os arts. 94 a 96 da
Lei 4.320/64 e atendendo a Instrução Normativa TCEES
pertinente ao exercício, bem como, encaminhar o parecer do controle interno nos termos na Instrução Normativa TC nº 43/2017, que integra sua Prestação de Contas Anual. – (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:
[...]
Diário Oficial de Contas

Art. 84. As contas serão julgadas:

te minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

(...)

MARCO ANTONIO DA SILVA

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;

Relator

(...)
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das
medidas necessárias à correção das impropriedades ou
faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência.
(g.n.).
Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desta feita, efetivamente, 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 das irregularidades insertas nos itens
3.2.2.1 e 3.3.1 do RT 00195/2017-4 (Divergência do Saldo de Bens em Almoxarifado, Bens Móveis e Bens Imóveis do Balanço Patrimonial em confronto com o Inventário Anual e 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:

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 seguinwww.tce.es.gov.br

1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
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 COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de
Jaguaré, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Evaldo Rocha, Ordenador de Despesas,
em razão da mantença da irregularidade formal contida nos itens 3.3.1 e 3.2.2.1 do Relatório Técnico – RT
00195/2017-4, dando-lhe a devida quitação;
1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÃO ao atual gestor do Fundo
Municipal de Assistência Social de Jaguaré, nos seguintes termos:
1.2.1 Realize para a próxima prestação de contas os ajustes contábeis necessários a realização do inventário,
cumprindo com os arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64 e atendendo a Instrução Normativa TCEES pertinente ao exercício, bem como, encaminhar o parecer do controle interno nos termos na Instrução Normativa TC 43/2017,
que integra sua Prestação de Contas Anual;
1.3. ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 28/03/2018 - 8ª 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 (relator - em substituição).
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 308/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: 07093/2016-2

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Linhares
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: MARIA LUZIA ALVARENGA DA SILVA
Procuradores: RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB:
10406-ES),CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB:
12401-ES), GLAUCO BARBOSA DOS REIS (OAB: 13058ES), RAPHAEL DE BARROS COELHO (OAB: 24809-ES), LUIZ
OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO
Ementa:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
Diário Oficial de Contas

ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos do Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Linhares
- FMAS, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Maria Luiza Alvarenga da Silva, Ordenadora de Despesas.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
00226/2017-6 (fls. 12-23) e na Instrução Técnica Inicial – ITI 00485/2017-9, através da Decisão Monocrática 00915/2017-7 (fls. 28-29), determinei a citação do
responsável, no sentido de que apresentassem, no prazo
de 30 (trinta) dias, suas razões de defesa, em face do indicativo de irregularidade constante dos subitens 3.3.1,
3.4.1.1, 3.4.2.1 e 3.4.2.2 do referido Relatório Técnico.
Em resposta ao Termo de Citação 01053/2017-1, o gestor apresentou a esta Corte de Contas documentação
que fora acostada as folhas 36-46 dos autos.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00634/2018-1, opinou
no sentido de que seja julgada regular com ressalva a
prestação de contas em apreço, expedindo-se determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, mediante
Parecer de fls. 75-76, 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
em sessão 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
Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Linhares - FMAS, relativa ao exercício de
www.tce.es.gov.br

2015, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe
deu suporte.
CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas com ressalva, com expedição de determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 00634/2018-1, verbis:
[...]
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LINHARES, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sra. MARIA LUIZA ALVARENGA DA SILVA.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento a seguinte irregularidade:
2.1 Não encaminhamento dos demonstrativos contábeis, em tempo hábil, à Unidade Central de Controle
Interno do município de Linhares que impossibilitou a
análise desses demonstrativos na emissão do Parecer
Conclusivo do Controle Interno. (item 3.3.1 do RTC)
Base Legal: artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012
c/c artigo 135, §4º do RITCEES aprovado pela Resolução
TC 261/2013 e artigo 5º da Resolução TCEES nº 227/2011
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR C/ RESSALVAS da prestação de Contas do Sra. MARIA LUIZA ALVARENGA DA SILVA, 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 InSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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terno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013.
Considerando o fato narrado no item 2.1 desta instrução conclusiva, sugere-se DETERMINAR ao atual gestor
do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LINHARES, o cumprimento dos prazos para encaminhamento das contas à Unidade Central de Controle Interno (UCCI), observando os prazos da IN 34/2015, alterada pela IN 40/2016 e 43/2017, bem como, encaminhar
o Relatório e Parecer do Controle Interno com a opinião
sobre a prestação de contas anual de acordo com a legislação citada. – (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:

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 00226/2017-6 (Não encaminhamento
dos demonstrativos contábeis, em tempo hábil, à Unidade Central de Controle Interno do município de Linhares que impossibilitou a análise desses demonstrativos na emissão do Parecer Conclusivo do 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:

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.

(...)

MARCO ANTONIO DA SILVA

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;

Relator

[...]

(...)
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das
medidas necessárias à correção das impropriedades ou
faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência.
(g.n.).
Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desta feita, efetivamente, verifico que a área técnica entendeu como regular com ressalva os atos praticados sob
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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:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Linhares - FMAS, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Maria Luiza Alvarenga da Silva,
Ordenadora de Despesas, em razão da mantença da irregularidade formal contida no item 3.3.1 do Relatório Técnico – RT 00226/2017-6, dando-lhe a devida quitação;
1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÃO ao atual gestor do Fundo
Municipal de Assistência Social de Linhares - FMAS, nos
seguintes termos:
1.2.1 – Cumpra os prazos de encaminhamento das conwww.tce.es.gov.br

tas à Unidade Central de Controle Interno (UCCI), observando os prazos da IN 34/2015, alterada pela IN 40/2016
e 43/2017, bem como, encaminhe o Relatório e Parecer
do Controle Interno com a opinião sobre a prestação de
contas anual de acordo com a legislação citada;
1.3. ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 28/03/2018 - 8ª 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 (relator - em substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 393/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo TC: 07833/2015-4

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Assunto: Representação
Representante: Marcelo Santos Trindade – Presidente
da Câmara Municipal de Ponto Belo
Responsáveis: Sérgio Murilo Moreira Coelho e Cassio
Canuto de Melo
Ementa:REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE
PONTO BELO – DETERMINAÇÃO – EXTRAÇÃO DE CÓPIA
PARA AUTUAÇÃO EM PROCESSO AUTÔNOMO – DAR CIÊNCIA AO GESTOR QUANTO À MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - CIÊNCIA AO REPRESENTANTE – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1-RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Representação encaminhada pelo senhor Marcelo Gomes Trindade, Presidente
da Câmara Municipal de Ponto Belo, em face do ex-Prefeito Municipal de Ponto Belo, senhor Jaime Santos Oliveira Júnior, informando a existência de supostas irregularidades relativas a retiradas abusivas de diárias, valores
exorbitantes a título de aquisição de bens de consumo
(pneus para veículos automotores) e valores exorbitantes a título de locação de veículos automotores.
Por meio do Voto 2671/2015 (fls. 607/612), corroborado pela Decisão TC 6109/2015 Primeira Câmara (fls.
613/614), foi determinada ao ente a imediata adoção de
medidas administrativas para a caracterização ou elisão
do dano. Caso as mesmas não fossem suficientes, determinou-se a imediata instauração de Tomada de Contas
Especial, comunicando o fato ao Tribunal o prazo de 15
dias.
Às fls. 619/620, o Núcleo de Controle de Documentos e
a Secretaria Geral das Sessões informaram que o senhor
Sérgio Murilo Moreira Coelho não protocolizou qualquer
documentação nesta Corte de Contas. Nesse sentido,
decidi por reiterar a citação do responsável, senhor Sérgio Murilo Moreira Coelho para que desse cumprimenDiário Oficial de Contas

to à Decisão TC 6109/2015 Primeira Câmara, nos prazos nela previstos, ressaltando que o não atendimento
à Decisão em tela culminaria na aplicação de multa na
forma do artigo 135 da Lei Complementar 621/2012, c/c
artigo 389 do Regimento Interno e artigo 16 da Instrução Normativa 32/2014 (Decisão Monocrática 609/2016
- fls. 621/622).
Em 27 de junho de 2016, o responsável anexou aos autos documentação informando a instauração da comissão de sindicância investigatória administrativa através
da Portaria nº 011/2016 (fls. 628/637).
No entanto, conforme informação prestada pelo Núcleo
de Controle de Documentos (fl. 640) e pela Secretaria
Geral das Sessões (fl. 641), o prazo para cumprimento da
Decisão Monocrática 609/2016 venceu em 17/10/2016,
sem fosse juntada aos autos qualquer documentação, razão pela qual exarei as Decisões Monocráticas
1617/2016 (fls. 642/643) e 325/2017 (fls. 653/655), determinando a notificação dos responsáveis para que encaminhassem os documentos resultantes das apurações
da Comissão Administrativa de Sindicância Investigatória instaurada através da Portaria nº 011/2016, alertando os responsáveis quanto às consequências do descumprimento de Decisão emanada por esta Corte de Contas,
em especial quanto à sanção de multa prevista no art.
135, IV da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 389, IV
da Resolução TC 261/2013.
Os responsáveis anexaram aos autos cópia dos documentos relativos aos autos do processo administrativo
investigatório (fls. 662/860).
Os autos foram encaminhados à Secex Denúncias para análise. Mediante a Instrução Técnica Conclusiva
2023/2017 (fls. 865/870), a área técnica registrou que
a sindicância não atingiu os objetivos almejados na Decisão TC 6109/2015 Primeira Câmara. Infere que, não
tendo sido obtidas informações suficientes para coibir o
dano ao erário ou caracterizá-lo, deverá ser instaurada
a Tomada de Contas Especiais, nos moldes da Instrução
www.tce.es.gov.br

Normativa 32/2014. Sugere, portanto, que seja determinada a instauração da tomada de contas especial, mediante autuação de processo específico, com o arquivamento dos presentes autos.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de Contas 2936/2017 - fl. 881).
Entretanto, tendo em vista que a determinação para que
seja instaurada tomada de contas especial, caso as medidas administrativas adotadas não fossem suficientes para a caracterização ou elisão do dano, já havia sido feita pela Decisão TC 6109/2015 - Primeira Câmara (fls.
613/614), decidi não haver necessidade de nova deliberação para determinar a instauração de tomada de contas especial. Nesse sentido, notifiquei o Prefeito Municipal para que desse prosseguimento ao cumprimento
da Decisão TC 6109/2015 Primeira Câmara, instaurando
imediatamente a Tomada de Contas Especial e comunicando o fato a este Tribunal de Contas no prazo de 15
dias (Decisão Monocrática 1109/2017 – fls. 884/887).
No entanto, conforme informação prestada pelo Núcleo de Controle de Documentos (fl. 892) e pela Secretaria Geral das Sessões (fl. 893), o prazo para cumprimento da Decisão Monocrática 1109/2017 venceu em
27/07/2017, sem fosse juntada aos autos qualquer documentação. Nesse sentido, foi realizada citação do gestor para apresentação de razões de defesa quanto ao
descumprimento e notificação do mesmo para que instaurasse a Tomada de Contas Especial e comunicasse o
fato ao Tribunal (Decisão Monocrática 1383/2017 – fls.
894/897).
Devidamente citado e notificado, o responsável anexou
aos autos os documentos de fls. 901/917 e 921/936, informando que o Município já adentrou nas ações judiciais de improbidade propostas como litisconsorte, e
que já foi deferido o bloqueio de bens em sede judicial.
Encampou a decisão da Comissão de Tomada de Contas
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Especial no sentido de aguardar o julgamento das ações
já ajuizadas.
Os autos foram encaminhados à Secex Denúncias, a qual
opinou pela continuidade da instrução da Tomada de
Contas Especial instaurada no Município, nos termos da
Instrução Normativa TC nº 32/2014, com o encaminhamento dos autos a esta Corte de Contas. Sugeriu, ainda, seja extraída cópia da comunicação de instauração
de Tomada de Contas Especial para autuação de processo autônomo a ser complementado com os documentos do item anterior, e o consequente arquivamento dos
presentes autos (Manifestação Técnica 1563/2017 – fls.
944/948).
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 5914/2017 – fl. 952).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
na Manifestação Técnica 1563/2017 (fls. 944/948), abaixo transcrita:
2. ANÁLISE TÉCNICA
Na presente oportunidade, vale informar que a Tomada de Contas Especial é procedimento definido na Constituição da República, não se confundindo com as ações
de improbidade, ações populares ou ações civis públicas. O fundamento constitucional da TCE é definido em
artigo próprio da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. É o que se prevê no artigo 71, inciso II, do texto constitucional:
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 resDiário Oficial de Contas

ponsáveis 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;
O julgamento das contas daqueles que deram causa a
perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em
prejuízo ao erário é competência exclusiva dos Tribunais
de Contas.
Na dinâmica de distribuição de competências constitucionais, ao Tribunal de Contas é dado o poder-dever do
julgamento das contas. Conforme dispõe Celso Antônio
Bandeira de Mello, quando trata dos poderes administrativos, a Administração submete-se a um regime de
prerrogativas e sujeições. Em resumo, é uma prerrogativa constitucional do Tribunal de Contas de julgar as tomadas de contas especiais, bem como é uma obrigação.
Melhor explicando, não cabe a outro órgão da Administração Pública julgar as tomadas de contas especiais,
por ser uma prerrogativa do Tribunal de Contas, e também não cabe ao Tribunal de Contas eximir-se da obrigação de julgar as tomadas de contas especiais, remetendo-a a outros órgãos da administração.
Dessa forma, independente do ajuizamento de ações no
poder judiciário, cabe ao Tribunal de Contas o julgamento da tomada de contas especial, razão pela qual o argumento de aguardar decisão na instância judicial não merece ser acolhido.
Corrobora tal entendimento a independência de instâncias e a característica de título executivo das decisões do
Tribunal que resultem em imputação de débito, trazida
no artigo 71, §3º, da Constituição da República.
Em razão dos argumentos expostos, sugere-se a estipulação de prazo pelo relator para que a tomada de contas especial, instaurada no Município, seja finalizada e
encaminhada a esta Corte de Contas para julgamento.
www.tce.es.gov.br

A Tomada de Contas Especial é regulada pela Instrução
Normativa TC nº 32/2014. O artigo 13 determina que
o processo de tomada de contas especial será instruído com os documentos e informações que lhe são próprias.
Dessa forma, considerando que os autos de Tomada de
Contas Especial são autônomos sugere-se a instauração
de autos apartados referente à tomada de contas especial e o arquivamento do presente.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Determinar ao Prefeito Municipal de Ponto Belo,
senhor Sérgio Murilo Moreira Coelho que conclua a instrução da Tomada de Contas Especial instaurada pela
Portaria 037/2017, visando a apuração de supostas irregularidades relativas a retiradas abusivas de diárias, valores exorbitantes a título de aquisição de bens de consumo (pneus para veículos automotores) e valores exorbitantes a título de locação de veículos automotores,
nos termos da Instrução Normativa TC nº 32/2014, com
o encaminhamento dos autos a esta Corte de Contas
NO PRAZO DE 30 DIAS, contados a partir da notificação
desta Decisão;
1.2. Determinar a extração de cópia da comunicação de
instauração de Tomada de Contas Especial e demais documentos anexados aos autos pelo gestor (fls. 901/917,
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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seguidas das fls. 921/936 e 662/860) para autuação em
processo autônomo, o qual será complementado pelo
responsável conforme determinado no item 1 acima;
1.3. Dar ciência ao responsável de que o não atendimento desta decisão culminará na aplicação de multa,
na forma do art. 135 da Lei Complementar nº 621/2012,
do art.389 da Resolução nº 261/2013 e art. 16 da Instrução Normativa nº 32/2014;
1.4. Dar ciência desta decisão ao Representante
1.5. Nos termos do art. 330, inciso IV, da Resolução TC nº
261/13, arquivar os presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 28/03/2018 - 8ª 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. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Diário Oficial de Contas

ACÓRDÃO TC- 430/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo: 03396/2016-7

Classificação: Tomada de Contas Especial
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: JONES CAVAGLIERI
Terceiro Interessado: MARCELO DE SOUZA COELHO
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – EXERCÍCIOS DE 2005 A 2007 – CONTAS ILIQUIDÁVEIS – TRANCAMENTO DAS CONTAS – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial instaurada pelo Prefeito Municipal de Aracruz, senhor Marcelo de Souza Coelho, em razão da determinação desta Corte de Contas, na Decisão TC 0958/2016-Plenário, proferida nos autos do Processo TC 861/2010, visando apurar supostas irregularidades em procedimentos de inexigibilidade de licitação na contratação de bandas e shows artísticos no Município de Aracruz.
Por meio do Decreto Municipal nº 31.048/2016, a Tomada de Contas Especial foi instaurada, Processo Administrativo nº 6.960/2016, com o objetivo de apurar os fatos
apresentados, identificar os responsáveis e quantificar o
eventual dano ao erário, nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014.
Recebida a documentação, a Secex Denúncias detectou
a incompletude de instrução e sugeriu a complementação da Tomada de Contas Especial (Manifestação Técnica 378/2017 – fls. 1581/1585), o que foi acolhido na Decisão Monocrática 334/2017 (fls. 1597/1598).
Em seguida, o Município optou por instaurar nova comissão de Tomada de Contas Especial, por meio do Decreto nº 32.682/2017 e anexou aos autos o Relatório Fiwww.tce.es.gov.br

nal e cópia do processo (Documento Eletrônico 65 - Peça
Complementar 7307/2017).
Os autos retornaram à Secex Denúncias, a qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 5123/2017 (fls.
1798/1812), sugerindo que as contas sejam consideradas iliquidáveis, com fundamento no art. 165, §1º da Resolução TC 261/2013.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de Contas 760/2018 – fls. 1816/1817).
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 5123/2017, nos seguintes termos:
DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
Da ausência de parâmetro:
Para fins de análise, vale fazer a comparação entre as
conclusões das duas Comissões de Tomada de Contas
Especial, instauradas:
A primeira informa que existiu grave irregularidade procedimental, mas que era impossível mensurar o dano ao
erário, por ausência de parâmetro, conforme se vê:
Diante de todo o exposto, a presente Comissão de Tomada de Contas Especial concluiu pela grave irregularidade
procedimental dos processos de contratação de bandas
e artistas, tendo em vista a presença de vícios de nulidade. Aponta como eventuais responsáveis:
Durval Valentin Do Nascimento Blanck, na qualidade de
gestor público entre 2005/2008 (Secretário Municipal de
Finanças);
Carlos Alberto Favalessa, na qualidade de gestor público.
entre 2005/2008;
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Adernar Devens Coutinho, na qualidade de gestor público, Prefeito Municipal entre 2005/2008;
Jones Cavaglieri, na qualidade de gestor público, atuando como Prefeito interino durante o período de afastamento legal do Prefeito eleito nos anos de 2006 e 2007;
• FCPP Propaganda e Entretenimento Ltda;
Flaviano Caetano Pereira das Posses, representante a
empresa FCPP;
N de Oliveira Correa ME e respectivos representantes;
Marino Promoções e Publicidades Ltda e respectivos representantes;
Kavallus Empreendimentos Artísticos Ltda. e respectivos
representantes;
Nelson Giacomin Decarli, na condição de representante da empresa interposta das contratações irregulares
apontadas nesta TCE;
Nelson Produções Eventos e Representações Ltda.-ME,
na condição de empresa interposta intermediadora das
contratações irregulares, passando-se como empresário exclusivo das bandas e artistas, com apresentação de
uma simples carta de exclusividades restrita ao âmbito
de Aracruz e somente para aquela data contratada;
WM Silva Produções Artísticas Billy Band e respectivos
representantes.
No que tange ao superfaturamento das contratações e
consequente dano ao erário, não é possível, neste momento, que esta Comissão afirme sobre a sua existência, tampouco realizar a apuração de eventuais valores
desviados, tendo em vista a ausência de parâmetros disponíveis para pesquisa. Sendo assim, para realização da
correta apuração do dano, esta Comissão de Tomada de
Contas Especial julga imprescindível auferir os valores individualizados das contratações de outros municípios,
que foram relatadas pela denunciante, e corroboradas
com publicações em Diário Oficial, culminando nesta Tomada de Contas Especial (...).
Diário Oficial de Contas

A conclusão da segunda Comissão de Tomada de Contas,
fls. 132 a 140 do Documento Eletrônico n. 65 - Peça Complementar 07307/2017-9, foi no seguinte sentido:
Deste modo, considerando a inexistência de parâmetro/
provas para concluir pela existência do dano ao erário
tendo em vista diversos fatores dentre eles o renome nacional dos artistas, não há como afirmar se houve dano ao erário, e por consequência impossível imputar responsabilidade. Tanto que a Comissão anterior somente
citou os responsáveis, mas não tipificou a conduta de cada um.
3. CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, a Comissão de Tomada de
Contas Especial conclui, em síntese, pelo seguinte:
Inexistência de dano ao erário;
Emissão de relatório da unidade central de controle interno;
Encaminhamento de toda informação referente a esta
Tomada de Contas Especial ao Tribunal de Contas do Espírito Santo-TCE-ES.
Ou seja, ambas as comissões não encontraram parâmetro para fazer a comparação a fim de ser apurado o possível superfaturamento.
2.2. Cronologia dos fatos:
A denúncia original, que deu origem à análise dos fatos, foi autuada gerando o Processo TC 861/2010-2.
Nesse período, foram apresentadas contratações entre
14/12/2005 à 31/01/2007, o que representa um lapso
temporal superior a dez anos entre os fatos e o presente momento. Ressalta-se que a denúncia é datada de
02/02/2010.
Ocorre que o Processo TC 861/2010-2 somente transitou
em julgado em 03/10/2016, após a prolação do ACÓRDÃO TC-661/2016–PLENÁRIO. Ou seja, após mais de 6
anos tramitando nesta Corte, o Processo é arquivado
sem resolução de mérito, tendo em vista a perda do obwww.tce.es.gov.br

jeto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados discutidos os autos do Processo TC861/2010, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia cinco de julho de dois mil e dezesseis,
à unanimidade, arquivar o presente processo, com base
no inciso IV do artigo 330 do Regimento Interno, tendo
em vista a perda do objeto, nos termos do voto do relator, Conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Em leitura ao ACÓRDÃO TC-661/2016–PLENÁRIO verifica-se que na Manifestação Técnica Preliminar–MTP
904/2015 ficou apontado o não atendimento integral
dos requisitos de admissibilidade, porém identificou
possível superfaturamento nas contratações. Tal instrução foi elaborada em 07/07/2015. Em outros termos,
após mais de 5 anos tramitando nesta Corte, foi constatado que a denúncia não cumpria os requisitos de admissibilidade.
Dado o possível superfaturamento, juntamente ao Acórdão, foi prolatada a DECISÃO TC–0958/2016–Plenário,
que determinou a instauração de Tomada de Contas Especial para a devida apuração dos fatos.
2.3. Do indício de superfaturamento:
O indício de superfaturamento foi discutido no Processo
TC 861/2010, em sede do qual o denunciante trouxe cópias do Diário Oficial da época demonstrando divergência de valores nas contratações.
Questionada a 6ª Controladoria Técnica, foi emitida instrução no sentido de que foram realizados procedimentos de auditoria nos anos anteriores, gerando os processos TC 1611/2006, TC 3048/2007, TC 1490/2008 e TC
559/2009.
Remetidos os autos ao Ministério Público Especial de
Contas, foi elaborado o PPJC 2883/2013 sugerindo o conhecimento da denúncia e instauração da Tomada de
Contas Especial tendo em vista que “apesar da matéria
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‘inexigibilidade’ estar contida como ponto de irregularidade em alguns relatórios de auditorias, em momento algum a análise cingiu-se ao valor do contrato, mas
tão somente à legalidade do procedimento sob o aspecto formal, ou seja, a possível existência de superfaturamento das contratações nunca foi apurada” (fls. 279 do
proc. TC 861/2010).
Encaminhados os autos à área técnica foi elaborada a
Manifestação Técnica Preliminar–MTP 904/2015 (proc.
TC 861/2010, fls. 301/305) no qual se verificou a ausência de requisito de admissibilidade.
2.4. Conclusão:
O que se pretende demonstrar nos pontos de análise anteriores é que há um indício de superfaturamento, sendo que não há suposição ou estimativa de valores dada
a falta de parâmetro.
É de se ressaltar também que tais contratações já foram
objeto de fiscalização por esta Corte de Contas.
Além disso, vale informar que já se passaram mais de 10
anos entre a data atual e as contratações.

pendentes de julgamento, estar-se-ia utilizando recursos para fiscalização de contratos que foram executados a mais de 10 anos. Em outras palavras, optar pela realização de novo procedimento de fiscalização representaria envidar esforços para exercer controle externo em
atos de 2005 a 2007, em detrimento de envidar os mesmos esforços para exercer controle nos anos de 2016 a
2018.
Corrobora a inefetividade desta alternativa o fato de não
haver estimativa de dano ao erário, o que poderia, ao final dos procedimentos, representar um custo de fiscalização maior que o benefício obtido pelo exercício do
controle.
Dessa forma, sugere-se a adoção da terceira alternativa
com as seguintes fundamentações.
O Tribunal de Contas da União, na Instrução Normativa
nº 71/2012, que trata da Tomada de Contas Especial, dispõe em seu artigo 6º, inciso II, uma hipótese de dispensa
de instauração fundamentada no lapso temporal:
Seção II

ANÁLISE

Da dispensa

Para fim de análise, é preciso considerar os próximos
eventos processuais possíveis, que são três: 1) encaminhar os autos novamente ao Município para que busquem mais informações; 2) realizar novamente, por iniciativa própria, procedimentos de fiscalização; 3) arquivar os autos considerando iliquidáveis as contas em razão do lapso temporal.

Art. 6º Salvo determinação em contrário do Tribunal de
Contas da União, fica dispensada a instauração da tomada de contas especial, nas seguintes hipóteses:

A primeira alternativa não se mostra efetiva, tendo em
vista as conclusões das duas Comissões de Tomada de
Contas Especial que foram instauradas pelo Município
e retornaram com a mesma alegação de falta de documentação para definir parâmetro do possível dano ao
erário.
A segunda alternativa também não se mostra efetiva considerando que além de já terem sido realizados
procedimentos de fiscalização à época, alguns inclusive
Diário Oficial de Contas

I - o valor do débito for inferior a R$ 100.000,00, considerando o modo de referenciação disposto no § 3º deste
artigo (NR)(Instrução Normativa nº 76, de 23/11/2016,
DOU de 12/12/2016);
II - houver transcorrido prazo superior a dez anos entre
a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente;
A Instrução Normativa TC nº 32/2014, desta Corte de
Contas não prevê regulamentação semelhante.
A jurisprudência do TCU informa que transcorrido o lapso de 10 (dez) anos a dispensa de instauração da tomawww.tce.es.gov.br

da de contas especial se dá por força dos princípios da
racionalidade administrativa, da economia processual e
para não inviabilizar os princípios do contraditório e da
ampla defesa. É o que se extrai do 7451/2011 - Segunda Câmara:
Acórdão 7451/2011 - Segunda Câmara
Data da sessão 06/09/2011
Relator RAIMUNDO CARREIRO
Tipo do processo: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
Enunciado: Em observância aos princípios da racionalidade administrativa e da economia processual e também para não inviabilizar o exercício da ampla defesa e
do contraditório, transcorridos mais de 10 anos desde
o fato gerador, arquiva-se a tomada de contas especial.
Voto:
5. Promovida a citação, o Município de Passos (MG) ofertou, tempestivamente, suas alegações de defesa, quando argumentou que o longo período decorrido desde os
fatos ora apurados prejudicou sua defesa. Justificou que
a Tomada de Contas Especial em tela foi instaurada 11
anos após os fatos e que, não obstante, só teve conhecimento a respeito 14 anos depois, uma vez que quem
inicialmente foi citado para apresentar alegações de defesa foi a pessoa física do ex-Prefeito [omissis] e não o
ente propriamente dito.
6. Entendo que razão assiste ao aludido Município, pois,
conforme demonstrado na instrução final, fls. 425/428
- Volume 2, já transcorreram mais de 10 anos desde o
fato gerador e o longo decurso de tempo inviabiliza o
exercício do direito da ampla defesa e do contraditório.
7. No caso, não houve somente demora na citação do
Município, o que seria justificável uma vez que primeiramente citou-se o então gestor dos recursos em análise,
mas também na própria instauração da Tomada de Contas Especial, que, como demonstrou o Município defendente, se deu 11 anos após a ocorrência dos fatos.
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8. Esta demora injustificável na instauração da tomada
de contas especial, frise-se, contrasta com o constitucional princípio da eficiência, consagrado no art. 37 da
Constituição Federal de 1988, que reza que a Administração Pública deve agir do modo mais célere e econômico possível, objetivando sempre a satisfação do interesse público de modo eficiente.
9. Por outro prisma, o legislador, não só o brasileiro, como em qualquer parte do mundo, prima pela segurança
jurídica das relações, que é o sustentáculo de qualquer
Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, não se
pode admitir que uma situação permaneça sob o crivo
da incerteza permanentemente, motivo pelo qual foram criados os institutos da prescrição e da decadência.
10. A atividade do Administrador Público, entretanto, é,
em regra, de caráter vinculado e, mesmo nas hipóteses
em que pode atuar de forma discricionária, está adstrita aos limites impostos pela lei. Desta forma, adoto as
conclusões da Unidade Técnica - SECEX-MG no sentido
de aplicar o disposto nos §§4º e 5º do art. 5º da IN-TCU
56/2007, que estabelecem: [...]
11. Logo, como da ocorrência da possível irregularidade ao momento em que a Tomada de Contas Especial
foi instaurada transcorreram mais de dez anos, impõe-se a aplicação do disposto na retro citada disposição
normativa.
12. Não se pode, todavia, deixar de destacar que necessário se faz apurar a responsabilidade funcional pela demora na instauração do procedimento em comento, mormente porque a mesma Instrução Normativa invocada para eximir a responsável, determina a apuração
da responsabilidade daqueles que tiverem dado causa
ao atraso (parte final do §4º, art. 5º - IN-TCU 56/2007) .
Acórdão:
9.1. determinar, à Secex/MG que represente ao Presidente do Fundo Nacional de Saúde - FNS, nos termos
Diário Oficial de Contas

do inciso VIII, do art. 1º, da Lei 8.443/1992, a fim de que
seja apurada a responsabilidade pelo atraso na instauração da Tomada de Contas em questão, com fulcro no
art. 5º, §4º, in fine da IN-TCU 56/2007;
[...]
9.3. com fundamento nos §§ 4º e 5º do art. 5º da IN-TCU
56/2007, arquivar os presentes autos
Tal entendimento também está disponível no Acórdão
9592/2015 - Segunda Câmara:
Acórdão 9592/2015 - Segunda Câmara
Data da sessão 27/10/2015
Relator MARCOS BEMQUERER
Enunciado
O longo transcurso de tempo entre a ocorrência do fato
gerador e a primeira notificação ao responsável compromete sobremaneira o exercício da ampla defesa, do contraditório, da garantia da produção de provas e do devido processo legal, cabendo o arquivamento dos autos.
Excerto
Voto:
Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada pelo
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE em nome do Sr. [omissis], ex-Prefeito de Santa Cruz
da Baixa Verde/PE, em razão da impugnação parcial das
despesas realizadas com os recursos do Convênio n.
4.233/1997, que previa o atendimento aos alunos matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, das zonas urbanas e rural, à conta do Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, relativamente aos exercícios de 1997 e 1998 (peça 1, p. 110-124) .
[...]
6. Os pareceres exarados pela Secex/PE e pelo Ministério Público junto a este Tribunal são dissonantes quanto
ao mérito desta TCE. Enquanto a unidade técnica sugere a irregularidade das contas do responsável, com a sua
www.tce.es.gov.br

condenação ao recolhimento do débito quantificado e
à multa do art. 57 da Lei n. 8.443/1992, a Procuradoria
entende que é o caso de arquivamento do processo,
dado o interregno de tempo de mais de dez anos entre
a ocorrência dos fatos e a notificação do ex-Prefeito.
7. Em que pese a revelia caracterizada neste feito e a
proposta de mérito oferecida pela unidade instrutiva,
creio mais acertado o encaminhamento alvitrado pelo
Ministério Público, dada a cronologia dos fatos, como a
seguir sintetizo.
8. Os valores foram transferidos à municipalidade conforme a tabela inserida no item 3 do Relatório antecedente, em dez parcelas mensais no exercício de 1998.
Conforme noticiado à peça 1, a devida prestação de contas, que deveria ter sido apresentada ao FNDE em abril
de 1999, foi encaminhada pelo responsável em fevereiro de 2002.
9. De conformidade com as informações da autarquia,
a prestação de contas foi submetida a exames por meio
da Informação n. 38, de novembro de 2010, e a partir
daí foram adotadas medidas administrativas para solicitar a regularização das pendências junto ao ex-gestor e
à Prefeitura Municipal, as quais não obtiveram sucesso,
sendo que a primeira notificação do responsável pela
entidade concedente ocorreu pelo Ofício 104/2010, de
22/11/2010 (peça 1, p. 397) , recebido em 09/12/2010
(AR à peça 2, p. 24) , ou seja, após transcorridos aproximadamente doze anos da data de ocorrência do dano.
10. De acordo com as peças 1 e 2, esta Tomada de Contas Especial foi instaurada no final de 2012 e encaminhada ao Tribunal, entre outras oito TCEs, em setembro de 2013.
11. Como bem ressalta o Procurador, a jurisprudência
deste Tribunal é no sentido de que o longo transcurso
de tempo entre a ocorrência do fato gerador e a primeira notificação ao interessado compromete sobremaneira o exercício da ampla defesa, do contraditório,
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da garantia da produção de provas e do devido processo legal por parte do responsável, cabendo promover
o arquivamento dos autos (v.g. Acórdãos ns. 462/2009,
do Plenário, 1.077/2012 e 1.179/2013, da 1ª Câmara,
e 1.280/2015, da 2ª Câmara, entre outros julgados) .
12. Desse modo, acolho a proposição de encaminhamento formulada pela Procuradoria, para determinar o
arquivamento deste processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno/TCU e
art. 6º, inciso II, da IN/TCU n. 71/2012.
13. Por fim, outra questão se coloca à apreciação, neste momento. É que, na linha pugnada nos Acórdãos ns.
1.077/2012 - 1ª Câmara e 1.280/2015 - 2ª Câmara, acima referidos, a despeito de se promover o arquivamento do feito, deve ser determinada a apuração dos responsáveis pela demora no seu trâmite regular, uma vez
que não se mostra razoável a cronologia acima exposta, referente aos procedimentos internos e exames das
prestações de contas referentes ao PNAE de 1998 da
Prefeitura de Santa Cruz da Baixa Verde/PE, que resultou nesta TCE.
14. Assim, cabe à Secex/PE instaurar processo apartado
de Representação, por meio de cópia de peças destes
autos, com vistas a apurar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as responsabilidades, no âmbito do FNDE, pela demora nos exames da prestação de contas do Convênio n. 4.233/1997, relativamente às transferências de
1998, assim como na instauração desta TCE e envio a este Tribunal de Contas da União, ficando autorizada, desde já, a realização das medidas saneadoras necessárias.
Acórdão:
9.1 promover o arquivamento desta Tomada de Contas
Especial, sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 212 do RI/TCU e no artigo 6º, inciso II, da IN/TCU
71/2012;
9.2 determinar à Secex/PE que instaure processo apartado de Representação, por meio de cópia de peças desDiário Oficial de Contas

tes autos, com vistas a apurar, no prazo de 120 (cento
e vinte) dias, as responsabilidades, no âmbito do FNDE,
pela demora nos exames da prestação de contas do Convênio n. 4.233/1997, relativamente às transferências de
1998, assim como na instauração desta TCE e envio a este Tribunal de Contas da União, ficando autorizada, desde já, a realização das medidas saneadoras necessárias.
Em consulta ao Sistema Mapjuris é possível encontrar
precedente desta Corte de Contas capixaba no sentido de que transcorrido um lapso temporal significativo e estando a instrução processual carente de elementos necessários à elucidação dos fatos, deixou-se de reabrir a instrução processual. É o que se observa no recente ACÓRDÃO TC-247/2017 – SEGUNDA CÂMARA, cujas
transcrições seguem:
[Processual. Carência de elementos necessários à instrução. Inviabilidade de reabertura processual. Arquivamento]
ACÓRDÃO TC-247/2017 – SEGUNDA CÂMARA
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária objetivando analisar os atos de gestão no Município de Alto
Rio Novo, em cumprimento ao Plano de Auditoria Ordinária nº 121/2010, referente ao exercício de 2009, sob a
responsabilidade do Senhor (...).
Nessa linha, em meio a uma instrução processual carente de todos os elementos necessários à elucidação
dos fatos aqui questionados, sem terem sido chamados aos autos todos os responsáveis envolvidos, com
vistas e viabilizar a devida medição das respectivas responsabilidades e a proporcionar robustez ao convencimento do julgador, não vejo razoabilidade em imputar
toda a culpa ao então Prefeito, abalizada em sua condição de Prefeito à época, especialmente quanto a uma
irregularidade que sequer foi apurada em sua realidade, motivo pelo qual afasto a responsabilidade do Sr. (...)
neste item.
www.tce.es.gov.br

Noutro ponto, embora a saída processual para sanar a
insuficiência da instrução fosse a reabertura da referida fase, não entendo ser a medida razoável sob qualquer aspecto, seja pelo decurso do período de oito
anos desde os fatos, de modo a trazer prejuízo ao exercício do contraditório e à ampla defesa dos possíveis
responsáveis que ingressariam no processo neste momento, considerando que o valor do dano que o erário
municipal possa ter suportado --- equivalente a 4351,21
VRTE ---, que, a meu sentir, não justificaria o custo de
uma reabertura de instrução.
Quanto à reabertura processual, penso ser a esta inviável em razão de que já ultrapassados mais de 08 (oito) anos dos fatos ocorridos, tendo em vista que fatalmente traria prejuízos à defesa e ao contraditório dos
envolvidos.
O Direito Brasileiro adotou o entendimento de que para o julgador firmar seu livre convencimento, deve levar em consideração as provas carreadas nos autos, pois
esta consiste na demonstração de existência da veracidade daquilo que se alega como fundamento do direito que se defende ou que se contesta. E, nesta razão, no
sentido processual, designa também os meios, indicados em lei, para realização dessa demonstração em busca da certeza não absoluta, a qual, aliás, é quase sempre
impossível, mas a certeza relativa suficiente e capaz de
prover a convicção do magistrado, no respeito ao processo, como meio hábil e efetivo de propiciar as partes
o direito de defesa.
(...) Relevante destacar que a atividade probatória deve ser desenvolvida dentro de um tempo aceitável para que o processo se desenvolva, visto que a prova deve se localizar na esfera de disponibilidade da parte
acerca do assunto debatido nos autos.
O Tribunal de Contas da União vem dando tratamento
especial aos casos em que se verifica o longo transcurso de tempo entre a ocorrência dos fatos e ocorrência
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da citação do responsável. Utilizando como parâmetro
as normas que regulamentam a instauração de tomada de contas naquele órgão, o TCU vem determinando
o arquivamento dos autos ante ao prejuízo causado à
defesa, conforme trecho do voto proferido do Acórdão
2443/2014 de Relatoria do Exmo. Conselheiro José Jorge, da Segunda Câmara (...).
(...) Logo, não se coaduna com o princípio da eficiência
o retorno dos autos à área técnica, visto que, seja por
eventual decretação de prescrição, seja por eventual
extinção do processo em razão do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, linha de pensamento que vem
sendo adotada pelo Tribunal de Contas da União, a conclusão seria pela extinção e arquivamento dos autos.
Diante do exposto, divirjo do entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas para afastar a responsabilidade do Sr. (...) quanto à presente irregularidade, bem como deixo de determinar a reabertura da instrução processual por entender que a medida ofenderia o direito de defesa dos responsáveis, por ocasião
do extenso lapso temporal dos fatos sob análise, não
se justificando até mesmo pelo valor envolvido, merecendo, ao meu sentir, o arquivamento nessa hipótese.
No ACÓRDÃO TC-833/2016 – PLENÁRIO ficou decidida a
não reabertura da instrução que não possuía a matriz de
responsabilidade, possuía baixa materialidade, além de
os fatos terem ocorrido há 16 anos.
[Recurso de Revisão. Responsabilização exclusiva do ordenador de despesas. Ausência de matriz de responsabilidade. Impossibilidade de responsabilização objetiva
do agente público. Observância ao princípio da segregação de funções. Reabertura da instrução processual inviável diante do lapso temporal. Baixa materialidade dos
valores envolvidos. Afastamento da responsabilidade e
do ressarcimento]
ACÓRDÃO TC-833/2016 - PLENÁRIO
Trata o presente processo de Recurso de Revisão interDiário Oficial de Contas

posto pelo Sr. (...), Diretor Geral do Departamento de
Edificações e Obras, no exercício financeiro de 2000, em
face do Acórdão TC 446/2007, proferidos nos autos do
Recurso de Reconsideração TC 4650/2003 (fls. 311/313)
que, reduziu o valor do ressarcimento ao erário estadual de 9.424,31VRTE para a importância correspondente
a 6.241,46 VRTE’s (seis mil, duzentos e quarenta e um
VRTE’s e quarenta e seis centésimos), bem como redimensionou o valor da multa de 4000 VRTE para a importância equivalente a 1500 (hum mil e quinhentos) VRTE’s (...).

(...) Destaco ainda o grande lapso temporal, pois, como
a obra foi concluída no final do ano 2000, já se passaram quase 16 (dezesseis) anos, de modo que hoje seria
inviável a reabertura da instrução processual, pois os
meios de provas já não estariam presentes, tendo em
vista que, já ocorreram outras modificações no local.

(...) O Tribunal de Contas da União já consagrou como
critério de imputabilidade a responsabilidade subjetiva,
exigindo-se, portanto, para a responsabilização do agente público naquela Corte a identificação da conduta ilícita omissiva ou comissiva, de dano ao erário, do nexo de
causalidade entre este e aquela, bem como a presença
do dolo ou culpa em sentido estrito, negligência, imperícia ou imprudência, destacando a importância do quadro matriz de responsabilidade em trabalhos de auditoria e prestação de contas.

Em relação à ótica da oportunidade, neste momento
processual não seria viável a reabertura da instrução
processual, em virtude do tempo transcorrido da execução da obra ter sido realizada e finalizada no ano de
2000.

De acordo com a jurisprudência do TCU a matriz de responsabilização permite a verificação da responsabilidade pelo achado e deve ser preenchida sempre que
houver achados que se constituam em irregularidades,
cuja proposta de encaminhamento seja pela audiência
ou citação de responsáveis, e somente para esses achados. Caso não haja achados ou estes não constituam em
irregularidades a matriz não deve ser preenchida.
(...) Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre caso análogo em acórdão unânime, no processo TC
4878/2003 (Acórdão 1796/2015) de Relatoria do Conselheiro Rodrigo Chamoun, tendo como parte o mesmo responsável, onde foi afastada a responsabilidade
do Ordenador de Despesa com o consequente arquivamento, ante a prescrição administrativa e a ausência de
matriz de responsabilidade.
www.tce.es.gov.br

(...) Observo que o valor de ressarcimento possui baixa
representatividade, tendo em vista se tratar de 5.082,90
VRTE. Com isso, não vislumbro a necessidade de se refazer a instrução processual, de forma individualizada,
dada a baixa materialidade dos valores envolvidos.

(...) 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.
No Informativo de Jurisprudência nº 33, do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, é possível encontrar entendimento no seguinte sentido: “passados estão mais de 14 anos, e, em decorrência disto, parece-me que se mostra impossível colacionar dados plausíveis para a regular instrução e até mesmo que se possibilite o exercício do contraditório e da ampla defesa”.
Segue transcrição do Informativo:
4. Decurso de lapso temporal e regular instrução processual.
Em denúncia protocolizada em face Prefeitura Municipal de Aracruz, exercício 2002, destacou-se existência
de contratação de locação de veículo, sem ocorrência
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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de licitação. O relator ponderou que “a denúncia foi recebida em 26/11/2001, portanto, passados estão mais
de 14 anos, e, em decorrência disto, parece-me que se
mostra impossível colacionar dados plausíveis para a regular instrução e até mesmo que se possibilite o exercício do contraditório e da ampla defesa”. E em sequência,
manifestou-se no sentido de que “não há demonstração
alguma de ocorrência de enriquecimento sem causa,
não tendo sido afirmado que o serviço não foi prestado,
sendo certo que se existente irregularidade decorrente de contratação sem o procedimento licitatório competente, este fato de per si não importa que devam os
valores contratados serem objeto de ressarcimento.(...)
Outrossim, ainda que permaneça a irregularidade relativa à ausência de licitação esta também não se mostrou devidamente instruída, posto que sequer foi objeto de citação, conforme se vê da Instrução Técnica Inicial
170/2003, de fls. 73/76, além disso, se instruída fosse,
incidiria os termos do art. 71 da Lei Complementar nº
621/2012 que trata da ocorrência da prescrição, posto
que desde a data da citação, qual seja, 07/02/2004 e até
apresente data passaram-se mais de 5 anos, porquanto
o decurso do lapso temporal atraíra os termos da prescrição o que impede a ocorrência de nova citação”. O
Plenário, por unanimidade, julgou improcedente a denúncia. Acordão TC 307/2016 -Plenário, TC 345/2003,
Relator Conselheiro Sérgio Aboudid Ferreira Pinto, publicado em 09.05.2016.
Em consulta ao Diário Oficial Eletrônico do TCEES é possível encontrar o mesmo entendimento. No dia 19 de
Junho de 2017 foi prolatado o ACÓRDÃO TC-412/2017
– PLENÁRIO no qual ficou entendido que a inconsistência apontada na folha de pagamento da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim se referia a período superior a uma década, o que dificultaria e inviabilizaria a
apuração. Seguem trechos do Acórdão:
ACÓRDÃO TC-412/2017 – PLENÁRIO
Diário Oficial de Contas

PROCESSO - TC-8926/2014
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RENPONSÁVEIS- DAVID ALBERTO LOSS E JÚLIO CÉSAR
FERRARE CECOTTI
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REALIZADA NA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM –
1) CONTAS ILIQUIDÁVEIS – 2) AFASTAR IRREGULARIDADES – 3) EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO –4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim,
conforme portaria nº 1452/2013, visando apurar possíveis irregularidades ocorridas naquela casa legislativa,
conforme determinação do Acordão TC 249/2014.
(...) A área técnica sugere que com a edição de lei nova
haveria perda do objeto o que afastaria a irregularidade.
O Ministério Público de Contas, por sua vez, conclui que
quanto ao período anterior a vigência da Lei 7147/2015,
ou seja, de 1994 a 2014, no tocante ao período de 1994
a 1999 sejam consideradas iliquidáveis as contas, bem
como no período de 1999 a 2014 seja reconhecida a decadência do dever de anular o ato de indexação irregular de remuneração, visto o transcurso do prazo decadencial disposto na Lei 9784/99.
Corroboro ao opinamento do Ministério Público de Contas haja vista que a inconsistência apontada se refere
em grande parte a período superior a uma década, o
que dificulta e inviabiliza a apuração dos fatos pela área
técnica desta Corte. A propósito, a área técnica já externou a inviabilidade dessa atuação diante do longo lapso
temporal, litteris:
www.tce.es.gov.br

[...] a hipótese de eventuais prejuízos pretéritos não é
passível de aferição, considerando o tempo em que vigorou a indexação em foco, isto é por mais de 17 anos
ininterruptos, abrangendo todos os servidores do Legislativo Municipal neste período, com eventuais reflexos
em horas extras, férias, 13º salários, quinquênios, assiduidades, alcançando inclusive até as aposentadorias
ocorridas, o que torna tal hipótese impraticável sob o
ponto de vista técnico, [...].
Nesse sentido, coaduno com o posicionamento do Parquet de Contas de que se trata de hipótese de contas iliquidáveis pelo longo decurso de tempo.
Igualmente corroboro ao posicionamento do MPC, no
que tocante ao período de 1999 até 2014, ou seja, a partir do advento do prazo decadencial, não persistindo o
dever de anular o ato, conforme preceitua o art. 54 da
Lei 9784/99, não há razão em responsabilizar quem o
manteve.
Com base em toda a jurisprudência apresentada, tanto
do Tribunal de Contas da União, como deste Tribunal de
Contas, o que se conclui é que o transcurso de mais de
10 anos entre as contratações e a atual instrução inviabiliza a apuração, afronta os princípios da racionalidade
administrativa, da eficiência, da economia processual e
pode inviabilizar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação
da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luciano Vieira, 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
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Considerar as contas iliquidáveis, ordenando-se o
trancamento das contas e o consequente arquivamento do processo, com fulcro no artigo 90 da Lei Complementar 621/2012.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 28/03/2018 - 8ª 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. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Diário Oficial de Contas
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2 a CÂMARA

Atos da 2ª Câmara
Pautas das Sessões - 2ª Câmara

PAUTA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2018
ÀS 10:00

COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
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

- CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 10265/2015-6

Unidade gestora: Secretaria de Comunicação do Município de Aracruz

Exercício: 2014
Interessado: FUNDO M SAUDE RIO BANANAL
Responsável: ELOIZA HELENA GRASSI
Total: 2 processos

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI
Processo: 08818/2017-8

Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Admissão de Servidores Efetivos
Servidor TCEES: SANDRA FRIGGI RANGEL

Processo: 02961/2018-4

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: FABIO NETTO DA SILVA

Apensos: 07437/2012-7

Total: 1 processo

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 04940/2004-6

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de São
Lourenço

Classificação: Embargos de Declaração
Interessado: BRUNO MORATTI RANGEL TRINDADE, DOMINGOS SAVIO PINTO MARTINS [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS
(OAB: 12122-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB:
12122-ES)], ERIKA SPELTA VALBUZA, MARCELO VAZ CASTELAN, SARTORI & CIA LTDA - ME [KEILA TOFANO SOARES (OAB: 17706-ES)]

Apensos: 02605/2005-1, 02020/2005-9

Recorrente: TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), DOS ANJOS E CRUZEIRO ADVOGADOS, EDMAR LORENCINI DOS
ANJOS (OAB: 12122-ES)]

Denunciante: Identidade preservada

Processo: 08372/2016-1

Responsável: EDSON DUTRA TEIXEIRA, ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL

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

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

Diário Oficial de Contas

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré

Responsável: NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Processo: 05510/2015-1

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal

www.tce.es.gov.br
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: HERMINIA MENDONCA DOS SANTOS

Processo: 08376/2016-9

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANDRE LUIZ DAN RAMOS

Processo: 08378/2016-8

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELOIZA VIEIRA RIBEIRO AGUIAR

Processo: 08481/2016-2

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARCIA MAGALI NORA JANUARIO GOMES

Processo: 08525/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOSE CARLOS FAUSTINI

Processo: 08529/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARINALVA ZUCOLOTTO CHAGAS

Processo: 08780/2016-6

Processo: 08814/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MAURA PRETTI TUMANG

Processo: 08901/2016-7

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARCIA SILVA FONTANA

Processo: 08934/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUZIETE CALIMAN

Processo: 08937/2016-5

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA PENHA AZEVEDO

Processo: 08938/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: NEIDEMAR CUSTODIO LEITE

Processo: 09035/2016-3

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

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

Interessado: DILCEA SILVESTRE JOVITA ALCANTARA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

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

Interessado: EDNA PIMENTA DA SILVA
Diário Oficial de Contas

Processo: 09048/2016-1
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SUELY MATILDE MURUCCI PIROVANI

Processo: 09088/2016-5

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARLENE COSTA SOARES

Processo: 09139/2016-4

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SONIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS

Processo: 09141/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: EDMIRCE DE SOUZA FRANCA

Processo: 09265/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARLEIA REGINA CALEGARI DOS REIS

Processo: 09268/2016-3

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GERALDA DAS GRACAS PINTO DA PENHA
Total: 21 processos
Total geral: 24 processos
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA:
Dia 4 de julho de 2018 - Quarta-Feira.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara

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-330/2018 – SEGUNDA CÂMARA

PROCESSO: TC 04994/2016-6

CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UNIDADE GESTORA: Fundo Especial de Reequipamento
da Polícia Militar - FUNREPOM
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL: Edmilson dos Santos, Marcos Antônio
de Souza do Nascimento
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR – EXERCÍCIO DE 2015 – REGULAR – RECOMENDAÇÕES
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2015, do Fundo Especial de Reequipamento da Polícia
Militar, sob a responsabilidade dos senhores Edmilson
dos Santos e Marcos Antônio de Souza do Nascimento.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 31 de março de 2016, nos
Diário Oficial de Contas

termos do artigo 139 do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução TC 261/2015, portanto, dentro do prazo estabelecido pela legislação.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, por meio da Análise Inicial de Conformidade – AIC nº
68/2016-6 (fls.07/10), verificou que os documentos/arquivos atendem as especificações técnicas mínimas aceitáveis, estando o processo apto para análise e instrução
técnica, conforme a Nota Técnica SEGEX nº002/2016.
Ato contínuo, foi elaborado pela SecexContas o Relatório
Técnico RT nº 268/2017-1 (fls.17/27), e a Instrução Técnica Inicial ITI nº 441/2017-6 (fls.29/30), opinando pela citação do Sr. Marcos Antônio de Souza do Nascimento, para que apresentasse em 30 dias, improrrogáveis, as
justificativas acerca do achado: “O relatório do setor de controle interno, arquivo digital RELUCI, não está em conformidade com o anexo II, tabela 7 da IN
TC 34/2015”, acolhido pela Decisão Monocrática nº
699/2017-6 (fls.32/33), tendo sido apresentadas as justificativas às fls. 40/41.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
nº 362/2018-3 (fls. 80/88) opinando pelo julgamento
REGULAR COM RESSALVA para o Sr. Marcos Antônio de
Souza do Nascimento e REGULAR para o Sr. Edmilson dos
Santos, contemplando determinações.
O referido entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, de acordo com o parecer exarado pelo Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, situado às fls. 92/93.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, § 1º,
71 a 75, da Constituição Federal;
nos artigos 71 a 75 da Constituição Estadual; e na Lei
www.tce.es.gov.br

Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de
forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores
de despesas e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira,
patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais
por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 31 de março de 2016, ou
seja, dentro do prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n.º 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
No entanto, foi constatado pela equipe técnica a “ausência do parecer conclusivo no Relatório de Controle Externo” visto que o relatório encaminhado seria inconcluso
acerca das contas da unidade gestora, emitindo apenas
informação sobre a consolidação das atividades da unidade central de controle interno realizadas no âmbito da
unidade gestora que encaminha estas contas.
O responsável, em suas justificativas, argumentou que
as normas de auditoria governamental NBCT 11 (Resolução 820/1997) possibilitam a emissão de relatório com
abstenção ou negativa de opinião do auditor na situação
em que insuficientes são as comprovações para a fundamentação, motivo pelo qual requereu a aceitação da
emissão de relatório e de parecer com abstenção de opinião.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Contudo, tal norma foi revogada pela Resolução CFC nº
1.232/09 que contém a aprovação da NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente, sendo
exigida nesta a manifestação expressa do auditor quanto
à abstenção de opinião, razão pela qual não prosperam
os argumentos do defendente.
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 adotado 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 organizacioDiário Oficial de Contas

nal e com o volume de atividades a serem controladas e
encaminhe, nas futuras prestações de contas, de parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei Complementar 621/2012.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.

da gestão e a situação patrimonial do setor público.
Considerando que não houve divergências detectadas, é
possível afirmar que os demonstrativos contábeis, bem
como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo Especial de
Reequipamento da Polícia Militar - FUNREPOM, sob responsabilidade dos Srs. Edmilson dos Santos e Marcos Antônio de Souza do Nascimento, relativas ao exercício de
2015, nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos
termos do art. 85, do mesmo diploma legal.
1.2. Recomendar ao atual gestor do Fundo Especial de
Reequipamento da Polícia Militar - FUNREPOM, 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

(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.

da Lei Complementar nº 856/2017, compatível com sua
estrutura organizacional e com o volume de atividades a
serem controladas;

(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado

b.
Encaminhe, nas futuras prestações de contas,
parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa
unidade gestora, em atendimento ao

www.tce.es.gov.br
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artigo 82 da Lei Complementar 621/2012.

RESPONSÁVEL: Carlos Marcelo D’Isep Costa

1.3. Dar ciência aos interessados;

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – POLÍCIA CIVIL DO ES – EXERCÍCIO DE 2015 – REGULAR – RECOMENDAÇÕES – ARQUIVAR.

O referido entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, de acordo com o parecer exarado pelo Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, situado às fls. 52/53.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO

RELATÓRIO

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.

1.4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
2. Por maioria, parcialmente vencido o conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou
área técnica e MPEC, pela regularidade
com ressalva.
3. Data da Sessão: 04/04/2018 - 9ª 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: 13/06/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-331/2018 – SEGUNDA CÂMARA

PROCESSO: TC 04996/2016-5

CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UNIDADE GESTORA: Fundo Especial de Reequipamento
do Corpo de Bombeiros Militar - FUNREBOM
EXERCÍCIO: 2015
Diário Oficial de Contas

Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2015, do Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar, sob a responsabilidade do Sr. Carlos Marcelo D’Isep
Costa.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 28 de março de 2016, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução TC 261/2015, portanto, dentro do prazo
estabelecido pela legislação.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, por meio da Análise Inicial de Conformidade – AIC
(fls.07/09) verificou que os documentos/arquivos atendem as especificações técnicas mínimas aceitáveis, estando o processo apto para análise e instrução técnica,
conforme a Nota Técnica SEGEX nº002/2016.
Ato contínuo, foi elaborado pela SecexContas o Relatório
Técnico RT nº 292/2017-3 (fls.16/23), e a Instrução Técnica Inicial ITI nº 509/2017-1 (fls.26/27), opinando pela citação do Sr. Carlos Marcelo D’Isep Costa, para que
apresentasse em 30 dias, improrrogáveis, as justificativas acerca do achado: “Ausência do parecer conclusivo
no relatório de controle interno”, acolhido pela Decisão
Monocrática nº 691/2017-1 (fls.29/30), tendo sido apresentadas as justificativas às fls. 36/38.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
nº 130/2018-8 (fls. 41/48) opinando pelo julgamento REGULAR COM RESSALVA com determinações, das contas
sob responsabilidade do Sr. Carlos Marcelo D’Isep Costa.
www.tce.es.gov.br

Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 28 de março de 2016, ou
seja, dentro do prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n.º 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
No entanto, foi constatado pela equipe técnica a “ausência do parecer conclusivo no Relatório de Controle Externo” visto que o relatório encaminhado seria inconcluso acerca das contas da unidade gestora, emitindo apenas informação sobre a consolidação das atividades da
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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unidade
central de controle interno realizadas no âmbito da unidade gestora que encaminha estas contas.
O responsável, em suas justificativas, argumentou acerca da possibilidade de abstenção do Controle Interno no
que tange a emissão de opinião
acerca das contas, com alicerce na Resolução CFC
820/1997. Contudo, tal norma foi revogada pela Resolução CFC nº 1.232/09 que contém a aprovação

que proponho seja expedida neste voto, pois ainda não
há comprovação de que já foi instituída,

ao Setor Público.

mas há um comando normativo que indica que o Estado
tem adotado as medidas para sua efetivação.

(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e

Desta feita, vejo que coerente se faz o julgamento das
contas em apreço como REGULARES e nesse sentido, visando prevenir futuras irregularidades

[...]

credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.

semelhantes, entendo que devem ser expedidas recomendações para que adote medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora

(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu
origem.

opinião.

de Controle Interno nos moldes previstos no artigo 3º, IX
da Lei Complementar nº 856/2017, compatível com sua
estrutura organizacional e com o

Insta ressaltar que a mesma irregularidade fora apontada
nas prestações de contas dos processos: TC 7093/2017 e
TC 7094/2017, sendo o entendimento

volume de atividades a serem controladas e encaminhe,
nas futuras prestações de contas, de parecer conclusivo
acerca das contas anuais (PCA) dessa

da área técnica e do Colegiado no sentido de julgar regulares aquelas prestações de contas. No mesmo sentido a
manifestação técnica constante do

unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei
Complementar 621/2012.

da NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente, sendo exigida nesta a manifestação expressa do auditor quanto à abstenção de

processo TC 4840/2016.

Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.

O entendimento da área técnica mais coerente, a meu
sentir, é regular com recomendação, isto porque conforme informado pela própria área técnica,

Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos

o exercício de 2015 foi o primeiro em que se exigiu na
PCA a apresentação do parecer conclusivo.

princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e

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

visibilidade, conforme texto da Resolução CFC nº
1.132/08, a saber:

parecer conclusivo da unidade técnica contendo os elementos indicados nos atos normativos deste Tribunal, e
o Decreto 4131-R de 18/07/2017, que

RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL

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
Diário Oficial de Contas

4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas
www.tce.es.gov.br

[...]
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas
validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado
da gestão e a situação patrimonial do setor público.
Considerando que não houve divergências detectadas, é
possível afirmar que os demonstrativos contábeis, bem
como os dados que serviram de base
para a sua consecução, estão de acordo com os critérios
descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas,
VOTO por que seja adotada a
deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo Especial de
Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar - FUNREBOM, sob responsabilidade do Sr. Carlos
Marcelo D’Isep Costa, relativas ao exercício de 2015, nos
termos do inciso II, do artigo 84, da Lei Complementar
621/2012, dando quitação a
responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma
legal.
1.2. RECOMENDAR ao atual gestor do Fundo Especial de
Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar - FUNREBOM, ou a quem lhe suceder para que:
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.

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: 13/06/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-332/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Processo: 01752/2017-1

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMCB - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Representante:

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

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

Responsáveis: LUIZ FERNANDO DE ANDRADE SILVA,
IRANI SOUZA PEREIRA, ARILANDA LOPES DE OLIVEIRA,
FRANCISCO BERNHARD VERVLOET

2. Por maioria, vencido conselheiro em substituição
João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou área técnica e
MPEC, pela regularidade com ressalva.

Procuradores:
WANDERLEY ROMANO DONADEL
(OAB: 18703-GO, OAB: 78870-MG), JOÃO VICTOR PEREIRA

3. Data da Sessão: 04/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DA BARRA – EXIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO PRÉVIO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PROCEDÊNCIA – MULTA – ARQUIVAR.

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER

1.3. Dar ciência ao interessado;

4. Especificação do quórum:

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de expediente de Representação, com pedido
de Cautelar, apresentada pela empresa Trivale Administração Ltda, informando supostas irregularidades no Pregão Presencial nº 14/201, do Município de Conceição da
Barra, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realizar a administração dos cartões magnéticos de alimentação.
Por meio da Decisão 1782/2017-5, decidiu o Plenário
desta Corte, pela concessão da medida cautelar no sentido de o responsável se abster de prorrogar o contrato
decorrente do Procedimento de Pregão.
Conforme Instrução Técnica Inicial 0078/3/2017, foi detectado irregularidades e sugerido a citação dos responsáveis. Sendo acompanhado pelo relator a sugestão da área técnica, prolatando Decisão Monocrática
01269/2017, no sentido de citar os responsáveis.
Devidamente citados os responsáveis apresentaram defesa conjuntamente por meio do protocolo eletrônico
01123/2017.
Seguiram os autos para a Secex Denúncias – Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações, que elaborou Instrução Técnica Conclusiva ITC
5494/2017, vejamos:
3. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
3.1
Por todo o exposto e com base no inciso I, do
artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente representação, tendo em vista o reconhecimento
da seguinte irregularidade:
3.1.1. EXIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO PRÉVIO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
Critérios: Art. 3º, §1º, incisos I e II c/c art. 30 da Lei nº
8.666/93.
Responsáveis: LUIZ FERNANDO DE ANDRADE SILVA – SeSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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cretário Municipal de Administração, Segurança e Defesa Civil.
IRANI SOUZA PEREIRA – Pregoeira Oficial do Município
de Conceição da Barra.
ARILANDA LOPES DE OLIVEIRA – Subprocuradora do Município de Conceição da Barra.
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por/pela:
3.2.1. Rejeitar as alegações de defesa e aplicar multa individual ao Sr. Luiz Fernando de Andrade Silva, pela irregularidade disposta no item 2.1 desta Instrução Técnica
Conclusiva, conforme artigo 135, incisos II, da Lei Complementar 621/2012.
3.2.2. Rejeitar as alegações de defesa e aplicar multa individual à Sra. Irani Souza Pereira, pela irregularidade
disposta no item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, conforme artigo 135, incisos II, da Lei Complementar 621/2012.
3.2.3. Rejeitar as alegações de defesa e aplicar multa individual à Sra. Arilanda Lopes de Oliveira, pela irregularidade disposta no item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, conforme artigo 135, incisos II, da Lei Complementar 621/2012.
Ato contínuo, seguiram os autos para o Ministério Público de Contas que manifestou pela procedência da representação nos moldes da Instrução Técnica Conclusiva ITC
5494/2017, sem prejuízo da aplicação de multa.
FUNDAMENTAÇÃO
Conforme relatado inicialmente, após a representação
contida no processo TC 1752/2017 trazerem à baila supostas irregularidades no Pregão Eletrônico nº 14/2017,
do Município de Conceição da Barra, cujo objeto é a objeto é a contratação de empresa especializada para realizar a administração dos cartões magnéticos de alimentação. Segundo a equipe técnica, a irregularidades detectada, foi a seguinte:
Diário Oficial de Contas

2.1. EXIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO PRÉVIO DE
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (item 2.1 da ITI
00783/2017-8)
Critérios: Art. 3º, §1º, incisos I e II c/c art. 30 da Lei nº
8.666/93.
Responsáveis:
LUIZ FERNANDO DE ANDRADE SILVA (Secretário Municipal de Administração, Segurança e Defesa Civil).
Conduta: elaborar o Termo de Referência do Pregão Presencial nº 14/2017 com exigência ilegal de credenciamento prévio de estabelecimentos comerciais.
Nexo: a elaboração do termo de referência com exigência de credenciamento prévio de estabelecimentos comerciais restringiu a competitividade do certame, violando o art. 3º, §1º, I e II e o art. 30 da Lei nº 8.666/93.
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois, como
Secretário Municipal, tinha o dever de atender aos preceitos legais vigentes, para que o Ente Público pudesse
obter a maior vantajosidade possível na contratação.
IRANI SOUZA PEREIRA (Pregoeira Oficial do Município de
Conceição da Barra).
Conduta: elaborar o Edital do Pregão Presencial nº
14/2017 com exigência ilegal de credenciamento prévio
de estabelecimentos comerciais.
Nexo: a elaboração do edital com exigência de credenciamento prévio de estabelecimentos comerciais restringiu a competitividade do certame, violando o art. 3º,
§1º, I e II e o art. 30 da Lei nº 8.666/93.
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois, como
Pregoeira Oficial, tinha o dever de atender aos preceitos
legais vigentes, para que o Ente Público pudesse obter a
maior vantajosidade possível na contratação.

gência ilegal de credenciamento prévio de estabelecimentos comerciais.
Nexo: a emissão do parecer jurídico concluindo pelo
preenchimento dos requisitos legais dispostos na Lei nº
8.666/93 e a recomendação de prosseguimento do Pregão Presencial nº 14/2017 contribuiu para violação do
art. 3º, §1º, I e II, e do art. 30, da Lei nº 8.666/93.
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois, como
subprocuradora, tinha o dever de verificar os preceitos
legais vigentes, para que o Ente Público pudesse obter a
maior vantajosidade possível na contratação.
Pois bem, passamos a analisar a irregularidade aventada,
EXIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO PRÉVIO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (item 2.1 da ITI 00783/2017-8),
Critérios: Art. 3º, §1º, incisos I e II c/c art. 30 da Lei nº
8.666/93, senão vejamos:
Lei 8.666/93
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)
§ 1o É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter

ARILANDA LOPES DE OLIVEIRA (Subprocuradora do Município de Conceição da Barra).

competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão
da naturalidade, da sede ou

Conduta: emitir parecer jurídico recomendando o prosseguimento do Pregão Presencial nº 14/2017 com exi-

domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto
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do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste
artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de
1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer
outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos
de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de
outubro de 1991.
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.
§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do
“caput” deste artigo, no caso das licitações pertinentes a
obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: Redação dada pela Lei
nº 8.883, de 1994)
Diário Oficial de Contas

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; (Incluído pela Lei nº
8.883, de 1994)
§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de valor
significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão
definidas no instrumento convocatório. (Redação dada
pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão
através de certidões ou atestados de obras ou serviços
similares de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior.
§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.
§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras
não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.
§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de
canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico
especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante
a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.
§ 7º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 8o No caso de obras, serviços e compras de grande
www.tce.es.gov.br

vulto, de alta complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução,
cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada
exclusivamente por critérios objetivos.
§ 9o Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especialização, como fator
de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais.
§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins
de comprovação da capacitação técnico-profissional de
que trata o inciso I do § 1o deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Assim, em concordância com a área técnica deste Tribunal, entendo que a exigência de credenciamento prévio
de estabelecimentos comerciais neste caso concreto não
poderia existir, por diversos fatores, vejamos:
1)
Restringe e frustra o caráter competitivo do certame, e ainda estabelece tratamento diferenciado entre
empresas;
2)
exigência de um mínimo de estabelecimentos
credenciados deve ser realizada somente no momento
da assinatura do contrato e não como
requisito para habilitação;
3)
O entendimento jurisprudencial do próprio
tribunal é pela ilegalidade desta exigência no caso em
comento, onde podemos observar no ACÓRDÃO TC568/2015 - PLENÁRIO, o ACÓRDÃO TC 69/2012, ACORDÃO TC 10/2015 – PLENÁRIO, ACORDÃO TC 244/2016 –
PLENÁRIO.
A defesa dos responsáveis cita o Acordão do Tribunal de
Contas da União TC 2547/2007 – PLENÁRIO, porem observa-se que o ente publico alterou o edital, excluindo a
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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clausula de restrição, vejamos trecho do referido Acordão:

porte escolar firmado pelo Município, cuja gestão em
2011 coube ao senhor (...).

3. Em síntese, a representante alega que o item 11.3 do
edital do certame em tela é restritivo, ao estabelecer, como condição para a habilitação, a apresentação de listas,
planilhas ou relações com a rede de estabelecimentos
credenciados, o que somente deveria ser exigido após
a formalização do contrato. Além disso, a solicitação de
credenciamento de todos os hipermercados pertencentes à Associação Brasileira de Supermercados poderia
redundar na redução do universo de participantes, com
prejuízos à competitividade do processo licitatório.

(...) II.1 Exigência indevida de prévia visita técnica como condição para participação no certame: Como dito,
a equipe de auditoria constatou que o Edital do Pregão
Presencial 136/2010 trouxe, em seu item 7 (Das Condições gerais para participação), cláusula que impôs a obrigatoriedade de visita técnica como condição à participação no certame, o que restringiu sua competitividade, já
que apenas uma empresa participou da licitação, apesar
de quatro terem enviado orçamentos na fase preparatória do procedimento. (...) a manifestação técnica (...)
confirmou a responsabilidade pessoal da senhora (...),
Secretária de Educação responsável por solicitar, adjudicar e homologar o procedimento e do senhor (...), Pregoeiro que elaborou o edital e nele incluiu cláusula restritiva. (...) o NEC excluiu a responsabilidade do então Prefeito, senhor (...), uma vez que sua atuação restringiu-se
à assinatura do contrato com a empresa vencedora, não
tendo participado das fases interna ou externa do processo licitatório em que se identificou a irregularidade.
De plano corroboro com a tese defendida pela área técnica e Ministério Público de Contas e, nos termos pronunciados, profiro meu voto. Não obstante, devo frisar
que a responsabilidade de cada qual está inequivocamente delineada nos autos. Conhecendo o acervo probatório, pude certificar-me de que coube ao Pregoeiro,
senhor (...), incluir no edital do Pregão 136/2010 a cláusula restritiva em questão. Já a Secretária de Educação,
senhora (...), além de solicitar, adjudicar e homologar o
procedimento, como dito pela área técnica, também cuidou de emitir o atestado de visita técnica que serviu de
comprovante à habilitação da licitante no certame. O senhor (...), por sua vez, ao prolatar parecer obrigatório e
vinculante, no qual afirmou a regularidade do Pregão e
sua consonância com a legislação pertinente, contribuiu
para a concretização desta irregularidade, embora deva
reconhecer que o grau de culpabilidade de sua conduta
mostra-se atenuado em relação aos demais que agiram

4. Conforme mencionado no Relatório precedente, a
Embrapa informou ao Tribunal ter procedido a alteração
no item questionado do edital, tornando obrigatória a
comprovação do número de estabelecimentos credenciados somente por ocasião da contratação, o que, naturalmente, afasta os questionamentos quanto a esse ponto. (g.n.)
Quanto a responsabilidade individual, corroboro com o
entendimento da área técnica deste Tribunal, vejamos:
O Secretário ao elaborar o Termo de Referência incluiu
uma cláusula restritiva. Tal cláusula passou a integrar o
Edital de Pregão, elaborado pela Pregoeira, conforme
cláusula 19.11 que assim estabelece:
19.11 - Fazem parte do presente Edital integrando-o de
forma plena, independentemente de transcrição:
19.11.1 - Anexo I -Termo de referência; (...) Conforme jurisprudência desta Corte de Contas, a responsabilidade
deve ser atribuída a quem elabora as cláusulas restritivas
de direito, exemplo é o ACÓRDÃO TC-1179/2014 – PLENÁRIO que imputou ao pregoeiro a irregularidade de incluir no edital a cláusula. Segue transcrição extraída do
Sistema Mapjuris:
ACÓRDÃO TC-1179/2014 - PLENÁRIO
Trata-se de fiscalização realizada no Executivo de Piúma
visando à avaliação da execução de convênio de transDiário Oficial de Contas
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diretamente para a prática da irregularidade, o que considerarei na dosimetria da multa a ser imposta. (...) VOTO, acompanhando o teor da Instrução Técnica Conclusiva ITC 8310/2014 e do Parecer PPJC 4434/2014: 1) AFASTAR a responsabilidade do senhor (...), Prefeito do Município de Piúma em 2011, tendo em vista a fundamentação adotada no item II.1 deste voto. 2) Com base no art.
207, §4º2, do Regimento Interno desta Casa, REJEITAR as
justificativas apresentadas pela senhora (...), pelo senhor
(...) e pelo senhor (...), condenando aqueles dois ao pagamento de MULTA individual de 2.000 VRTE e este último ao pagamento de MULTA de 1.000 VRTE, com amparo nos artigos 62 e art. 96, da Lei Complementar Estadual
32/1993, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a
legislação aplicável à época dos fatos apurados (...).
Neste mesmo Acórdão, foi responsabilizado o procurador jurídico com o seguinte fundamento: “ao prolatar
parecer obrigatório e vinculante, no qual afirmou a regularidade do Pregão e sua consonância com a legislação pertinente, contribuiu para a concretização desta irregularidade”.
Diante do exposto, em consonância com o julgado desta
Corte, mantém-se a responsabilidade do Secretário, da
Pregoeira e da Subprocuradora, pelas condutas respectivas de: elaborar o Termo de Referência com cláusula
restritiva; incluir a cláusula restritiva no Edital do certame; e emitir parecer obrigatório e vinculante afirmando
a regularidade do pregão e recomendando o seu prosseguimento.
Por todo o exposto, perfilho do mesmo entendimento
exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela
área técnica, tornando-os parte integrante do presente
voto, e do posicionamento do órgão ministerial, e VOTO
pela Procedência da presente representação, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC 5494/2017.
Assim, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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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. Pela procedência da representação, na forma dos
arts. 95, inciso II c/c 99, §2º, da Lei Complementar nº
621/2012, tendo em vista o reconhecimento da seguinte irregularidade:
3.1.1. EXIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO PRÉVIO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
Critérios: Art. 3º, §1º, incisos I e II c/c art. 30 da Lei nº
8.666/93.
Responsáveis:
LUIZ FERNANDO DE ANDRADE SILVA –
Secretário Municipal de Administração, Segurança e Defesa Civil. IRANI SOUZA PEREIRA – Pregoeira Oficial do
Município de Conceição da Barra. ARILANDA LOPES DE
OLIVEIRA – Subprocuradora do Município de Conceição
da Barra.
1.2. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos dos Senhores Luiz Fernando de Andrade Silva, Irani
Souza Pereira e Arilanda Lopes de Oliveira, em razão do
cometimento da irregularidade presentificada no item
2.1 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 5494/2017, condenando-os, com fulcro no artigo 131, 132 e 135, inciso
II Lei Complementar 621/2012, ao pagamento de multa
individual de R$ 3.000,00 (três mil reais) prevista no artigo 135, incisos II, do mesmo diploma legal, pela prática do ato ilícito, que causou grave infração às normas legais.
1.3. Cientificar o representante do teor da decisão final
a ser proferida.
1.4. Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do
Diário Oficial de Contas

Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.5. Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivar os autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013.

UG: FMEA - Fundo Municipal de Educação de Alegre

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/04/2018 - 9ª 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.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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-375/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Processo: 02687/2014-8
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Exercício: 2013
Relator: Domingos Augusto Taufner
Partes: ODINEIR BOREL CESAR, NOEMIA KARLA DE
FREITAS AVILA, RENATO JOSE ARLEU, HORLANDEZAN BELIRDES NIPPES BRAGANCA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE ALEGRE – EXERCÍCIO DE 2013 - REGULAR
COM RESSALVAS – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos de Prestação de Contas Anual – Ordenadores, do Fundo Municipal de Educação de
Alegre, relativa ao exercício de 2013, sob a responsabilidade dos Senhores Renato José Arleu, Horlandezan Belirdes Nippes Bragança e Odineir Borel Cesar.
A Prestação de Contas Anual foi apresentada tempestivamente em 31/03/2014, sendo em seguida submetida à análise da equipe técnica deste Tribunal de Contas,
que gerou o Relatório Técnico Contábil – RTC 75/2015
(fls. 69/80), opinando inicialmente pela citação dos gestores, em decorrência dos indícios de irregularidade observados, acolhida pela Decisão Monocrática Preliminar
DECM 466/15 (fl. 83), promovendo a citação dos responsáveis, para apresentação de justificativas e documentos
no prazo de 30 dias improrrogáveis.
As razões dos defendentes foram apresentadas (fls. 106134).
A 5ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução Contábil Conclusiva - ICC 151/2015, (fls. 139-146)
e o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
– NEC, a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 3752/2015,
opinando pelo julgamento irregular das contas apresentadas, nos seguintes termos:
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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4 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
III – CONCLUSÃO
Foi examinada a Prestação de Contas constante do presente processo, pertencente ao FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE ALEGRE, de responsabilidade dos Srs. Renato José Arleu, Horlandezan Belirdes Nippes Bragança e Odineir Borel Cesar, ordenadores de despesa, 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 dos
seguintes itens:
II.I. NÃO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS RETIDA DE SERVIDORES E DE TERCEIROS
(ITEM 3.1.1 DO RTC 75/15) - Base normativa:
Arts. 37 e 195, inciso II, da Constituição Federal/1988;
art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº
8.212/1991;
II.II. NÃO APROPRIAÇÃO E RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RPPS (ITEM 3.1.2
DO RTC 75/15) - Base normativa: Art. 195, inciso I, da
Constituição Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998; art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991; e art. 15, caput da Lei Federal nº
8.036/1990;
À superior consideração.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas para manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira se manifestou de acordo com a ICC
151/2015 e com a ITC 3752/2015, pelo julgamento irregular das contas.
É o Relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que se encontram devidamente instruídos, portanto, apto a um julgamento de
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mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.

tuante, apesar de tal obrigação ter sido sanada (paga/
quitada) pela administração do Fundo de Educação.

A prestação de contas possui irregularidades capazes de
provocar a sua rejeição, especificamente as que dizem
respeito a questões previdenciárias com o Regime Próprio e com o Regime Geral.

Diante do exposto e objetivando sanarmos o item em
questão, informamos para os devidos fins que a contabilidade do Fundo Municipal de Educação de Alegre efetuou o levantamento dos saldos de algumas contas contábeis apresentadas anteriormente e constatou que inexistem motivos técnicos suficientemente capazes para
manter tais valores no passivo financeiro do município.

No que tange, primeiramente, ao indicativo de irregularidade relativo ao não recolhimento da contribuição previdenciária de INSS retida de servidores e de terceiros
(item 3.1.1 do RTC 75/2015), se observa a retenção de
quantia dos servidores em dez/13 de R$7.443,12 (sete
mil quatrocentos e quarenta e três reais e doze centavos) que não foram repassados aos cofres da previdência
na data limite de janeiro de 2014, como bem determina
a Lei, e o saldo remanescente a ser quitado corresponde
a 2,04 vezes o que foi retido no ano de 2013, perfazendo
um total de R$ 94.737,17 (noventa e quatro mil setecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos) Justificativas apresentada conjuntamente (fls. 108):
Da análise do demonstrativo da Dívida Flutuante (anexo 17) de 2013 das contas apresentadas anteriormente,
podemos constatar que apesar de algumas contas apresentarem saldo anterior e saldo atual, as mesmas estão
sendo devidamente movimentada no decorrer do exercício financeiro, recebendo lançamentos tanto a crédito
quanta a débito.
Da análise do Demonstrativo da Divida Flutuante, podemos contatar a ausência de movimentação de algumas contas contábeis no demonstrativo da dívida flutuante e a permanência do mesmo saldo inicial de outras
contas movimentadas ao término do exercício financeiro de 2013, saldos estes insubsistentes vindos de exercícios anteriores. Informamos ainda que, pelo fato destes
saldos advirem de exercícios anteriores, constatamos em
algumas situações, que foram efetuadas e reconhecidas
no passivo financeiro os valores retidos, sendo que a baixa (quitação) dos valores retidos ocorreram orçamentariamente, permanecendo o saldo contábil na dívida fluwww.tce.es.gov.br

Neste sentido, deverá ser emitido um Decreto no decorrer do exercício de 2015 para realizar o cancelamento
destes saldos indevidos, sendo que com relação às demais contas contábeis, o Fundo Municipal de Educação
de Alegre estará efetuando minucioso levantamento dos
saldos existentes nas referidas contas, e caso os mesmos
sejam dados como insubsistentes e indevidos também, o
setor de contabilidade irá proceder com o devido cancelamento dos saldos existentes através de edição de novo decreto especifico do poder executivo municipal, devidamente publicado, objetivando demonstrar de forma
fidedigna todos os saldos do passivo financeiro do Fundo
Municipal de Educação de Alegre.
A área técnica em manifestação emitida em 06 de agosto de 2015 entendeu que as justificativas apresentadas
foram insuficientes para sanear a inconsistência, por estarem desacompanhadas de comprovação documental,
tendo inclusive, consultado o anexo 17 do exercício de
2014 e verificou que os valores encontram-se pendentes de pagamento.
Releva destacar que na apreciação da prestação de contas relativas ao exercício de 2011 (TC 2422/2012) foi
identificada a mesma irregularidade, cujo acórdão foi
proferido em 27 de maio de 2014, tendo sido julgada regular com ressalvas e expedida determinação para que
promovesse o saneamento das irregularidades remanescentes, que foram objeto de monitoramento por ocasião
da prestação de contas relativas ao exercício de 2014.
No caso em apreço, está sendo analisada a prestação de
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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contas relativas ao exercício de 2013, cujo envio se deu
em 31/03/2014, anteriormente a expedição da determinação.
Desta forma, importante verificar se foram adotadas as
providências para a regularização do não recolhimento
da contribuição previdenciária de INSS retida de servidores e de terceiros no exercício de 2014, conforme determinado por esta Corte de Contas.
Na análise conclusiva da presente prestação de contas, a
área técnica entendeu por manter a irregularidade visto
que as justificativas apresentadas não foram suficientes
para afasta-la, bem como ao verificar o anexo 17 do exercício de 2014 identificou que os valores encontravam-se
pendentes de pagamento, conforme se extrai do balancete extra orçamentário, vejamos:
Balancete Extra Orçamentário
Código Descrição
mento Inscrição
218810102002
46.453,07
67.207,39

Saldo Anterior C a n c e l a Baixa Saldo Final

INSS SERVIDORES R$ 69.412,05
R$ 57.579,34
R$ 13.330,93

218810102001 INSS
ros
R$ 25.325,12		
1.032,43 R$ 25.084,69

Serviços
de
R$ 792,00

R$
R$
TerceiR$

TOTAL					
Fonte: Balancete Extra Orçamentário (CD) e Anexo 14 (f.
29).
Compulsando os autos da prestação de contas relativas
ao exercício de 2014, processo TC 3852/2015, verifica-se que os valores pendentes, relativos à contribuição
previdenciária não foram adimplidos pelo fundo municipal, no referido exercício, contudo os saldos mencionados foram regularizados no exercício de 2015, por intermédio de cancelamentos promovidos pelo Decreto
9.693/2015, conforme notas explicativas constantes do
Anexo XIV do Balanço Patrimonial acostado aos autos do
Diário Oficial de Contas

processo TC 4652/2016, cujas contas foram julgadas regulares por esta Corte de Contas.

encontrava-se sem o certificado de regularidade previdenciária.

Assim, considerando que os saldos, objetos de questionamento nesta prestação de contas, foram regularizados
no exercício de 2015, cumprindo a determinação expedida no Acórdão 322/2014-6 proferido nos autos do processo TC 2422/2012, divergindo do entendimento técnico e ministerial, entendo que a irregularidade deve ser
afastada.

O Ministério da Previdência Social por intermédio do
Despacho Decisório DD MPS/SPPS/DRPSP/CGACI nº
057/2014 julgou procedente a irregularidade “Caráter
contributivo – repasse” relativo à ausência de repasse ao
RPPS das contribuições patronais da Secretaria Municipal de Educação referente às competências de dezembro de 2012 a agosto de 2013 no valor de R$812.694,59.

O segundo indicativo de irregularidade, por sua vez,
atesta a não apropriação e recolhimento da contribuição previdenciária do Regime Próprio (Item 3.1.2 do RTC
75/15) no período de janeiro a agosto de 2013, na importância de R$736.716,98 (setecentos e trinta e seis
mil setecentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), de obrigações patronais pela Secretaria de Educação. Base Normativa: Art. 195, inciso I, da Constituição
Federal/88, art.1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/88; art.
30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/91; e art. 15,
caput, da Lei nº 8.036/90.

Em que pese as informações prestadas pelos responsáveis serem insuficientes para sanear a irregularidade, há
de se ressaltar que o Ministério da Previdência encaminhou tão somente a referida decisão, sem documentação acostada que pudesse ser efetivado um comparativo
com as informações constantes do Balanço que integra a
presente prestação de contas.

Justificativas apresentadas em conjunto (fls. 109):
Esclarecemos para os devidos fins que durante o exercício de 2013 foram repassados para o Regime Próprio
de Previdência de Alegre o montante de R$ 2.610.520,95
(dois milhões, seiscentos e dez mil, quinhentos e vinte
reais e noventa e cinco centavos), sendo R$ 988.073,05
(Novecentos e oitenta e oito mil, setenta e três reais e
cinco centavos) retido dos servidores e R$1.622.447,90
de obrigações patronais intra-orçamentárias, conforme
relações de pagamentos enviadas em anexo. Ocorre que
o levantamento de auditoria citado pelo técnico, não foi
encaminhado ao setor contábil do Fundo Municipal de
Educação impossibilitando o devido levantamento. No
entanto, iremos solicitar o relatório de auditoria para
que a situação seja esclarecida e/ou regularizada.
A área técnica entendeu que as justificativas não foram
suficientes para sanear a irregularidade e tendo consultado ao sítio do Ministério da Previdência e o município
www.tce.es.gov.br

A análise da Prestação de Contas é realizada com base
nos demonstrativos contábeis apresentados pelo jurisdicionado, e o balancete de despesa por elemento de despesa apresenta como obrigações patronais – op. Intra-orçamentárias a informação de que foi empenhado e liquidado o valor de R$ 1.785.191,43 e pago R$ 1.620.306,42,
restando no final do exercício R$ 164.885,01 empenhado e liquidado a pagar, que em regra são relativos as
obrigações patronais que devem ser repassadas no início do exercício seguinte.
Desta forma, verifica-se que não há irregularidade verificada nos demonstrativos apresentados, e para apurar as diferenças apontadas pelo Ministério da Previdência Social, ante a ausência de documentos, somente em
eventual auditoria em folha de pagamento para verificar
eventuais valores que não foram lançados, o que não se
efetiva através desta prestação de contas.
Assim, divergindo do entendimento técnico e ministerial, afasto a irregularidade No que diz respeito a não realização dos inventários anuais do almoxarifado, imóveis
e móveis (item 3.3 do RTC 75/15), conforme consta a fls.
44, o responsável fora notificado para que encaminhasSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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se os inventários do Fundo Municipal de Educação, apresentando declarações em fls. 57-59 informando inexistência dos mesmos. Portanto, os valores registrados no
balanço patrimonial como bens móveis e imóveis não
puderam ser confirmados em seus respectivos inventários. A defesa argumentou que o cadastramento dos
bens estava em andamento e será demonstrada no decorrer de 2015.
Contudo, sem os inventários compromete-se toda a análise da justificativa aportada.
Deve-se esclarecer que embora se tenha concedido prazo para adequações de procedimentos contábeis patrimoniais, este prazo não respalda o não envio do Inventário Anual de bens móveis, bens imóveis e dos bens em
almoxarifado.
Isso porque esta Corte por um determinado período,
através da Resolução TC nº 221/2010, desobrigou os jurisdicionado de encaminhar o relatório de inventário dos
bens móveis e imóveis e de almoxarifado, durante o prazo de adequação aos procedimentos contábeis patrimoniais.
Contudo, a aludida resolução foi alterada pela Resolução
TC nº 258/2013, que estabeleceu prazo para o levantamento da situação patrimonial até 31/12/2013, e revogou o dispositivo da Resolução TC nº 221/2010 que possibilitava ao jurisdicionado não encaminhar o relatório
de inventário dos bens móveis e imóveis, e de almoxarifado, durante o prazo de adequação aos procedimentos
contábeis patrimoniais.
Insta frisar que, embora a Resolução TC nº 258/2013 tenha sido alterada posteriormente, e no presente momento totalmente revogada pela Instrução Normativa
TC nº 36/2016, não voltou à vigência nem foi criado dispositivo que autoriza a possibilidade de não remessa dos
inventários mencionados.
Desta feita, no exercício em análise não mais prevalecia a regra que permitia a não remessa dos inventários
Diário Oficial de Contas

dos bens móveis e imóveis, bem como de almoxarifado,
prevalecendo, assim, o previsto na Instrução Normativa
TC nº 28/2013, especificamente para o presente caso os
itens 16,19 e 22 do Anexo 03.
Ressalto que nos referidos itens do Anexo 03, constam
observações de que “durante o período de mensuração,
reconhecimento e implementação dos procedimentos
contábeis patrimoniais, cujos prazos foram estabelecidos pelas Resoluções TC 221/2010 e 242/2012, poderá
ser informado para o valor atualizado dos bens o mesmo
valor histórico” e ainda que “os critérios utilizados para
definição de valor histórico, valor atualizado e de mensuração do inventário, devem ser objeto de notas explicativas”.
Desta feita, ainda que pendente de atualizações e ajustes, os inventários devem ser encaminhados, com as respectivas notas explicativas.
Assim, mantenho tal indicativo, acompanhando o entendimento técnico e ministerial, mas sem macular as contas, devendo se objeto de determinação.
Por fim, o indicativo de irregularidade relativo a não
comprovação do saldo de disponibilidades em caixa de
31/12/13 registrado na contabilidade do jurisdicionado
(item 3.4 do RTC 75/15), em análise da documentação
encaminhada, a saber, termo de verificação de disponibilidades e extratos bancários, constatou-se que não foram comprovados os saldos de 31/12/13 das contas, em
função da ausência dos respectivos extratos bancários,
evidenciando saldo de 31/12/13, acompanhados da conciliação. A defesa encaminhou cópias dos respectivos extratos bancários, que, de maneira satisfatória, sanearam
a suposta irregularidade. Portanto, acompanho a Área
Técnica e Ministério Público de Contas e afasto a irregularidade.
DA ILEGITIMIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Por fim, quanto a Sra. Noêmia Karla de Freitas Ávila – Sewww.tce.es.gov.br

cretária Municipal de Educação (responsável atual), tendo em vista o atendimento à citação, reconheço sua ilegitimidade para figurar nesse processo, com fulcro nos
artigos 70 da LC nº. 621/12 e 485, VI, do Código de Processo Civil, visto que não era a responsável pelo exercício.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e o 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, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas do
Fundo Municipal de Educação de Alegre, sob a responsabilidade de Renato José Arleu, Horlandezan Belirdes Nippes Brangança e Odineir Borel Cesar, relativas ao exercício de 2013, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012 e nos termos do art. 86 do mesmo
diploma legal.
1.2. Extinguir sem resolução do mérito o processo em
relação à senhora Noêmia Karla de Freitas Ávila, por ser
parte ilegítima neste feito, com fulcro nos artigos 70 da
LC nº. 621/12 e 485, VI, do Código de Processo Civil.
1.3. Determinar ao gestor atual, ou quem venha a sucedê-lo, para que nas futuras prestações de contas anuais,
encaminhe os inventários anuais dos bens patrimoniais,
conforme determina a IN TC 28/2013 e a Lei 4.320/64.
1.4. Dar ciência aos interessados.
1.5. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Por maioria, parcialmente vencido o conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou pela irreSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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gularidade das contas com multa.

VAR.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

FUNDAMENTAÇÃO

4. Especificação do quórum:

RELATÓRIO

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).

Versam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual de Ordenador, relativas ao exercício de 2015,
do Fundo Municipal de Saúde de

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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador
Lido na sessão do dia: 13/06/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-376/2018 – SEGUNDA CÂMARA

PROCESSO: TC 06735/2016-7

CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL: Oswaldo Lanes
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERÔNIMO MONTEIRO –
EXERCÍCIO DE 2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUI-
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Jerônimo Monteiro, sob a responsabilidade do Sr. Oswaldo Lanes.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 30 de março de 2016, nos
termos do artigo 139 do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução TC 261/2015, portanto, dentro do prazo estabelecido pela legislação.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, elaborou o Relatório Técnico RT nº 224/2017-7 (doc.
12/21) e a Instrução Técnica Inicial
ITI nº 469/2017-1 (fls.22/23), opinando pela citação do
Sr. Oswaldo Lanes para que apresentasse em 30 dias, improrrogáveis, as justificativas
acerca do achado: “Divergência entre o valor contábil e
de folha de pagamento no recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, § 1º,
71 a 75, da Constituição Federal;
nos artigos 71 a 75 da Constituição Estadual; e na Lei
Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de
forma que, dentre as competências a
ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão
dos ordenadores de despesas e administradores públicos em geral, refletido nos
resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais por ele
prestadas, com o consequente
julgamento pela regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito encontra-se devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e
regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de
mérito em atendimento aos princípios constitucionais
do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório.

servidores vinculados ao RPPS (Regime Próprio)” (item
3.4.2.1 do RT 224/2017-4), acolhida pela Decisão Monocrática nº 584/2017-7 (fls.25/26),

A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 30 de março de 2016, cumprindo assim o prazo regimental.

tendo sido apresentadas as justificativas às fls.57/61.

Quanto à formalização documental, a presente Prestação de Contas está composta por todas as demonstrações contábeis e demais documentos exigidos

A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº
228/2018-3 (fls. 82/85) opinando pelo
julgamento REGULAR das contas do Fundo em comento.
O Ministério Público de Contas, de acordo com o parecer
exarado pelo Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, situado às fls.
89/91, entendeu de forma consoante à área técnica.
www.tce.es.gov.br

pela Instrução Normativa TC 28/2013 e Lei Federal
n.º 9.717/1998, Lei Federal 8.212/1991 e Lei Federal
8.036/1990.
Entretanto, foi constatada a irregularidade digna de nota, qual seja:
•

“Divergência entre o valor contábil e de folha de
Segunda-feira, 18 de junho de 2018

232

ATOS DA 2a CÂMARA

pagamento no recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos servidores vinculados ao RPPS (Regime Próprio)” (item 3.4.2.1 do RT 224/2017-4)

bil no setor público, devendo observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.

Nesse sentido, fora apontado o destoar acerca dos valores pagos ao longo do exercício em apreço, eis que representam 80,48% dos valores devidos.

(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.

Em sede de defesa, o responsável argumentou que periodicamente são encaminhadas folhas de pagamento
complementares do setor de Recursos Humanos para a
liquidação no setor contábil, sendo geradas no mês que
se refere à verba. Contudo, na tabela 07 ocorreu uma
inconsistência na geração do resumo geral da folha de
pagamento da unidade gestora, em virtude de algumas
verbas que não deveriam sofrer a incidência de obrigação patronal ao RPPS estarem marcadas com “S” (SIM)
para recolhimento ao RPPS, ou seja, a contribuição patronal devida ao Regime Próprio de Previdência Social foi
gerada indevidamente, sendo posteriormente apresentado resumo da folha de pagamento com a devida correção, apresentando ainda uma diferença de 8,35% que
em razão de ser inferior ao percentual aceitável de 10%,
afasto a irregularidade em comento, acompanhando o
entendimento técnico e ministerial.
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 contáDiário Oficial de Contas

[...]

(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houve divergências detectadas, é
possível afirmar que os demonstrativos contábeis, bem
como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto
à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

2015, sob a responsabilidade do Sr. Oswaldo Lanes, nos
termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos
do art. 85, do mesmo diploma legal.
1.2. Dar ciência ao interessado;
1.3. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª 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
(em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo Municipal de
Saúde de Jerônimo Monteiro, relativas ao exercício de
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-377/2018 – SEGUNDA CÂMARA

PROCESSO: TC 6871/2016-6

CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré
EXERCÍCIO: 2015
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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RESPONSÁVEL: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARÉ – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAÇÕES –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2015, do Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré, sob a responsabilidade da
Sra. Dayana Mara dos Santos Silva Bizi.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 06 de abril de 2016, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução TC 261/2015, portanto, inobservado o
prazo estabelecido pela legislação.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, formulou o Relatório Técnico RT nº 295/2017-7 (fls.
08/20), e a Instrução Técnica Inicial ITI nº 444/2017-1 (fl.
21/22), opinando pela citação da responsável para que
apresentasse em 30 dias, improrrogáveis, as justificativas acerca dos achados infra mencionados, quais sejam:
•
Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens patrimoniais móveis e imóveis e os
saldos registrados no Balanço Patrimonial;
•
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer de controle interno sobre
a Prestação de Contas Anual;
•
Liquidação e recolhimento ao RGPS da contribuição retida do servidor em valor maior que o devido;
Diante do exposto, proferi a Decisão Monocrática nº
582/2017-8 (fl. 24), no sentido de acolhimento do entendimento técnico pela citação da referida gestora, sendo posteriormente, apresentadas as justificativas e anexos às fls. 30/65.
Diário Oficial de Contas

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
nº 371/2018-2 (fls. 68/74) opinando pelo julgamento REGULAR COM RESSALVA das contas do Fundo Municipal
de Saúde de Jaguaré, com determinações.
O referido entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, de acordo com o parecer nº
706/2018-1 exarado pelo Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, situado às fls. 78/80.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, § 1º,
71 a 75, da Constituição Federal;
nos artigos 71 a 75 da Constituição Estadual; e na Lei
Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de
forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores
de despesas e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira,
patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais
por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 04 de abril de 2016, ou seja, fora do prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n.º 9.717/1998, Lei
www.tce.es.gov.br

Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
No entanto, foram constatadas pela equipe técnica as
seguintes irregularidades que serão apreciadas nesse
momento.
•
Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens patrimoniais móveis e imóveis e os
saldos registrados no Balanço Patrimonial (item 3.2.2.1
do RTC 295/2017-7);
Nesse indício de irregularidade fora constatada pela área
técnica o destoar entre os saldos de bens móveis e imóveis registrados na contabilidade com os constantes nos
inventários.
Diante disso, a responsável justifica que a unidade gestora não possui setor de contabilidade próprio nem de
controle patrimonial, direcionando assim a competência
desta atribuição para a Prefeitura.
Contudo, o Fundo Municipal de Saúde nada mais é que
uma unidade gestora, ou seja, tem por obrigação realizar
os atos de gestão, orçamentária, financeira, patrimonial
e de controle, sujeito assim à devida prestação de contas
perante este Tribunal, razão pelo qual entendo que deve ser mantido o achado em comento, acompanhando o
entendimento técnico e ministerial.
•
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer de controle interno
sobre a Prestação de Contas Anual (item 3.3.1 do RTC
295/2017-7);
Na análise dos documentos encaminhados, foi observada a ausência do parecer conclusivo e a devida análise
da prestação de contas pelo Controle Interno.
Nesse sentido, em sede de justificativa, a responsável
alega novamente o mesmo fundamento constante no
item supramencionado, qual seja a realização de todas
essas atribuições pela Prefeitura, considerando a ausência de setor específico no Fundo em comento.
Todavia, o Fundo Municipal de Saúde na condição de
Unidade Gestora realiza atos de gestão, orçamentária,
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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financeira, patrimonial e de controle, sujeito assim à devida prestação de contas perante este Tribunal, razão pelo qual entendo que deve ser mantido o achado em comento, acompanhando o entendimento técnico e ministerial.
•
Liquidação e recolhimento ao RGPS da contribuição retida do servidor em valor maior que o devido
(item 3.4.1.1 do RTC 295/2017-7);

BIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas
ao Setor Público.
[...]

Quanto à irregularidade em análise, vejo que o valor
devido/liquidado e o valor devido/pago de contribuição previdenciária retida dos servidores no exercício de
2015 foi liquidado e recolhido aos cofres do Regime Próprio de Previdência Social no equivalente a 119,03% e
118,99% do montante devido, ou seja, foram repassados
R$ 103.505,89 a maior que o devido ao RGPS.

(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.

Nessa ótica, em sede de defesa, a gestora argumentou
que o item apontado não se confirma, por meio da Razão Contábil da conta 218810102001. Com a análise das
justificativas e documentos encaminhados, observo que
o saldo remanescente para o exercício de 2016 perfazia
o valor de R$64.598,21 e que foi pago pela administração o valor de R$ 49.792,43 em janeiro, resultando na diferença apurada em 9,85%, isto é, inferior ao percentual
aceitável de 10%, razão pelo qual entendo que deve ser
afastado o achado em comento, consoante o entende a
Área Técnica e Ministério Público de Contas.

[...]

Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁDiário Oficial de Contas

(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 houveram 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, 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
www.tce.es.gov.br

senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVA as contas do Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré, relativas ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Dayana Mara dos Santos Silva Bizi, nos termos do inciso II, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação
a responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal.
1.2. Determinar ao atual gestor do referido Fundo, ou a
quem lhe suceder:
1.2.1 Atente para a necessidade de elaboração de inventário físico anual de bens móveis e 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 fidedignidade dos registros contábeis;
1.2.2 Adote as medidas administrativas necessárias e
suficientes para possibilitar a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e
Parecer de Controle Interno a que se refere o artigo 82,
§2º da Lei Complementar 621/2012 c/c artigo 135, §4º
do RITCEES e artigo 5º da Resolução TCEES 227/2011,
com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução
Normativa TC 43/2017.
1.3. Dar ciência a interessada;
1.4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª 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
(em substituição).
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-378/2018 – SEGUNDA CÂMARA

PROCESSO: 6522/2011

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
DE SÃO FRANCISCO
CLASSIFICAÇÃO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEL: EDSON HENRIQUE PEREIRA
EXERCÍCIO: 2002 a 2005
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PRESCRIÇÃO
– IRREGULARES – RESSARCIMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Tomada de Contas, instaurada pela Secretaria de Estado de Educação – Sedu, tendo em vista a competência da Administração Estadual de
adotar providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção
do ressarcimento, diante da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano à administração pública estadual dos recursos repassados mediante
Diário Oficial de Contas

o Convênio 19/2002, celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e o município de Barra de São Francisco, para fornecimento de serviço de transporte escolar.
Por intermédio do ofício OF/SEDU/GS/N° 953, de
22/9/2011, o senhor Klinger Marcos Barbosa Alves, Secretário de Estado da Educação, cientificou esta Corte
sobre a referida instauração de tomada de contas especial, que originou o processo TC 6522/2011.
Seguindo os trâmites procedimentais, os autos foram
encaminhados à 3ª Controladoria Técnica (fl. 09) a fim
de que se verificasse o cumprimento dos requisitos do
artigo 4º da Instrução Normativa TC 08/2008.
Nesse sentido, foi elaborada a Manifestação Técnica
MTC 144/2011 (fls. 10-12), na qual, embora, tenha ressalvado a ausência de documentos elementares, se posicionou pelo recebimento e acompanhamento dos prazos fixados na portaria de instauração.
Por meio do ofício OF/SEDU/GS/N° 1014 (fl. 17), o Secretário de Estado de Educação encaminhou o Relatório Final da Tomada de Contas 8/2011 (fls. 17 a 33), homologado pelo senhor Klinger Marcos Barbosa Alves, e
trouxe em apenso os processos 21872554, 24904821 e
55114776, que foram anexados aos autos.
Sobre os processos anexados originários na Sedu tem-se
a informar que tratam do Plano de Trabalho do Programa de Transporte Escolar para o exercício de 2002 (Proc.
Sedu 21872554/2002); Prestação de Contas do Convênio 19/2002 (Proc. Sedu 24904821/2003); e do registro
dos trabalhos da tomada de contas instaurada pela Sedu
(Proc. Sedu 55114776/2011).
Os autos retornaram à 3ª Controladoria Técnica, onde foi
emitida a Manifestação Técnica Preliminar MTP 60/2012
(fls. 36-43), sugerindo ao Plenário sua devolução à origem para a adoção das providências indicadas no art. 9º,
VIII, da Instrução Normativa TCEES 8/2008.
Nesse passo, o Plenário determinou a notificação do
responsável a fim de sanar as omissões levantadas pela
www.tce.es.gov.br

área técnica, nos termos da Decisão TC 3363/2012.
Em consonância com o Termo de Notificação 937/2012,
o Secretário de Estado de Educação voltou aos autos informando que às fls. 156 a 160 (Sedu 55114776) constam a manifestação da Unidade Setorial de Controle Interno – USCI/SEDU.
Na forma regimental, os autos retornaram à 1ª Secretaria de Controle Externo, onde foi elaborada a Instrução
Técnica Inicial ITI 265/2014, sugerindo a citação do senhor Edson Henrique Pereira.
Ato contínuo, foi proferida a Decisão Monocrática Preliminar DECM 419/2014 e o Termo de Citação 926/2014.
Posteriormente, tendo em vista não ter sido localizado o
documento protocolizado sob nº 11177/2014, o senhor
Edson Henrique Pereira foi notificado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse cópia do aludido documento.
Em atendimento ao Termo de Notificação 74/2015, o
responsável informou que o documento protocolizado
sob o número 11177/2014 era uma solicitação de prorrogação de prazo para apresentação de esclarecimentos
no que concerne ao Termo de Citação 926/2014.
Ainda, reiterou o aludido pedido e a posterior comunicação ao peticionante acerca do prazo concedido.
Na sequência, por intermédio da Decisão Monocrática
761/2017-1, fls. 93, o Relator concedeu a prorrogação do
prazo por mais 15 (quinze) dias.
Devidamente notificado, o responsável, representado
pelo advogado Fábio Cordeiro Chamon, solicitou vista e
cópias do processo, assim como, sustentação oral. Entretanto, não apresentou qualquer esclarecimento sobre o
que fora apontado no subitem 2.2.1 da ITI 265/2014-7.
Assim sendo, conforme despacho 55958/2017-9, o Relator decretou a REVELIA do responsável, Sr. Edson Henrique Pereira, nos termos do art. 65, da Lei Complementar 621/2012, c/c o art. 361 da Resolução TC 261/2013.
Na forma regimental, os autos foram remetidos ao NúSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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cleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC)
para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva que,
em síntese, opinou por julgar irregulares as contas do senhor Edson Henrique Pereira (Prefeito Municipal de Barra de São Francisco – 2002 a 2005), pelo cometimento
de infração que causou dano injustificado ao erário, tipificado no item 3 da ITC - Pagamento de despesas sem
a devida comprovação, condenando-o ao ressarcimento
do valor equivalente a 330.644,43 VRTE, sugerindo, ainda, a aplicação de multa pecuniária proporcional ao dano. No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público Especial de Contas, em parecer da lavra do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, por meio do Parecer PPJC
6018/2017-7.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Adoto como parte do meu voto a rica análise consignada na manifestação técnica 01035/2016, elaborada pelo
Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, que
contou com anuência do Ministério Público Especial de
Contas:
Foram anexados aos autos os processos originários na Sedu 21872554/2002, 24904821/2003 e 55114776/2011.
Nos termos da ITI 265/2014-7, segue o histórico de cada um deles.
1.1

DO PROCESSO 21872554/2002

Nos autos consta o Plano de Trabalho do Programa de
Transporte Escolar do exercício de 2002 (fl. 03 a 09).
O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, sr. Edson Henrique Pereira, com base no Plano de Trabalho
apresentado, solicita recursos financeiros no valor de R$
896.880,00 (oitocentos e noventa e seis mil e oitocentos e oitenta reais) para o período de fevereiro a dezembro de 2002, a fim de custear as despesas necessárias à
manutenção do transporte escolar da educação básica
da rede estadual, sugerindo, na oportunidade, que fosse
repassado à Prefeitura Municipal de Barra de São FranDiário Oficial de Contas

cisco, por intermédio do Convênio 19/2002, o valor de
R$ 870.00,00 (oitocentos e setenta mil reais), conforme
Cronograma de Desembolso (fl. 10/11).
1.2

DO PROCESSO 24904821/2003

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, por meio
do Ofício 030/2003, de 24 de abril de 2003, enviou ao
Secretário de Estado da Educação a prestação de contas
do convênio 19/2002, para o exercício de 2002, no valor de R$ 670.495,20 (seiscentos e setenta mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos (fls. 02).
Às fls. 356 o Grupo Financeiro Setorial – GFS/SEDU relaciona as pendências constatadas após a análise da prestação de contas encaminhada e sugere que seja oficiada
a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, solicitando a regularização das pendências apontadas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.
Às fls. 359 consta o ofício OF/SEDU/CG/N. 1206, de 15 de
setembro de 2003, fundamentado no parecer do GFS/
SEDU, no qual o Secretário de Estado da Educação solicita ao Prefeito municipal de Barra de São Francisco, sr.
Edson Henrique Pereira, que proceda à regularização das
pendências de documentos referente às parcelas recebidas no exercício de 2002, no montante de R$ 669.000,00
(seiscentos e sessenta e nove mil reais), no prazo máximo de 15 (quinze) dias.
Por meio do Ofício CIM n. 013/2004, o prefeito municipal encaminha nova prestação de contas, no valor total
de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais). Após análise,
o GFS/Sedu, constatando a existência de novas pendências e a falta de atendimento àquelas já elencadas no Of/
SEDU/CG/n. 1206/04 sugeriu que fosse oficiada a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco quanto a necessidade de regularização, no prazo de quinze dias, das
pendências apontadas. Em seguida, foi encaminhado o
OF/SEDU/CG/N. 1698, de 23 de novembro de 2004, novamente fundamentado no parecer do GFS/Sedu, solicitando a regularização das pendências a fim de se evitar a
instauração de tomada de contas (fls. 657/659).
www.tce.es.gov.br

Em 24 de maio de 2005, por meio do OF/SEDU/SEAD/N.
0117, a Sedu reiterou os termos do OF/SEDU/CG/N.
1.698, de 23 de novembro de 2004, solicitando que o
Prefeito Municipal proceda à regularização das pendências referentes à prestação de contas do período de fevereiro a novembro de 2003 do Convênio 19/2002, no
prazo máximo de 15 (quinze) dias), e informando que a
ausência do atendimento à solicitação será levada ao conhecimento do Secretário de Estado da Educação para
instauração de tomada de contas, sem outras comunicações.
Por fim, em 30 de novembro de 2005, a SEDU expediu
o OF/SEDU/SEAD/N. 502, solicitando regularização das
pendências no prazo máximo de 15 (quinze dias).
1.3

DO PROCESSO 55114776/2011

Às fls. 01 consta a Portaria 1051-S, que instaurou a Tomada de Contas, seguida do Relatório de Análise Preliminar
07/2011, apontando indícios de prejuízo ao Erário ante a
ausência de vários documentos comprobatórios de despesas, conforme Prestação de Contas encaminhada, e
pendências de documentos destacados pelo GFS/Prestação de Contas – Sedu (fls. 669 a 671 – processo Sedu n.
24904821/02). Logo depois, às fls. 07, consta a comunicação a esta Corte de Contas da Instauração de Tomada
de Contas ao Convênio 19/2002, firmado pela Sedu e a
Prefeitura de Barra de São Francisco. Nos autos também
constam o termo do Convênio 19/2002, publicação do
extrato do convênio (fls. 17/32), a liberação das parcelas
de recursos (33 a 50), extratos bancários (43/123), e o
Relatório de Tomada de Contas n. 08/2011 (fls. 124/138)
que concluiu que os serviços foram prestados, no entanto, foram pagas diversas despesas sem a devida comprovação, o que motivou a instauração da Tomada de Contas que identificou a ocorrência de dano ao erário, quantificadas no item IV (fl. 127) do Relatório de Tomada de
Contas, de responsabilidade do sr. Edson Henrique Pereira, Prefeito Municipal à época do Convênio n. 19/2002.
Às fls. 140/141 consta, em 07/10/2011 a homologação
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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da tomada de contas e a inscrição do débito, no valor de
R$ 698.221,84 (seiscentos e noventa e oito mil, duzentos
e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), correspondente a 330.644,43 VRTE’s, em nome de Edson Henrique Pereira.
Às fls. 155/159 manifestação da Unidade Setorial de
Controle Interno – USCI – SEDU.
1.2.3.1 Do relatório da Comissão Permanente de Tomada de Contas Inicialmente a Comissão permanente
de Tomada de Contas em seu Relatório de Tomada de
Contas nº 08/2011(fls. 124/138), traz a identificação do
Convênio. No item Histórico de Receitas e Despesas do
Convênio relaciona os valores de receita (R$ 844.553,87)
e despesas comprovadas do convênio (R$ 435.381,38),
bem como o valor original do débito a ser devolvido (R$
409.172,49), responsabilizando o sr. Edson Henrique Pereira pelo não cumprimento das obrigações assumidas
na celebração do Convênio, quanto aos aspectos contábil e financeiro, e por não ter apresentado diversos documentos comprobatórios de despesas referente à prestação de contas. Destacamos abaixo os itens do Relatório
de Tomada de Contas n. 08/2011 que entendemos relevantes:
1.2.3.2 Da manifestação da autoridade administrativa
competente
O resultado da Tomada de Contas foi homologado pelo
Secretario Estadual de Educação, sr. Klinger Marcos Barbosa Alves (fls. 140).
1.2.3.3 Da manifestação dos responsáveis pelo controle interno
A Unidade Setorial de Controle Interno da SECONT, através da Manifestação USCI-SEDU/SECONT Nº 049/2012
concluiu:
a)
Quanto à apuração dos fatos referentes às irregularidades apontadas no convênio 19/2002 – verifica-se que houve infração às cláusulas pactuadas no referido convênio, especificamente quanto à comprovação
Diário Oficial de Contas

da execução do objeto e posterior prestação de contas,
ferindo dessa forma as normas e regulamentos como a
portaria AGE/SEFAZ n. 01/2006, instrução normativa STN
n. 01/97, Lei 8.666/93, lei complementar 101/00, Constituição Federal de 1988, Constituição Estadual 1989 e Lei
Federal 4.320.
b)
Quanto ao dano ao erário apurado durante o
procedimento de tomada de contas – concluiu que os recursos repassados, somados aos rendimentos de aplicação financeira, totalizaram R$ 844.553,87 (oitocentos e
quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos), desse montante, somente
foram comprovadas despesas no valor de R$ 435.381,38
(quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e
um reais e trinta e oito centavos), sendo que os valores
referentes às despesas não comprovadas representam o
valor do dano ao erário. Entretanto, segundo o parecer
da USCI-SEDU, não foram incluídos no cálculo do dano
ao erário os juros moratórios a que se refere o parágrafo 1ºdo artigo 37 da portaria AGE/SEFAZ N. 01/2006 e IN
STN N. 01/97, razão pela qual atualizaram os valores incluindo os juros de mora.
c)
Quanto à metodologia utilizada para atualização dos valores apurados – frisou que a Comissão de tomada de Contas utilizou a VRTE, atendendo aos requisitos da portaria AGE/SEFAZ n 01/2006, IN STN n. 01/97 e
demais normas aplicáveis.
d)
Quanto à identificação dos responsáveis pelo
dano ao erário – foi responsabilizado o sr. Edson Henrique Pereira, pela não apresentação dos documentos
comprobatórios de despesas referentes à prestação de
contas do Convênio 19/2002.

econômico-financeiro, de acordo com o inciso XVII do
artigo 4º da Lei Complementar 295/2004, a metodologia utilizada para apuração e atualização do dano ao erário mostrou-se adequada, recomendando, entretanto,
que fossem incluídos no cálculo do montante referente ao dano ao erário os juros moratórios a que se refere o parágrafo 1º do artigo 37 da portaria AGE/SEFAZ N.
01/2006 e IN STN N. 01/97.
DA ANÁLISE DA IRREGULARIDADE DESCRITA NO ITEM
2.2.1 DA ITI 265/2014-7: PAGAMENTO DE DESPESAS SEM
A DEVIDA COMPROVAÇÃO
Inobservância aos arts. 2º, X, e 3º do Decreto 3.426-N,
de 14/10/92, art. 30 da Instrução Normativa STN 01/97,
art. 93 do Decreto-Lei 200/67 e art. 63, §2º, III, da Lei
4.320/64.
Responsável: Edson Henrique Pereira
Cargo/Função: Prefeito Municipal de Barra de São Francisco durante o exercício de 2001 a 2005.
Conduta: Não comprovou a boa e regular aplicação dos
recursos.
Nexo de casualidade: Ao realizar despesas sem os documentos comprobatórios, com os recursos repassados
por meio do Convênio 19/2002, não comprovou a boa e
regular aplicação dos recursos, causando dano ao erário e comprometendo a prestação de contas do Convênio 19/2002.
Conforme já mencionado, o responsável não apresentou
justificativas concernentes ao item 2.2.1 da ITI 265/20147, tendo sido decretada sua revelia.

e)
Das providências a serem tomadas após apuração do dano – Determinar o registro no SIAFEM em conta contábil própria, do nome do responsável pelo débito
apurado e encaminhar os autos ao Tribunal de Contas,
caso seja aprovado o resultado da apuração.

O convênio é um instrumento pelo qual as partes firmam
um acordo, sendo os recursos repassados à convenente
classificados como vinculados, ou seja, não podem ser
utilizados para outros fins, senão aqueles pactuados no
convênio. Destina-se à realização de um objetivo determinado e específico, com pretensões fundamentais similares.

f)

Segundo Marçal Justen Filho, o convênio pode ser defi-

Conclusão – Do ponto de vista estritamente
www.tce.es.gov.br
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nido como:
[...] um acordo de vontades, em que pelo menos uma
das partes integra a Administração Público, por meio do
qual são conjugados esforços e (ou) recursos, visando
disciplinar a atuação harmônica e sem intuito lucrativo
das partes, para o desempenho de competências administrativas.
Em contrapartida aos recursos repassados pela convenente, deverá a conveniada prestar contas dos recursos
utilizados, por intermédio de documentos hábeis.
Uma vez que as contas não foram prestadas ou foram
prestadas parcialmente, entende-se que o valor que não
teve sua destinação comprovada deve ser ressarcido ao
erário.
No caso concreto, verifica-se que por diversas vezes o
responsável foi oficiado a encaminhar a documentação
faltante, todavia, não o fez.
Destaca-se que o valor total repassado à Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, por intermédio do convênio 19/2002, acrescidos dos rendimentos das aplicações financeiras, foi R$ 844.553,87. Verifica-se que desse montante, apenas foram comprovadas as despesas de
R$ 435.381,38, sendo passível de devolução o valor de
R$ 409.172,49 (quatrocentos e nove mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), equivalente
a 330.644,43 VRTE.
Nesse passo, em tese, ante a ausência de justificativas
por parte do defendente, entender-se-ia pela manutenção da irregularidade em análise e condenação do responsável apontado na ITI, com o consequente ressarcimento de 330.644,43 VRTE, e aplicação de multa proporcional ao dano.
Contudo, deve ser ressaltado que, tendo em vista o modelo de responsabilização, então adotado nos trabalhos
de auditoria deste Tribunal, baseado na culpa objetiva,
não se perquiriu – à época da elaboração da Instrução
Técnica Inicial ITI 0265/2014 - acerca da possível responDiário Oficial de Contas

sabilidade solidária de outros agentes públicos e/ou privados envolvidos na pactuação do Convênio, em razão
do pagamento indevido, fato que poderá acarretar enriquecimento sem causa.
Portanto, em que pese o louvável e esmerado esforço
realizado por técnicos deste Tribunal, verificou-se, que
eventuais responsáveis, pela inconsistência passível de
ressarcimento não tiveram suas condutas abrangidas pela referida peça acusatória.
Registre-se, com ênfase, que a ausência da individualização das condutas e nexo de causalidade na ITI 0265/2014
não decorreu de equivoco da Área Técnica, mas sim da
própria sistemática aplicada à época, por este Tribunal,
na realização de trabalhos de auditoria e elaboração de
relatórios e manifestações técnicas, que se orientavam
baseados em modelos e manuais, então vigentes nesta
Corte, que preconizavam a aplicação da responsabilização (culpa) objetiva aos achados de auditoria, de modo
que apenas os ordenadores de despesa dos órgãos ou
entes auditados figuravam como eventuais responsáveis
pelas anomalias detectadas.
Portanto é necessário que haja uma contextualização
histórica na abordagem de processos autuados anteriormente ao exercício de 2012, quando então, em evolução
natural dos seus procedimentos, passou o TCEES a adotar matrizes de responsabilização objetivando a discriminação de condutas e do nexo de causalidade existente
entre o indício de irregularidade apontado e a atuação
do agente apontado como responsável.
Nesse passo, deve-se ponderar que tais manifestações
técnicas confeccionadas segundo a orientação atrelada
à responsabilização objetiva não podem ser tidos como
equivocados eis que refletem a orientação normativa superior desta E. Corte vigente à época de sua elaboração.
Contudo, é necessário considerar que a readequação de
relatórios e peças processuais deles decorrentes à sistemática atual de responsabilização, baseada na aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, demanda
www.tce.es.gov.br

a reinstrução processual com refazimento da matriz de
responsabilidade, bem como, a citação de outros agentes para a composição do polo passivo do processo, tarefas que podem se mostrar infrutíferas ou até mesmo inviáveis em virtude do decurso do tempo e suas implicações naturais (morte de agentes, descarte de documentos, impossibilidade de verificação de indícios, etc) e jurídicas (prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal,
falência de empresas, cerceamento de direito de defesa
pela dificuldade dos eventuais defendentes terem acesso a documentos comprobatórios de suas teses, etc),
confrontando-se, assim, com o princípio constitucional
da razoável duração do processo e os primados da economia processual, celeridade e segurança jurídica.
Nessa ordem de ideias insta destacar que este Tribunal,
em casos análogos, tem decidido no sentido de afastar
a responsabilidade dos gestores, em situações em que
sequer foram citados os demais agentes para responder
por suas ações/omissões, recaindo apenas para os Ordenadores tal responsabilidade, conforme julgados exarados nos seguintes processos: Processos TC nº 1989/2010
(Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13),
167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13),
4878/2003 (Acórdão 1796/2015), 3873/2005 (Acordão
910/2016), 3674/2004 (Acórdão 896/2016-Plenário).
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.
Em tempos hodiernos esta Corte de Contas, na responsabilização dos agentes públicos e privados adotou a resSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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ponsabilidade subjetiva. Contudo aplicar tal modelo ao
presente processo requer o reinício da instrução, após
mais de 16 anos da ocorrência dos fatos.

da liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele estabelecido em lei.” (HC 85.237, Rel. Min. Celso de Mello,
julgamento em 17-3-05, Plenário, DJ de 29-4-05).

Neste sentido, trago à luz trecho do voto condutor do
Acordão 946/2016, proferido pelo E. Conselheiro Relator, Dr. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no Processo TC 4091/2005:

Nesse sentido, invoco, como fundamento para não determinar a reabertura de instrução processual e para
considerar iliquidáveis essas contas, o disposto no art. 5º
LXXVIII da CRFB, segundo o qual:

Lado outro, com intuito de fornecer elementos de convicção para se reiniciar ou não uma instrução processual, ressalto que os itens que ensejaram ressarcimento
[...], devem ser ponderados pelo grau de reprovabilidade da conduta do agente, bem como sob a ótica da materialidade, risco e relevância, e por fim, analisando-se
a oportunidade e a efetividade da medida de se reabrir
a instrução processual, após doze anos de execução das
obras em apreço. Entendo que o longo prazo de tramitação desse processo – 12 anos, já não autoriza mais a sua
continuidade em face da garantia aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, na esteira
do posicionamento do TCE, do STF e dos votos já proferidos por mim neste Colegiado.

Art. 5º

Com o objetivo, inclusive, de reforçar a necessidade desta Corte de Contas conformar-se à jurisprudência do STF,
destaco a lição da Corte Suprema sobre a matéria – duração razoável do processo, da lavra do Sr. Ministro Celso
de Mello, ao examinar a ocorrência de excesso de prazo
em um caso de prisão preventiva:
“O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário – não derivando, portanto, de
qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao
réu – traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII) e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio
da coerção estatal representado pela privação cautelar
Diário Oficial de Contas

[...]
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação
Tenho por referência, ainda, os termos da IN 71/2012 do
TCU, que dispensa a instauração da tomada de contas
especial quando transcorrido prazo superior a dez anos
entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente (art. 6º, inciso II, da IN 71/2012).
E para finalizar, trago à colação os argumentos expendidos pelo Em. Ministro do TCU Ubiratan Aguiar ao
relatar o processo TC-009.200/2006-1 (Acórdão nº
2.647-2007-TCU-Plenário), que levaram o TCU a expedir a Instrução Normativa nº 56/2007, que dispõe sobre instauração e organização de processo de tomadas
de contas especial, aperfeiçoada posteriormente pela IN
71/2012, cujo trecho importante para o debate passo a
reproduzir:
“40. Sob o aspecto da racionalidade administrativa e da
enfocada economia processual, deve-se buscar eliminar
procedimentos que não possuem utilidade para o desfecho do processo e que provocam perda de eficiência. Isso se verifica porque, no ordenamento vigente, independentemente de se exaurir o contraditório e a ampla defesa na fase interna da TCE, será necessário repetir todo
o procedimento no âmbito do TCU, haja vista que constitui procedimento legal indispensável à apenação dos
responsáveis, ao qual esta Corte está adstrita.
www.tce.es.gov.br

41. Ademais, os resultados produzidos não vinculam a
atuação do TCU, ou seja, via de regra, o exame da defesa
no âmbito dos órgãos jurisdicionados ou do Controle Interno, em nada contribuiriam para o julgamento de mérito da TCE, mas, a contrário-senso, e sem dúvida alguma, prejudicaria ainda mais a condução do processo, inviabilizando o julgamento pelo decurso do prazo.
42. Essa situação pode ser percebida mais claramente
no Relatório que apresentei sobre as contas do Governo relativas ao exercício de 2006, quando fiz consignar
expressamente o caos que assola a gestão de recursos
oriundos de transferências voluntárias, que revela um
atraso médio de 3,9 anos para a apresentação das prestações de contas, e a idade média de 5,4 anos de processos aguardando análise.
43. Acredito que esse cenário elucida em parte a grande
incidência de processos de TCE submetidos à apreciação
deste Plenário ultrapassados mais de dez anos da expiração do prazo para prestação de contas. Essa ocorrência
tem levado o Tribunal a considerar iliquidáveis as contas
dos responsáveis, ordenando seu trancamento, em razão do óbice intransponível ao exercício do contraditório
e da ampla defesa.
44. Tal diagnóstico, por si só, constitui atesto irrefragável
da incapacidade atual de a Administração Pública assegurar a boa e regular aplicação dos recursos provenientes de transferências voluntárias. Assim, pode-se perceber que a exigência do contraditório e da ampla defesa
na fase interna da TCE, além de não vincular o Tribunal e
não contribuir para o julgamento do mérito do processo,
poderia inviabilizar por completo a apreciação dos processos que hoje ainda teriam alguma chance de alcançarem a finalidade para a qual foram constituídos.
45. Considero essa situação muito grave, pois, após movimentar a máquina administrativa durante anos, os processos inviabilizados pelo decurso do tempo, acabam
por agravar os resultados negativos, referentes aos danos não ressarcidos, pela adição de custos processuais
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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que não asseguram o julgamento do processo ou mesmo
a obtenção de algum resultado positivo.

vem o julgamento do presente processo, sinalizando a
melhor decisão diante do caso concreto.

ressados do teor desta decisão;

46. Com essa preocupação, já sinalizei no item 7 do Voto
condutor do Acórdão 2.805/2007 – 2ª Câmara, no sentido de que o Tribunal deve adotar por analogia o prazo
prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código
Civil Brasileiro, para promover o arquivamento sumário
de TCE no âmbito desta Corte e na origem, quando não
houver interrupção de prazo por meio de notificação resultante de alguma ação de controle, conforme a seguir

Assim, considerando o princípio da duração razoável do
processo, insculpido no inciso LXXVII da Carta Magna e
o princípio do contraditório e da ampla defesa, cláusula
pétrea disposta no art. 5º, LV da CRFB/88, deixo de determinar o refazimento da matriz de responsabilidade.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

reproduzo:
‘7. Com efeito, deparo com a necessidade de evoluir
meu pensamento, a fim de dar o mesmo tratamento a
situações similares, sem embargo de reconhecer que irregularidades impugnadas após dez anos da expiração
da obrigação de prestar contas deveriam ser tidas como
prescritas, aplicando-se subsidiariamente o art. 205 do
Código Civil Brasileiro, desde que não tenha havido interrupção por meio de notificação expressa do gestor...’.
47. Por considerar este assunto de suma importância,
resolvi incluir esta previsão no projeto substitutivo que
apresentei, por entender que representa medida de eficiência e de estrita observância ao princípio da segurança jurídica, estatuído na Constituição Federal, com o fito
de preservar, estabilizar e harmonizar as relações sociais
e jurídicas constituídas no ‘seio estatal’.”
(grifei).
O fato de já ter transcorrido tanto tempo da época dos
fatos - 16 anos, e só agora levantar hipótese que enseje o chamamento aos autos de outros agentes públicos
supostamente envolvidos nos fatos, me parece medida
que coíbe a defesa plena, desrespeitando princípios basilares do direito e de justiça.
Nota-se, por fim, que não se está tratando aqui de abdicar do poder conferido ao Tribunal de Contas para julgar
os atos e fatos que lhes são competentes exclusivamente, mas sim de avocar a realidade dos fatos que envolDiário Oficial de Contas

Devo dizer que não inovo, mas acompanho outros julgados desta Corte de Contas nos quais o voto condutor foi
proferido no sentido de afastar a responsabilidade dos
gestores, em situações em que os demais agentes não
foram citados para responder por suas ações/omissões,
recaindo apenas para os ordenadores tal responsabilidade, como no caso concreto: Processos TC nº 1989/2010
(Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13), 167/12
(Acórdão 231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13),
4878/2003 (Acórdão 1796/2015), 3873/2005 (Acordão
910/2016), 3674/2004 (Acórdão 896/2016-Plenário).
Diante das razões aqui expostas, entendo pela extinção
do presente feito sem julgamento de mérito na forma do
art. 166 do RITCEES.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.
EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO com fundamento o §4º, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do RITCEES, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo, também por medida de racionalização administrativa e economia processual.
2.

NOTIFICAR o responsável e CIENTIFICAR intewww.tce.es.gov.br

3.

ARQUIVAR os autos.

Conselheiro Relator
VOTO VOGAL DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os presentes autos da Tomada de Contas, instaurada pela Secretaria de Estado de Educação – SEDU, tendo em vista a competência da Administração Estadual de
adotar providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção
do ressarcimento, diante da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano à administração pública estadual dos recursos repassados mediante
o Convênio 19/2002, celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e o município de Barra de São Francisco, para fornecimento de serviço de transporte escolar.
Elaborada a Instrução Técnica Inicial – ITI 265/2014 foi citado EDSON HENRIQUE PEREIRA, ex-Prefeito Municipal
de Barra de São Francisco (gestão 2001/2005) para apresentar alegações de defesa e/ou recolher o valor equivalente a 330.644,43 VRTE’s, por não ter comprovado a
boa e regular aplicação dos recursos recebidos por intermédio do Convênio n. 19/2002, conforme apontado no
subitem 2.2.1 da referida ITI:

2.2.1 – Pagamento de despesas sem a devida
comprovação
Infringência: Inobservância aos arts. 2º, X, e 3º do Decreto 3.426-N, de 14/10/92, art. 30 da Instrução Normativa STN n. 01/97, art. 93 do Decreto-Lei 200/67 e art. 63,
§2º, III, da Lei 4.320/64.
Responsável: Edson Henrique Pereira
Cargo/Função: Prefeito Municipal de Barra de São Francisco durante o exercício de 2001 a 2005.
Conduta: Não comprovou a boa e regular aplicação dos
recursos.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Nexo de casualidade: Ao realizar despesas sem os documentos comprobatórios, com os recursos repassados
por meio do Convênio 19/2002, não comprovou a boa e
regular aplicação dos recursos, causando dano ao erário e comprometendo a prestação de contas do Convênio 19/2002.

tado do Espírito Santo, conforme expressa previsão no
art. 5º, inciso I da Lei Complementar nº 621/2012, que a
tem para qualquer pessoa física, órgão ou entidade que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou
os Municípios respondam.

Silente o responsável, o feito correu à sua revelia, perdendo-se a oportunidade processual pela exaustão do
prazo prescricional, conforme bem fundamentado na
Manifestação Técnica 5218/2017, entretanto remanesce intacta a pretensão reparatória e corretiva, conforme previsto no § 5º do art. 71 da Lei Complementar nº
621/2012.

Assim, remanesce intacta o exercício da competência
atribuída a este Tribunal de Contas no art. 1º, incisos I
e IV da Lei Complementar nº 621/2012, de exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial do Estado, dos Municípios e das entidades
da administração direta e indireta dos poderes constituídos, bem como da aplicação das subvenções e renúncias
de receitas e julgar as contas daqueles que derem causa
a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
dano ao erário.

Segundo a doutrina os sentimentos básicos para a responsabilização pode ser entendido como: a) a responsabilidade como dever decorrente de um papel social;
b) responsabilidade como relação de causalidade; c) responsabilidade como punibilidade/sancionabilidade e
responsabilidade como capacidade.
Desse modo, o Prefeito Municipal, ao firmar o Convênio
nº 19/2002 celebrado entre a Secretaria de Estado da
Educação - SEDU e o Município de Barra de São Francisco, para fornecimento de serviço de transporte escolar, assumiu obrigações consignadas naquele instrumento, especificamente quanto à comprovação da execução do objeto e posterior prestação de contas, ferindo
dessa forma as normas e regulamentos como a portaria AGE/SEFAZ n. 01/2006, instrução normativa STN n.
01/97, Lei 8.666/93, lei complementar 101/00, Constituição Federal de 1988, Constituição Estadual 1989 e Lei
Federal 4.320.
É evidente que o Prefeito, ao não adotar meios de fiscalização revela a conduta qualificada por deixar de praticar um ato quando havia um dever jurídico de fazê-lo e
de inobservar um dever de cuidado objetivo a que estava
obrigado e que poderia, em ambas as situações, alterar
o resultado, no caso, impedir as irregularidades, ficando,
por isso, sujeito à jurisdição do Tribunal de Contas do EsDiário Oficial de Contas

Note-se que torna irrelevante a adequação do instrumento de fiscalização aos conceitos jurídicos sobre o enquadramento classificatório sobre responsabilidade, eis
que o fundamento de exercício da atividade de controle
externo advém de norma constitucional, inscrita no art.
70 da Constituição Federal, replicado na Constituição Estadual e na Lei Orgância deste Tribunal de Contas.
O substrato lógido do sistema de controle externo está
relacionado ao dever de prestar contas, em última análise, que alacança a todos aqueles que detém, de alguma
forma, a obrigação sobre o patrimônio público, adotando-se técnicas específicas de auditoria governamental,
evidenciando a cadeia de comando, numa visão vertical
da estrutura funcional e das relações horizontais entre
agentes responsáveis pelos atos cometidos e pelos seus

to 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.
Nesse sentido é firme a jurisprudência do Tribunal de
Contas da União em estabelecer a cupabilidade do agente público firmatário de convênio quando ausente a demonstração da efetiva realização do objeto pactuado
através do instrumento adequado, qual seja, a prestação de contas.
Isso fica evidente na leitura do seguinte trecho da Instrução Técnica Conclusiva ITC 5218/2017:
2
DA ANÁLISE DA IRREGULARIDADE DESCRITA NO
ITEM 2.2.1 DA ITI 265/2014-7: PAGAMENTO DE DESPESAS SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO
Inobservância aos arts. 2º, X, e 3º do Decreto 3.426-N,
de 14/10/92, art. 30 da Instrução Normativa STN 01/97,
art. 93 do Decreto-Lei 200/67 e art. 63, §2º, III, da Lei
4.320/64.
Responsável: Edson Henrique Pereira
Cargo/Função: Prefeito Municipal de Barra de São Francisco durante o exercício de 2001 a 2005.

achados.

Conduta: Não comprovou a boa e regular aplicação dos
recursos.

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 concei-

Nexo de casualidade: Ao realizar despesas sem os documentos comprobatórios, com os recursos repassados
por meio do Convênio 19/2002, não comprovou a boa e
regular aplicação dos recursos, causando dano ao erário e comprometendo a prestação de contas do Convênio 19/2002.

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 18 de junho de 2018

242

ATOS DA 2a CÂMARA

DA ITI:

e trinta e oito centavos).

Segundo análise realizada pelo GFS/Prestação de Contas, fls. 356-358 do processo Sedu 24904821/2003, referente à prestação de contas das parcelas recebidas em
2002, no total de R$ 669.000,00 (seiscentos e sessenta e
nove mil reais), foram constatadas pendências de diversos documentos.

Assim, concluiu-se que o valor do débito é de R$
409.172,49 (quatrocentos e nove mil, cento e setenta e
dois reais e quarenta e nove centavos), o que equivale a
330.644,43 VRTE.

Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco foi oficiada e encaminhou nova relação de pagamentos, levando a uma nova análise pelo GFS/Prestação de Contas – Sedu, onde se verificou a permanência
de diversas pendências, conforme se pode verificar às
folhas 669-671 do processo Sedu 24904821/2003.
Após o término do prazo estabelecido nas diversas notificações enviadas à convenente (processo Sedu 24904821:
OF/SEDU/CG/N. 1206/04; 1698/04, 117/05 e 502/05),
tendo em vista que as pendências não foram regularizadas, o Subsecretário de Estado da Educação para Assuntos Administrativos, sugeriu, em 4/4/2006, a instauração
de tomada de contas, que foi acatada pela Secretária de
Estado da Educação em 27/12/2006.
Por intermédio da Portaria 1051-S, de 20/9/2011, a tomada de contas foi instaurada e conduzida pela Comissão Permanente de Tomada de Contas, instituída pela Portaria 1874-S, de 28/10/2010, que concluiu que os
serviços foram prestados, todavia, houve a ocorrência de
dano ao erário, proveniente da realização de despesas
sem a devida comprovação.
Ressaltou-se que o valor total repassado à convenente
foi de R$ 843.900,00 (oitocentos e quarenta e três mil
e novecentos reais), que somados aos rendimentos da
aplicação financeira totalizaram R$ 844.553,87 (oitocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e
três reais e oitenta e sete centavos).
Desse montante, constatou-se que somente foram comprovadas as despesas no valor de R$ 435.381,38 (quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e um reais
Diário Oficial de Contas

DA ANÁLISE:
Conforme já mencionado, o responsável não apresentou
justificativas concernentes ao item 2.2.1 da ITI 265/20147, tendo sido decretada sua revelia.
O convênio é um instrumento pelo qual as partes firmam
um acordo, sendo os recursos repassados à convenente
classificados como vinculados, ou seja, não podem ser
utilizados para outros fins, senão aqueles pactuados no
convênio. Destina-se à realização de um objetivo determinado e específico, com pretensões fundamentais similares.
Segundo Marçal Justen Filho, o convênio pode ser definido como:
[...] um acordo de vontades, em que pelo menos uma
das partes integra a Administração Público, por meio do
qual são conjugados esforços e (ou) recursos, visando
disciplinar a atuação harmônica e sem intuito lucrativo
das partes, para o desempenho de competências administrativas.
Em contrapartida aos recursos repassados pela convenente, deverá a conveniada prestar contas dos recursos
utilizados, por intermédio de documentos hábeis.
Uma vez que as contas não foram prestadas ou foram
prestadas parcialmente, entende-se que o valor que não
teve sua destinação comprovada deve ser ressarcido ao
erário.
No caso concreto, verifica-se que por diversas vezes o
responsável foi oficiado à encaminhar a documentação faltante, todavia, não o fez.Destaca-se que o valor
total repassado à Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco, por intermédio do convênio 19/2002, acrescidos dos rendimentos das aplicações financeiras, foi R$
www.tce.es.gov.br

844.553,87. Verifica-se que desse montante, apenas foram comprovadas as despesas de R$ 435.381,38, sendo
passível de devolução o valor de R$ 409.172,49 (quatrocentos e nove mil, cento e setenta e dois reais e quarenta
e nove centavos), equivalente a 330.644,43 VRTE.
Nesse passo, ante a ausência de justificativas por parte
do defendente, bem como pelos fatos apurados na TCE e
documentos constantes dos autos, sugere-se que a manutenção da irregularidade em análise e condenação do
responsável apontado na ITI, com o consequente ressarcimento de 330.644,43 VRTE, e aplicação de multa proporcional ao dano.
3
TO

CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMEN-

4.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos que versam sobre a Tomada de Contas Especial,
instaurada pela Secretaria de Estado de Educação, referente ao convênio 19/2002, firmado com a Prefeitura
Municipal de Barra de São Francisco, cuja gestão esteve
sob a responsabilidade do senhor Edson Henrique Pereira, conclui-se pela irregularidade das contas, tendo em
vista a manutenção da irregularidade a seguir:
Pagamento de despesas sem a devida comprovação
(Item 3 desta ITC)
Basel Legal: arts. 2º, X, e 3º do Decreto 3.426-N, de
14/10/92, art. 30 da Instrução Normativa STN 01/97,
art. 93 do Decreto-Lei 200/67 e art. 63, §2º, III, da Lei
4.320/64.
Responsável: Edson Henrique Pereira (Prefeito Municipal de Barra de São Francisco durante o exercício de
2001 a 2005)
Ressarcimento: 330.644,43 VRTE
4.2 Deste modo, e diante do preceituado no art. 319, §
1º, incisos I ao IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por julgar irregulares as contas do senhor Edson Henrique Pereira (Prefeito Municipal de Barra de São Francisco – 2002 a 2005), pelo cometimento de infração que
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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causou dano injustificado ao erário, tipificado no item
3 desta instrução, com amparo no art. 84, III, “a”, “b”,
“c”, “d” e “e”, da LC 621/2012, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a 330.644,43 VRTE, sugerindo, ainda, a aplicação de multa pecuniária proporcional ao dano, com amparo no artigo 134 da aludida lei.
4.3 Ressalta-se que caso o responsável seja condenado
por este Tribunal, ao débito deverão ser acrescidos os juros de mora, devendo tal informação ser registrada no
expediente citatório, em conformidade com o art. 157,
§1º e art. 164, caput, da Resolução TC 261/2013, c/c art.
89, caput, e art. 150, parágrafo único, da LC 621/2012.
Não socorre aos Prefeito o fato de lançar-se unicamente à sua conta a obrigação de ressarcimento. O instituto
da solidariedade na recomposição ao erário é adotado
pela legislação como instrumento de satisfação do credor, e caso houvesse outros responsáveis citados, a cada um caberia, individualmente, a recomposição total do
dano, conforme consolidada jurisprudência do Tribunal
de Contas da União e que pode ser encontrado sistematizado conforme o seguinte:
Acórdão 1337/2017 - Plenário
Data da sessão 28/06/2017
Relatora ANA ARRAES
Não há necessidade de chamamento, no processo de
controle externo, de todos os corresponsáveis por débito perante o erário, uma vez que o instituto da solidariedade passiva é benefício conferido pelo legislador ordinário ao credor, que pode exigir de um ou de alguns dos
devedores o pagamento da integralidade da dívida.
Comprovada a lesão ao patrimônio público e o seu nexo
na conduta omissiva de Edson Henrique Pereira, impõe-se a sua obrigação de ressarcimento ao erário do valor
do dano.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as raDiário Oficial de Contas

zões expostas neste voto, no sentido de:
1.
DECRETAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA com fulcro no art. 71, §2º, II da Lei Complementar
nº 621/2012.
2.
JULGAR IRREGULARES as contas de EDSON
HENRIQUE PEREIRA com fulcro no art. 84, III, “e” da Lei
Complementar nº 621/2012, CONDENANDO-O à obrigação de ressarcimento do valor equivalente a 330.644,43
VRTE’s, devidamente atualizado, fundamentado no art.
87, V da Lei Complementar nº 621/2012.
3.

Ciência ao Ministério Público de Contas.

4.

Transitado em julgado, arquivar.

João Luiz Cotta Lovatti
Conselheiro
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER:
Tratam os presentes autos da Tomada de Contas, instaurada pela Secretaria de Estado de Educação – SEDU, tendo em vista a competência da Administração Estadual de
adotar providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção
do ressarcimento, diante da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano à administração pública estadual dos recursos repassados mediante
o Convênio 19/2002, celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e o município de Barra de São Francisco, para fornecimento de serviço de transporte escolar.
Na Sessão Ordinária da Segunda Câmara realizada no dia
28/02/2017 o Conselheiro Relator Sérgio Manoel Nader
Borges proferiu voto no sentido de extinguir o processo sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, também por medida de racionalização administrativa e economia processual, notificar o
responsável e cientificar interessados do teor desta decisão e arquivamento dos autos.
www.tce.es.gov.br

Na mesma Sessão Ordinária o Conselheiro em Substituição João Luiz Cotta Lovatti proferiu voto reconhecendo a
prescrição da pretensão punitiva por parte desta Corte
de Contas, bem como julgar irregulares as contas do Sr
Edson Henrique Pereira, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a 330.644,43 VRTE’s, ciência ao
Ministério Público de Contas e posterior arquivamento
dos autos.
Todavia, nos termos do §1º do artigo 373 do Regimento Interno deste Tribunal a prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal.
Porém, observo que no caso dos presentes autos não
houve a oitiva do Ministério Público de Contas para se
manifestar acerca da ocorrência de prescrição neste processo, assim como prescreve a Lei.
Diante do exposto, voto para que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas para que se manifeste acerca da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva neste caso, e posteriormente, sejam encaminhados os autos ao Gabinete do Relator
do processo, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC-378/2018 – SEGUNDA CÂMARA
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 em :
1.1. DECRETAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
com fulcro no art. 71, §2º, II da Lei Complementar nº
621/2012.
1.2. JULGAR IRREGULARES as contas de EDSON HENRIQUE PEREIRA com fulcro no art. 84, III, “e” da Lei Complementar nº 621/2012, CONDENANDO-O à obrigação
de ressarcimento do valor equivalente a 330.644,43 VRSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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TE’s, devidamente atualizado, fundamentado no art. 87,
V da Lei Complementar nº 621/2012.

Representantes: Paulo Cesar de Oliveira, Paulo Sérgio da
Silva, Diego Viana Carneiro

1.3. Ciência ao Ministério Público de Contas.

Responsável: HUMBERTO ALVES DE SOUZA

1.4. Transitado em julgado, arquivar.

Procuradores: MARCELO GOMES PIMENTEL (OAB: 9144ES), CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB: 15042-ES, OAB:
120469-RJ), MARCELO STITI DE PAULA (OAB: 16405-

2. Nos termos do voto-vogal do conselheiro substituto
João Luiz Cotta Lovatti, encampado, em sessão, pelo relator e pelo conselheiro Domingos Augusto Taufner.
3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator)
e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
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-379/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Processos: 04308/2014-9, 02224/2014-1

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Apiacá
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
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ES, OAB: 131461-MG)
EMENTA: AUDITORIA ORDINÁRIA – CONTRATAÇÃO
ADIMPLIDA POR MEIO DE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – MANUTENÇÃO DA IRREGULARIDADE – MULTA – DETERMINAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de determinação prevista no Plano de Fiscalização n.º 93/2014, para realização de procedimento fiscalizatório que compreendeu a fiscalização ordinária dos
atos administrativos do município e temas constantes
de representação encaminhada a esta Corte de Contas,
que versavam sobre o adimplemento de contratação por
meio de recibo de pagamento de autônomo (RPA) e contratação de shows artísticos.
Após análise dos processos administrativos especificados no Plano de Fiscalização, foi apresentado o Relatório
de Fiscalização RA-O 64/2014, que em relação à contratação ou pagamento de valores destinados à contratação
de atrações musicais para o carnaval de 2014, concluiu
que não houve irregularidades. Não obstante, em relação às contratações irregulares adimplidas por meio de
recibo de pagamento autônomo - RPA, concluiu-se pela
existência de indício de irregularidade. Sugeriu ainda o
Relatório, o acompanhamento do Processo Administrativo n.º 1769/2013, referente ao Pregão Presencial n.º
043/2013, tendo como objeto a eventual e futura aquisição de pneus para a frota municipal, para averiguar se
a Administração Municipal tomou as medidas necessárias, conforme parecer da procuradoria; bem como sewww.tce.es.gov.br

ja oficiado o município de Apiacá quanto à instauração
do respectivo procedimento administrativo disciplinar e
o seu final, informando quais as conclusões que dele resultaram, referente aos processos Administrativos Municipais n.º 413/2014, 414/2014 e 519-A/2014.
Em seguida, foi elaborada a ITI 1246/2014 (fl. 698), que
sugeriu a citação do responsável para apresentar sua justificativa em relação ao indício de irregularidade apontado no Relatório de Fiscalização, o que foi acolhido pela Decisão Monocrática Preliminar DECM 1534/2014,
de fl. 700, sendo por fim expedido o Termo de Citação
1909/2014, de fl. 701 dos autos.
Não havendo resposta do gestor em tempo hábil, foi decretada a revelia do Sr. Humberto de Alves de Souza,
através da decisão de fl. 706, por este Relator, que determinou, em seguida, o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas- NEC, para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva, em atendimento ao artigo 47, inciso III, alínea d, do Regimento
Interno deste TCEES (Res. TC 261/2013), o que resultou
na manifestação ITC 4363/2015 às fls. 707/715, que, em
síntese, concluiu pela manutenção da irregularidade referente a “contratações irregulares adimplidas por meio
de Recibo de Pagamento Autônomo – RPA, com aplicação de multa individual e determinações”.
Em seguida, foram os autos encaminhados ao ilustre
membro do Ministério Público Especial de Contas, que
exarou parecer às fls. 718/721, concordando com o posicionamento da unidade técnica.
Incluído o processo na pauta da 41ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara ocorrida no dia 07/12/2017, durante
seu julgamento, o Sr. Humberto Alves de Souza proferiu
sustentação oral como forma de defesa, ocasião em que
foram juntados aos autos os memoriais referentes à sustentação oral.
Posteriormente, então, tal argumentação foi novamente
analisada pela unidade técnica e pelo órgão ministerial,
que mantiveram os termos de suas respectivas manifesSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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tações conclusivas anteriores.
Assim vieram aos autos a esse Gabinete.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Adoto como parte do meu voto a rica análise consignada
nas manifestações técnicas 4363/2015-1 e 0123/20188, elaboradas pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas e Núcleo de Controle Externo de Normatização da Fiscalização, respectivamente, que contaram
com anuência do Ministério Público Especial de Contas:
Em sede de Instrução Técnica Inicial, por meio da ITI
1246/2014, foi apontado, com base no relatório de Auditoria, o seguinte indício de irregularidade:
2.1 – Contratações Irregulares adimplidas por meio de
recibo de pagamento de autônomo (RPA).
Base legal: Art. 37, II e IX da Constituição Federal
Responsável: Sr. Humberto Alves de Souza – Prefeito
Municipal
A Instrução Técnica Inicial apontou como indício de irregularidade a contratação de pessoal pelo município de
Apiacá, para ocupar cargos existentes em seu quadro de
pessoal, constantes em seu Plano de Cargos e Salários.
A equipe técnica analisou nove contratações, concluindo
que os serviços contratados são “típicos da Administração Pública, inclusive, alguns destes fazem parte do rol
dos cargos dispostos na Estrutura Administrativa do Município, constante na Lei n.º 840/2012”.
Quanto aos demais serviços contratados, afirma a área
técnica que, embora não façam parte da estrutura administrativa, nem por isso poderiam ser contratados à margem da lei, de forma direta, tal como despesa comum,
pois em decorrência de suas peculiaridades, são intrínsecas a de um servidor da administração pública. Ademais, apontam que as contratações se deram de forma
reincidente, ocorrendo duas ou mais vezes durante o período anual.
Diário Oficial de Contas

Esclarece a equipe técnica que a possibilidade de contratação por meio de trabalhadores autônomos deve ser
dar para a realização de serviços atípicos, não ligados diretamente ao fim que se propõem a Administração Pública.
De outro modo, para contratar sem a realização de concurso público ou por meio de cargos comissionados, nos
casos previstos em lei, deverá fazê-lo por meio de contratações temporárias, nos moldes previstos no art. 37,
IX da Constituição Federal.
Assim, referente às contratações analisadas, com pagamento mensal através de RPA, cujas peculiares se equivalem à despesa de pessoal, entende a área técnica que
foram realizadas de modo irregular.
O senhor Humberto Alves de Souza, Prefeito Municipal
de Apiacá a época dos fatos - embora regularmente citado, não compareceu aos autos para se defender, tendo sido declarado revel por este Relator, conforme Decisão de fl. 706.
Como se infere dos autos, o Município de Apiacá realizou a contratação de diversos “prestadores de serviços”,
através de Recibo de Pagamento a Autônomo – RPA, para a realização de atividades típicas da Administração Pública, sendo certo que algumas dessas atividades constam, inclusive, no Plano de Cargos e Salários do município.
No caso em análise, o meio adotado pelo gestor público para contratação de serviços típicos da administração
pública, através de pessoa física, com pagamento através
de RPA, sem a prévia aprovação em concurso público,
não encontra amparo na norma constitucional. A Constituição Federal estabelece, no seu art. 37, IX, quais as
possibilidades de ingresso no serviço público, prevendo,
como norma geral, a aprovação em concurso público de
provas ou provas e títulos.
Admitem-se exceções, como a nomeação para cargos
em comissão, conforme previsto no art. 37, II, in fine, e
www.tce.es.gov.br

ainda, contratação pela Administração Pública de servidores por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo que a Lei Federal nº 8.745/93 traz em seu art. 2º,
o conceito de necessidade temporária que justifique a
contratação provisória, sendo aplicável na ausência de
lei específica do ente.
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, julgamento em 9-6-2004, no mesmo sentido: RE 658.026, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 94-2014, Plenário).”
Respeitadas as atividades efetivamente de cunho temporário, e observadas as condições acima previstas, a
contratação seria regular. Ocorre que é comum a contratação, pela Administração Pública, de servidores temporários, para a execução de atividades de necessidade
permanente, em flagrante violação ao concurso público,
pois revestida de vínculo temporário. É o caso dos autos, onde as contratações realizadas foram firmadas para
atender à necessidade permanente da Administração.
Como bem especificou a área técnica, as contratações se
deram para as atividades de ajudante de pedreiro, manutenção e serviços de obras, coveiro, operador de máquinas, borracheiro, segurança, apoio ao protocolo, auxiliar no IDARF, sendo certo que, ou tais atividades fazem parte do rol de cargos previstos no Plano de Cargos
e Salários do município (Pedreiro, auxiliar de serviços e
obras, operador de máquinas, auxiliar administrativo),
ou constituem atividades intrínsecas de um servidor da
administração pública.
Imperioso concluir que as contratações realizadas não
constituem hipóteses de contratação por meio de prestação de serviços autônomos, pois estão relacionadas à
atividade fim da Administração, cuja contratação deveria
se dar por meio de regular concurso público.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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O concurso público é um instituto constitucional e deve ser a via ordinária para admissão pela Administração
Pública, tanto que o Supremo Tribunal Federal, afirmou
que “comprovada a necessidade de contratação de pessoal, deve-se nomear os candidatos aprovados no certame em vigor em detrimento da renovação de contrato
temporário” (AI 684.518-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 28-4-2009).
Analisando as recentes decisões do Pretório Excelso,
verifica-se no Informativo 742 uma análise aprofundada sobre o tema. Reafirmou-se a necessidade do cumprimento das quatro condições previamente citadas e,
quanto à interpretação do art. 37, inciso IX, esta deve ser
restritiva, de modo que a lei que excepciona a regra de
obrigatoriedade do concurso público não pode trazer situações genéricas. Colaciona-se o citado trecho do Informativo de Jurisprudência:
RE 658.026, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 9-42014, Plenário, Informativo 742, com repercussão geral.
É inconstitucional lei que institua hipóteses abrangentes
e genéricas de contratações temporárias sem concurso público e tampouco especifique a contingência fática
que evidencie situação de emergência. Essa é a conclusão do Plenário ao prover, por maioria, recurso extraordinário no qual se discutia a constitucionalidade do art.
192, III, da Lei 509/1999 do Município de Bertópolis/MG.
(...) Prevaleceu o voto do min. Dias Toffoli (relator). Ponderou que seria indeclinável a observância do postulado
constitucional do concurso público (CF, art. 37, II). Lembrou que as exceções a essa regra somente seriam admissíveis nos termos da Constituição, sob pena de nulidade. Citou o Enunciado 685 da Súmula do STF. (...)
Apontou que as duas principais exceções à regra do concurso público seriam referentes aos cargos em comissão
e à contratação de pessoal por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, II, in fine, e IX, respectivamente). Destacou que, nesta última hipótese, deveriam ser
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atendidas as seguintes condições: a) previsão legal dos
cargos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; e d) interesse público excepcional. Afirmou que o art. 37, IX, da CF deveria ser interpretado restritivamente, de modo que a lei que excepcionasse a regra de obrigatoriedade do concurso público não poderia ser genérica, como no caso. Frisou que
a existência de meios ordinários, por parte da administração, para atender aos ditames do interesse público,
ainda que em situação de urgência e de temporariedade, obstaria a contratação temporária. Além disso, sublinhou que a justificativa de a contratação de pessoal buscar suprir deficiências na área de educação, ou de apenas ser utilizada para preencher cargos vagos, não afastaria a inconstitucionalidade da norma. No ponto, asseverou que a lei municipal regulara a contratação temporária de profissionais para realização de atividade essencial e permanente, sem que fossem descritas as situações excepcionais e transitórias que fundamentassem
esse ato, como calamidades e exonerações em massa,
por exemplo.
Sobre o tema, esta Corte de Contas já se manifestou através do Parecer/Consulta TC-11/2013, acompanhando o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido
de que a inércia da Administração não pode acarretar no
descumprimento do interesse público. Em sequência, fez
a ressalva de que é necessária a existência de lei trazendo expressamente os casos de contratação temporária.
Segue trecho do citado Parecer/Consulta:

justificam a contratação, por tempo determinado, para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
Quanto à contratação temporária de excepcional interesse público, a hipótese se sujeita às seguintes condições: 1) previsão legal dos casos; 2) a contratação há de
ser por tempo determinado; 3) deverá atender necessidade temporária; 4) essa necessidade temporária deve
ser de interesse público excepcional.
Tendo os serviços jurídicos do Município, incluídos os
afetos ao Poder 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-se aos
requisitos da temporariedade e da excepcionalidade, e
respeitando-se as demais condições expostas no decorrer no presente trabalho.
Dessa forma, é forçoso concluir pela jurisprudência citada que, ante à contratação temporária, faz-se necessária
a previsão legal específica da contingência fática que evidencie a situação de emergência e autorize as hipotéticas e determinadas contratações sem concurso público,
devendo ser realizado procedimento seletivo, ainda que
simplificado.

PARECER/CONSULTA TC-011/2013

No caso concreto, vemos que o gestor sequer apresentou defesa ao indício de irregularidade a ele imputado,
quedando-se inerte nos autos.

(...) a possibilidade das contratações temporárias para
atividades permanentes foram admitidas pelo STF sob o
argumento de que a inércia da Administração não pode ser punida em detrimento do interesse público, que
ocorre quando colocado em risco o princípio da continuidade da atividade estatal. É preciso deixar claro também
que a Constituição Federal exige que haja lei listando os
casos excepcionais que dispensam o concurso público e

Assim, em face da não comprovação, pelo responsável,
da legalidade das contratações por ele efetuadas, deixando de fundamentá-la em legislação específica que regulamentasse a necessidade temporária de excepcional
interesse público, considera-se configurada a irregularidade, consubstanciada na contratação irregular adimplida por meio de recibo de pagamento de autônomo
– RPA.
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Ante os fatos acima mencionados, e das normas aplicáveis ao caso em estudo, resta claro que a contratação
efetuada configura, em verdade, contratação temporária de agente público para o exercício de função permanente da Administração, sem concurso público, fora das
hipóteses admitidas constitucionalmente, uma vez que
as contratações temporárias só são admitidas pela Carta Constitucional Brasileira “para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público” (art. 37, IX,
CF/88).
Após a decretação da revelia, conforme já aqui mencionado, o responsável manifestou-se em sede de sustentação oral, alegando em sua defesa que “ao analisar detidamente os casos apresentados, verificaremos que são
‘funções’ que não tem no quadro de pessoal da municipalidade e outros, que mesmo tendo, de forma excepcional tiveram que ser contratados para atender às suas
respectivas situações”.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo defendente, o que se denota dos autos é a contratação de mão
de obra sem processo seletivo e concurso público, remunerada por meio de Recibo de Pagamento Autônomo –
RPA.
Argumenta o defendente que houve interesse público nas contratações efetuadas, contudo não comprova
a existência de lei trazendo expressamente os casos de
contratação temporária.
Não logrou êxito o defendente em demonstrar a previsão legal específica, bem como a contingência fática que
evidenciasse a situação de emergência autorizativa de
contratações sem concurso público, bem como não restou evidenciada a elaboração de processo seletivo, ainda
que simplificado, demonstrando, portanto, que as contratações se realizaram ao arrepio da lei.
A Constituição Federal, em seu art. 37, II, prevê, sem deixar margem para entendimento diverso, a exigência do
concurso para o ingresso no serviço público, excetuando-se, tão somente, as hipóteses contidas nos art. 37, II
Diário Oficial de Contas

e IX, CF/88.

na Constituição Federal.

Diante do exposto, em face da não comprovação pelo
responsável, da legalidade das contratações por ele efetuadas, tendo em vista que não há legislação específica
autorizativa da contratação por necessidade temporária
de excepcional interesse público, resta confirmada a irregularidade anteriormente analisada na Instrução Técnica
Conclusiva nº 4363/2015.

3.3.
Recomenda-se, ainda, seja oficiado o Município
de Apiacá/ES para que informe ao Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo – TCEES acerca da instauração
do respectivo procedimento administrativo disciplinar,
bem como ao seu final, quais as conclusões resultaram
do mesmo, tendo em vista as considerações expendidas
no item 5.2.2 (Contratação de Shows Artísticos), referente aos Processos Administrativos de titularidade da Municipalidade tombados sob os nºs 413/2014, 414/2014 e
519-A/2014.

Portanto, entende-se, assim, pela manutenção da irregularidade.
DOS DEMAIS PROCESSOS ANALISADOS PELO RA-O
64/2014
O Relatório de fiscalização analisou o processo n.º
1769/2013, relativo ao Pregão Presencial 43/2013, para registro de preços para futura e eventual aquisição de
pneus para a frota municipal, bem como a Contratação
de Shows Artísticos pelo município.
Muito embora não tenham sido encontrados indícios de
irregularidade, a equipe técnica sugeriu a recomendação
das seguintes medidas para acompanhamento:
3.1.
Acompanhamento do Processo n.º 1769/2013,
referente ao Pregão Presencial n.º 043/2013, tendo como objeto a eventual e futura aquisição de pneus para
a frota municipal, para averiguar se a Administração tomou as medidas necessárias, conforme parecer da Procuradoria Municipal, com relação a desistência, por parte da licitante, do cumprimento das cláusulas constantes
na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043-B/2013, conforme descrito no item 5.1.2 deste relatório.
3.2.
Acompanhamento em futuras fiscalizações com
relação às contratações de pessoal, bem como a emissão de parecer, por parte dessa Colenda Corte, exigindo àquela municipalidade estancar, de vez, tais contratações na forma como vem sendo realizada, importando, nas futuras, efetuá-las dentro da legalidade, ou seja,
por intermédio de concurso público ou através de cargos comissionados ou temporários, conforme disposto
www.tce.es.gov.br

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas, seu ilustre representante, Dr. Luciano Vieira, ratificou o entendimento da área técnica, às fls. 718/721,
e ratificou seu posicionamento à fl. 811, excepcionando
somente uma questão, com a qual também concorda este Relator.
Tal exceção diz respeito somente à proposição de monitoramento contida no item 4.4 da ITC 4363/2015. A proposição enquadra-se perfeitamente no disposto no art.
2º, § 1º da Resolução nº 278/2014 desta Corte de Contas, in verbis:
Art. 2º Denomina-se monitoramento a ação de verificação do cumprimento de determinações e recomendações expedidas pelo TCEES e dos resultados delas advindos.
§ 1º Não será objeto de monitoramento a deliberação
que não explicite as providências a serem adotadas pelo gestor ou sucessor, bem assim aquela que determinar
genericamente o cumprimento de normas ou que deixe
de fixar prazo para adoção de medidas com vistas a solucionar o problema apontado.
Assim, por tratar-se de determinação não monitorável,
deixa este Relator de expedi-la.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da área técnica e concordando integralmente
com o Ministério Público de Contas, VOTO para que seSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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ja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.

3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

4. Especificação do quórum:

Conselheiro Relator

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator)
e Domingos Augusto Taufner.

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. MANTER o indício de irregularidade analisado, a saber:
4.1.1. Contratações Irregulares Adimplidas Por Meio De
Recibo De Pagamento De Autônomo – RPA
1.2. APLICAR MULTA INDIVIDUAL ao responsável, Sr.
Humberto Alves de Souza, no valor de 500 (quinhentos)
VRTE, com amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96,
inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93 por se
tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à época de parte dos fatos apurados;
1.3. DETERMINAR, com fundamento no artigo 87, inciso
VI, da Lei Complementar nº 621/2012 (LOTCEES), ao Executivo Municipal de Apiacá que se abstenha de contratar servidores sem concurso público, fora das hipóteses
expressamente previstas no art. 37, II, e IX, da Constituição Federal, sob pena de multa, na forma prevista no art.
135, II, do mesmo diploma legal;
1.4. CIENTIFICAR os signatários da Representação constante do Processo TC 2224/2014, do teor da decisão final a ser proferida, em razão de a Representação acolhida nesta E. Corte sob o número TC 2224/2014 ter sido apensada aos presentes autos, nos quais foram analisadas as irregularidades apontadas naquele processo;
1.5. NOTIFICAR o responsável, Sr. HUMBERTO ALVES DE
SOUZA na forma do artigo 358, inciso III da Resolução TC
n° 261/2013 da decisão que venha ser prolatada;
2. Unânime.
Diário Oficial de Contas

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(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 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-384/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Processos:

01214/2016-2, 05238/2015-7

Classificação:
sentação

Controle Externo - Fiscalização - Repre-

UG: 		
CMBSF - Câmara Municipal de Barra
de São Francisco
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
www.tce.es.gov.br

Representante:

ADMILSON RIBEIRO BRUM

Partes: ELCIMAR DE SOUZA ALVES, CARLOS RUBENS
DA SILVA, JUVENAL CALIXTO FILHO, ADMILSON RIBEIRO
BRUM, ANTONIO MORAIS FILHO, EMERSON
RODRIGUES CARDOSO, JESSUI ALBINO GONCALVES, JOAO LUIZ COZER, PAULO ROBERTO DOS REIS, SEBASTIAO
DA CRUZ CAETANO, VALEZIO ARMANI, WILSON PINTO
DAS MERCES
Procuradores:
Vanessa Moreira Vargas, Marcio Azevedo Schneider, Sebastião Rivelino de Souza Amaral,
BRUNA HOLZ BADKE BREDA, ADVOCACIA RIVELINO
AMARAL
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO – PAGAMENTO DE DIÁRIAS
SEM COMPROVAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO – CONTAS
IRREGULARES COM RESSARCIMENTO E MULTA AOS RESPONSÁVEIS – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de Representação, apresentada por
vereador de Barra de São Francisco, protocolada em
18/02/2016, na qual relata a ocorrência de possíveis irregularidades cometidas sob a gestão do ex-presidente
da câmara, Juvenal Calixto Filho.
Instada a se manifestar, a 3ª Secretaria de Controle Externo, em Manifestação Técnica Preliminar nº 1214/2016 de
fls. 121/123, relaciona à possíveis irregularidades apontadas pelo representante, sugerindo o conhecimento da
Representação, excluindo-se, tão somente, a irregularidade que se refere ao pagamento de diárias, visto a mesma ser objeto do processo TC 5238/2015. Em cumprimento a determinação contida no Termo de Designação
59/2016, foi procedida inspeção para apuração de denúncia na CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO ainda em 2016, abrangendo atos de gestão praticados no exercício de 2015.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Os objetos a serem auditados referem-se à utilização indevida de diárias; utilização indevida de veículos em viagens sem interesse público, resultando em gasto excessivo de combustíveis; bem como gastos com táxis em viagens; contratação de servidor comissionado para exercer cargo de motorista, que é efetivo, além da utilização
indevida de diárias por parte deste servidor; e contratação de empresa onde um dos vereadores seria sócio-proprietário.
A SecexDenúncias – Secretaria de Controle Externo de
Denúncias e Representações, através da Instrução Técnica Inicial ITI 00915/2016-9 (fls. 749/752 – vol. V), baseando-se nos achados de auditoria demonstrados no
Relatório de Inspeção 009/2016-9 (fls.145/195 – vol. I),
analisando o feito, sugere a citação dos responsáveis Tratam os presentes autos de Representação, protocolizada por vereador de Barra de São Francisco, na qual relata a ocorrência de possíveis irregularidades cometidas
pelos senhores Juvenal Calixto Filho; Antonio Morais Filho; Carlos Rubens da Silva; Elcimar se Souza; Emerson
Rodrigues; Jessui Albino; João Luiz Cozer; Paulo Roberto
Reis; Sebastião da Cruz Caetano; Valezio Armani e Wilson Pinto das Mercês, para apresentarem as alegações
de defesa e/ou recolherem a importância devida, individual ou coletivamente, bem como sugere, ainda, a conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, em virtude dos indicativos de irregularidades que denotam dano ao erário, em razão das seguintes irregularidades:
IRREGULARIDADE SUBITEM DO RI 9/2016-9 RESSARCIMENTO RESPONSÁVEIS VRTE
Ausência de motivação da finalidade e do interesse público das viagens.
2.1.1.2 11.193,99

Juvenal Calixto Filho

Justificativa insuficiente quanto à finalidade e ao interesse público no pagamento de diárias 2.2.1.1 3.981,99 Juvenal Calixto Filho
Justificativa insuficiente quanto à finalidade e ao interesDiário Oficial de Contas

se público no pagamento de diárias 2.2.1.1 4 . 1 3 0 . 8 5
Antonio Morais Filho e Juvenal Calixto Filho
Justificativa insuficiente quanto à finalidade e ao interesse público no pagamento de diárias 2.2.1.1 3 . 0 8 8 , 8 3
Carlos Rubens da Silva e Juvenal Calixto Filho
Justificativa insuficiente quanto à finalidade e ao interesse público no pagamento de diárias 2.2.1.1 744,30 Elcimar de Souza e Juvenal Calixto Filho
Justificativa insuficiente quanto à finalidade e ao interesse público no pagamento de diárias 2.2.1.1 2 . 0 0 9 , 6 0
Emerson Rodrigues e Juvenal Calixto Filho
Justificativa insuficiente quanto à finalidade e ao interesse público no pagamento de diárias 2.2.1.1 2 . 7 1 6 , 6 8
Jessui Albino e Juvenal Calixto Filho
Justificativa insuficiente quanto à finalidade e ao interesse público no pagamento de diárias 2.2.1.1 2 . 4 5 6 , 1 8
João Luiz Cozer e Juvenal Calixto Filho
Justificativa insuficiente quanto à finalidade e ao interesse público no pagamento de diárias 2.2.1.1 1 . 5 6 3 , 0 2
Paulo Roberto Reis e Juvenal Calixto Filho
Justificativa insuficiente quanto à finalidade e ao interesse público no pagamento de diárias 2.2.1.1 3 . 4 9 8 , 1 9
Sebastião da Cruz Caetano e Juvenal Calixto Filho
Justificativa insuficiente quanto à finalidade e ao interesse público no pagamento de diárias 2.2.1.1 1 . 2 2 8 , 0 9
Valezio Armani e Juvenal Calixto Filho
Justificativa insuficiente quanto à finalidade e ao interesse público no pagamento de diárias 2.2.1.1 2 . 2 7 0 , 1 0
Wilson Pinto das Mercês e Juvenal Calixto Filho
Justificativa insuficiente quanto à finalidade e ao interesse público da despesa com táxi
2.3.1.1 725,69 Juvenal Calixto Filho

2.1.1.1 Juvenal Calixto Filho
Acolhida parcialmente a sugestão da equipe técnica, deixou-se de converter os autos em Tomada de Contas Especial naquela oportunidade.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram justificativas e documentos consoante se vê ás fls. 788/804;
807/829 e 832/838.
Instada a se Manifestar a SecexDenúncias, por meio de
Instrução Técnica Conclusiva nº 1622/2017, assim se posicionou:
“3 CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADE:
3.1. Diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV,
da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por Converter
os presentes autos em tomada de contas especial em
face da existência de injustificado dano ao erário, conforme consta nos itens 2.1.1.2, 2.2.1.1 e 2.3.1.1 da ITI
915/2016, no valor total de R$ 85.008,03 (oitenta e cinco
mil e oito reais e três centavos), equivalente a 31.635,60
(trinta e um mil, seiscentos e trinta e cinco inteiros e sessenta centésimos) VRTEs, na forma do art. 57, inc. IV,
da Lei Complementar nº 621/2012 c/c art. 207, inc. VI
e art. 317, § 1º, inc. I ao III, e § 3º, todos da Resolução
TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), ressaltando
que o responsável foi devidamente citado quanto à possibilidade de ressarcimento.
3.2. Por todo o exposto e com base no inciso II2 , do artigo 95 c/c artigo 99, §2º3 , da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente Representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:

IRREGULARIDADE SUBITEM DO RI 9/2016-9 RESPONSÁVEIS

2.1.1.1 – Deficiência nos procedimentos de fiscalização
do contrato quanto à finalidade e ao interesse público
das viagens Base legal: Art. 67, caput, da Lei 8.666, de
21 de junho de 1993, e Resolução TC 227, de 25 de agosto de 2011.

Deficiência nos procedimentos de fiscalização do contrato quanto à finalidade e ao interesse público das viagens.

Agente responsável: Sr. Juvenal Calixto Filho, Presidente
da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exer-

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 18 de junho de 2018

250

ATOS DA 2a CÂMARA

cício de 2015.
2.1.1.2 – Ausência de motivação da finalidade e do interesse público das viagens
Base legal: Art. 45, § 2º, da Constituição do Espírito Santo, de 5 de outubro de 1989.
Agente responsável: Sr. Juvenal Calixto Filho, Presidente
da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício de 2015. Ressarcimento: R$
10.658,03, equivalente a 3.966,37 VRTEs.
2.2.1.1 – Justificativa insuficiente quanto à finalidade e
ao interesse público no pagamento de diárias
Base legal: Arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64; art. 45, § 2.º,
da Constituição do Estado do Espírito Santo (Princípio da
Motivação Suficiente).
Agentes responsáveis: Sr. Juvenal Calixto Filho, Presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no
exercício de 2015, Sr. Antônio Moraes Filho (Vereador),
Sr. Carlos Rubens da Silva (Vereador), Sr. Emerson Rodrigues Cardoso (Vereador), Sr. Jessui Albino Gonçalves (Vereador), Sr. João Luiz Cozer (Vereador), Sr. Paulo Roberto
dos Reis (Vereador), Sr. Sebastião da Cruz Caetano (Vereador), Sr. Valezio Armani (Vereador), Sr. Wilson Pinto das
Mercês (Vereador) e Sr. Elcimar de Souza Alves (Agente
Administrativo).
Ressarcimento: R$ 72.400,00, equivalente a 26.943,53
VRTEs.
2.3.1.1 – Justificativa insuficiente quanto à finalidade e
ao interesse público da despesa com táxi
Base legal: Arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64; art. 45, § 2.º,
da Constituição do Estado do Espírito Santo (Princípio da
Motivação Suficiente).
Agente responsável: Sr. Juvenal Calixto Filho, Presidente
da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício de 2015. Ressarcimento: R$ 1.950,00, equivalente
a 725,69 VRTEs.
3.3 Por todo o exposto, e diante do preceituado no art.
Diário Oficial de Contas

319, parágrafo único, IV4 da Res. TC 261/13, conclui-se
opinando por:
3.3.1 acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade do senhor Elcimar de Souza Alves, Agente Administrativo da Câmara Municipal de Barra de São
Francisco, em relação à irregularidade descrita no item
2.2.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva;
3.3.2 rejeitar as razões de justificativa do senhor Juvenal
Calixto Filho, Presidente da Câmara Municipal de Barra
de São Francisco no exercício de 2015, pela prática de
atos ilegais descritos no item 2.1.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa ao responsável com amparo nos artigos 88 e 135 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012; rejeitar ainda as alegações de defesa do senhor Juvenal Calixto Filho, Presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco
no exercício de 2015, em razão do cometimento de irregularidades, que causaram dano injustificado ao erário,
descritas:
A) no item 2.1.1.2 desta Instrução Técnica Conclusiva,
sugerindo sua condenação ao ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de R$ 10.658,03 (dez mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e três centavos), equivalente a 3.966,37 (três mil, novecentos e sessenta e seis
inteiros e trinta e sete centésimos) VRTEs, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f”,
art. 87, incisos II e V e § 1º, e art. 89 da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda pela aplicação de multa
proporcional ao dano, conforme art. 134 da Lei Complementar 621/2012;
B) no item 2.2.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo sua condenação ao ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de R$ 72.400,00 (setenta e dois mil
e quatrocentos reais), equivalente a 26.943,53 (vinte e
seis mil, novecentos e quarenta e três inteiros e cinquenta e três centésimos) VRTEs, sendo R$ 11.100,00 solidariamente ao senhor Antônio Morais Filho (Vereador), R$
8.300,00 solidariamente ao senhor Carlos Rubens
www.tce.es.gov.br

da Silva (Vereador), R$ 5.400,00 solidariamente ao senhor Emerson Rodrigues Cardoso (Vereador), R$
7.300,00 solidariamente ao senhor Jessui Albino Gonçalves (Vereador), R$ 6.600,00 solidariamente ao senhor
João Luiz Cozer (Vereador), R$ 4.200,00 solidariamente
ao senhor Paulo Roberto Reis (Vereador), R$ 9.400,00
solidariamente ao senhor Sebastião da Cruz Caetano
(Vereador), R$ 3.300,00 solidariamente ao senhor Valézio Armani (Vereador) e R$ 6.100,00 solidariamente ao
senhor Wilson Pinto das Mercês (Vereador), com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f”,
art. 87, incisos II e V e § 1º, e art. 89 da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda, pela aplicação de multa
proporcional ao dano, conforme art. 134 da Lei Complementar 621/2012.
C) no item 2.3.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo sua condenação ao ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de R$ 1.950,00 (mil, novecentos e cinquenta reais), equivalente a 725,69 (setecentos e vinte e
cinco inteiros e sessenta e nove centésimos) VRTEs, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d”, “e”
e “f”, art. 87, incisos II e V e § 1º, e art. 89 da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda pela aplicação de
multa proporcional ao dano, conforme art. 134 da Lei
Complementar 621/2012;
3.3.3 rejeitar as alegações de defesa do senhor Antônio
Morais Filho, Vereador da Câmara Municipal de Barra de
São Francisco no exercício de 2015, em razão do cometimento de irregularidades, que causaram dano injustificado ao erário, descritas no item2.2.1.1 desta Instrução
Técnica Conclusiva, sugerindo sua condenação ao ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de R$ 11.100,00
(onze mil e cem reais), equivalente a 4.130,85 (quatro
mil, cento e trinta inteiros e oitenta e cinco centésimos)
VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho,
Presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício de 2015, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, art. 87, incisos II e V
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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e § 1º, e art. 89 da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda pela aplicação de multa proporcional ao dano,
conforme art. 134 da Lei Complementar 621/2012;
3.3.4 rejeitar as alegações de defesa do senhor Carlos Rubens da Silva, Vereador da Câmara Municipal de
Barra de São Francisco no exercício de 2015, em razão
do cometimento de irregularidades, que causaram dano injustificado ao erário, descritas no item 2.2.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo sua condenação ao ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de
R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), equivalente a
3.088,83 (três mil e oitenta e oito inteiros e oitenta e três
centésimos) VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal
Calixto Filho, Presidente da Câmara Municipal de Barra
de São Francisco no exercício de 2015, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, art. 87,
incisos II e V e § 1º, e art. 89 da Lei Complementar
621/2012, opinando ainda pela aplicação de multa proporcional ao dano, conforme art. 134 da Lei Complementar 621/2012;
3.3.5 rejeitar as alegações de defesa do senhor Emerson
Rodrigues Cardoso, Vereador da Câmara Municipal de
Barra de São Francisco no exercício de 2015, em razão
do cometimento de irregularidades, que causaram dano injustificado ao erário, descritas no item 2.2.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo sua condenação ao ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de
R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), equivalente
a 2.009,60 (dois mil e nove inteiros e sessenta centésimos) VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto
Filho, Presidente da Câmara Municipal de Barra de São
Francisco no exercício de 2015, com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, art. 87, incisos II e V e § 1º, e art. 89 da Lei Complementar 621/2012,
opinando ainda pela aplicação de multa proporcional ao
dano, conforme art. 134 da Lei Complementar 621/2012;
3.3.6 rejeitar as alegações de defesa do senhor Jessui Albino Gonçalves, Vereador da Câmara Municipal de Barra
Diário Oficial de Contas

de São Francisco no exercício de 2015, em razão do cometimento de irregularidades, que causaram dano injustificado ao erário, descritas no item 2.2.1.1 desta
Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo sua condenação ao ressarcimento ao Erário Municipal da quantia
de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), equivalente a 2.716,68 (dois mil, setecentos e dezesseis inteiros e
sessenta e oito centésimos) VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho, Presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício de 2015, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e
“f”, art. 87, incisos II e V e § 1º, e art. 89 da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda pela aplicação de
multa proporcional ao dano, conforme art. 134 da Lei
Complementar 621/2012;
3.3.7 rejeitar as alegações de defesa do senhor João Luiz
Cozer, Vereador da Câmara Municipal de Barra de São
Francisco no exercício de 2015, em razão do cometimento de irregularidades, que causaram dano injustificado
ao erário, descritas no item 2.2.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo sua condenação ao ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de R$ 6.600,00
(seis mil e seiscentos reais), equivalente a 2.456,18 (dois
mil, quatrocentos e cinquenta e seis inteiros e dezoito
centésimos) VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal
Calixto Filho, Presidente da Câmara Municipal de Barra
de São Francisco no exercício de 2015, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, art. 87,
incisos II e V e § 1º, e art. 89 da Lei Complementar
621/2012, opinando ainda pela aplicação de multa proporcional ao dano, conforme art. 134 da Lei Complementar 621/2012;
3.3.8 rejeitar as alegações de defesa do senhor Paulo Roberto Reis, Vereador da Câmara Municipal de Barra de
São Francisco no exercício de 2015, em razão do cometimento de irregularidades, que causaram dano injustificado ao erário, descritas no item 2.2.1.1 desta Instrução
Técnica Conclusiva, sugerindo sua condenação ao ressarwww.tce.es.gov.br

cimento ao Erário Municipal da quantia de R$ 4.200,00
(quatro mil e duzentos reais), equivalente a 1.563,02
(mil, quinhentos e sessenta e três inteiros e dois centésimos) VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto
Filho, Presidente da Câmara Municipal de Barra de São
Francisco no exercício de 2015, com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, art. 87, incisos II e V e § 1º, e art. 89 da Lei Complementar 621/2012,
opinando ainda pela aplicação de multa proporcional ao
dano, conforme art. 134 da Lei Complementar 621/2012;
3.3.9 rejeitar as alegações de defesa do senhor Sebastião da Cruz Caetano, Vereador da Câmara Municipal de
Barra de São Francisco no exercício de 2015, em razão
do cometimento de irregularidades, que causaram dano injustificado ao erário, descritas no item 2.2.1.1 desta
Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo sua condenação
ao ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de R$
9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), equivalente a
3.498,19 (três mil, quatrocentos e noventa e oito inteiros
e dezenove centésimos) VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho, Presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício de 2015, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e
“f”, art. 87, incisos II e V e § 1º, e art. 89 da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda pela aplicação de
multa proporcional ao dano, conforme art. 134 da Lei
Complementar 621/2012;
3.3.10 rejeitar as alegações de defesa do senhor Valézio
Armani, Vereador da Câmara Municipal de Barra de São
Francisco no exercício de 2015, em razão do cometimento de irregularidades, que causaram dano injustificado
ao erário, descritas no item 2.2.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo sua condenação ao ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de R$ 3.300,00
(três mil e trezentos reais), equivalente a 1.228,09 (mil,
duzentos e vinte e oito inteiros e nove centésimos) VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho, Presidente da Câmara Municipal de Barra de São FrancisSegunda-feira, 18 de junho de 2018

252

ATOS DA 2a CÂMARA

co no exercício de 2015, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, art. 87, incisos II e V
e § 1º, e
art. 89 da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda
pela aplicação de multa proporcional ao dano, conforme
art. 134 da Lei Complementar 621/2012;
3.3.11 rejeitar as alegações de defesa do senhor Wilson
Pinto das Mercês, Vereador da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício de
2015, em razão do cometimento de irregularidades, que
causaram dano injustificado ao erário, descritas no item
2.2.1.1 desta Instrução Técnica
Conclusiva, sugerindo sua condenação ao ressarcimento
ao Erário Municipal da quantia de R$ 6.100,00 (seis mil e
cem reais), equivalente a 2.270,10
(dois mil, duzentos e setenta inteiros e dez centésimos)
VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho,
Presidente da Câmara Municipal de
Barra de São Francisco no exercício de 2015, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f”,
art. 87, incisos II e V e §
1º, e art. 89 da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda pela aplicação de multa proporcional ao dano,
conforme art. 134 da Lei Complementar
621/2012;
3.4 Sugere-se que sejam julgadas irregulares as contas
do Sr. Juvenal Calixto Filho, Presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no
exercício de 2015, pela prática de atos ilegais presentes
nos itens 2.1.1.2, 2.2.1.1 e 2.3.1.1 desta ITC, que causaram dano injustificado ao
erário, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$
85.008,03 (oitenta e cinco mil e oito reais e três centavos), equivalente a 31.635,60 (trinta
e um mil, seiscentos e trinta e cinco inteiros e sessenta
centésimos) VRTEs, com amparo no artigo 84, inciso III,
Diário Oficial de Contas

alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/20125 .
3.5 sugerir, em relação à irregularidade descrita no item
2.1.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, a expedição
de determinação à Câmara Municipal de Barra de São
Francisco para que promova a adequação do controle de
itinerário dos veículos nos seguintes termos: “inclua no
controle de itinerário dos veículos espaço para preenchimento destinado a informar a finalidade com que o veículo foi utilizado em cada deslocamento”.
3.6 Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA aos signatários da representação do teor da decisão final a ser
proferida, conforme preconiza art.
307, § 7º da Resolução nº 261/20136.
Nos termos regimentais, o MPC em parecer n º
2509/2017 de fl. 905, da lavra do Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva anuiu nos exatos termos
da manifestação técnica conclusiva.
O Sr. Juvenal Calixto Filho por meio de seu advogado Rivelino Amaral fez uso de defesa oral, consoante se vê às
fls. 910/911.
Visualizando que o Sr. Juvenal Calixto limitou-se a alegar
a ausência de má-fé e afirmar que tramita na justiça comum a mesma matéria tratada nesta Representação, informando que o Ministério Público Estadual pugnou pelo arquivamento dos autos , requerendo ao final o arquivamento destes autos, contudo, não fez acostar qualquer documento junto com a Defesa Oral.
Nesse contexto, diante da ausência de elementos novos
não vislumbro a necessidade de encaminhar os autos à
unidade técnica e ministério público de Contas para manifestação.
Na pauta da 2ª Câmara, adotou-se na 34ª Sessão ordinária daquele colegiado a Decisão 3924/2017 no sentido de determinar diligência interna no prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 314 do RITCEES, que
seja realizada a análise pormenorizada de cada despesa
realizada com o
www.tce.es.gov.br

pagamento de diárias e que a importância apurada, que
apresentar a devida comprovação da motivação e interesse público, na forma exposta no voto, seja deduzida
do ressarcimento originalmente imputado aos responsáveis, conforme proposta do Conselheiro Domingos Augusto Taufner, vencido o relator.
Executada a diligência, foi expedia a Manifestação Ténica
1664/2017 com a seguinte conclusão:
Com base nos entendimentos anteriormente externados, à exceção das diárias pagas aos vereadores que não
foram relacionadas nas tabelas do item 6 desta Manifestação Técnica, sugerimos a manutenção da irregularidade disposta no tópico 2.2.1.1 da ITC nº 1622-2017-1, de
fls. 842/901, com a condenação do Presidente e demais
Vereadores da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, no exercício de 2015, à restituição ao Erário Municipal das quantias indicadas na tabela a seguir:
Responsáveis solidários
(R$)

Ressarcimento

Ressarcimento (VRTE)

Juvenal Calixto Filho

5.700,00 2.121,25

Antonio Morais Filho e Juvenal Calixto Filho 11.100,00
4.130,85
Carlos Rubens da Silva e Juvenal Calixto Filho
8.300,00 3.088,83
Emerson Rodrigues Cardoso e Juvenal Calixto Filho
5.100,00 1.897,96
Jessui Albino Gonçalves e Juvenal Calixto Filho
5.700,00 2.121,25
João Luiz Cozer e Juvenal Calixto Filho
2.344,54

6.300,00

Paulo Roberto Reis e Juvenal Calixto Filho
1.339,73

3.600,00

Sebastião da Cruz Caetano e Juvenal Calixto Filho
9.100,00 3.386,55
Valézio Armani e Juvenal Calixto Filho
1.116,45
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Wilson Pinto das Mercês e Juvenal Calixto Filho
4.100,00 1.525,81
TOTAL

62.000,00

23.073,22

O Presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, Sr. Juvenal Calixto Filho, responde individualmente pelos valores que recebeu imotivadamente e também
responde solidariamente com cada vereador beneficiário de diárias, uma vez que autorizou os pagamentos,
conforme fundamentado na ITC nº 1622-2017-1, de fls.
842/901.
O Ministério Público de Contas, em Parecer 4302/2017,
acompanha os termos da Manifestação Técnica
1664/2017.
É o Relatório.
MERITO
A diligência realizada não é capaz de elidir as conclusões
já expendidas no voto proferido (4372/2017) e desse
modo o transcrevo a seguir:
O retrato extraído na fiscalizaçao realizada na Camara
Municipal de Barra de Sao Francisco a partir da representacao permite compreender a nefasta simbiose entre
práticas patrimonialistas, falta de compreensao da atribuiçoes do edis, descontrole administrativo, desídia no
trato de dinheiro público e, em ultima análise, ausência
de cidadaniaCom o emprego dos parcos recursos públicos de forma desarrazoada e descompromissada com o
interesse público, potencializando o sentimento difuso
de ilegitimidade do sistema pol[itico representativo, o
que torna essas ações intoleráveis e sujeitas a rigorosa
repreensão deste Tribunal de Contas.
Atuar dessa forma não afronta as dignas atividades parlamentares do vereadores, representantes mais próximos do eleitor, antes valoriza aqueles que pautam suas ações na valorização de suas comunidades, utilizando os recursos disponíveis na estrutura administrativa e
funcional das camaras de vereadores com parcimônia,
de forma transparente, voltados diretamente ao interesDiário Oficial de Contas

se daqueles que representam, contrario senso ao que foi
encontrado na Camara Municipal de Barra de São Francisco, sobejamente demonstrado nestes autos.
1 – DEFICIÊNCIA NOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO QUANTO À FINALIDADE E AO INTERESSE PÚBLICO DAS VIAGENS – ITEM 2.1.1.1 DA ITC Nº
1622/2017. FUNDAMENTO: ART. 67, CAPUT, DA LEI
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E RESOLUÇÃO TC 227,
DE 25 DE AGOSTO DE 2011.
Responsável: Juvenal Calixto Filho (Presidente da Câmara)
Conduta: omissão quanto à recomendação do fiscal do
contrato para que fosse elaborada e aprovada uma Instrução Normativa que disciplinasse a utilização dos veículos para viagens, o que prejudicava a atividade fiscalizatória
Nexo: a omissão repercutiu na consumação da irregularidade continuamente
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, vez que a
imposição de regras quanto ao uso dos veículos para viagens é afeita ao ordenador de despesas
Apurou a equipe técnica que o acompanhamento e a fiscalização referente ao Contrato nº 01/2015, cujo objeto
era a aquisição de combustível foi feita de forma precária ante a ausência de normativo regulamentando a utilização dos veículos, prejudicando a identificação da finalidade pública.

09/03/2015		
1.804,09

6.276		

4.834,97		

MARÇO		
08/04/2015		
2.143,87

236/2015		
6.296		
5.745,58		

ABRIL		
08/05/2015		
1.365,72

347/2015		
6.360		
3.660,15		

MAIO		
08/06/2015		
1.770,83

446/2015		
6.408		
4.745,83		

JUNHO		
03/07/2015		
1.723,07

528/2015		
6.421		
4.617,85		

JULHO		
31/07/2015		
1.433,70

606/2015		
6.464		
3.842,32		

AGOSTO		
10/09/2015		
1.401,53

710/2015		
6.504		
3.756,10		

SETEMBRO		
780/2015		
05/10/2015		
6.546		
1.811,26		
675,84
OUTUBRO		
871/2015		
10/11/2015		
6.601		
2.778,39		
1.036,71

Os quadros abaixo possibilitam visão geral sobre o referido contrato:

NOVEMBRO		
937/2015		
02/12/2015		
6.621		
2.927,06		
1.092,18

MESES		
NOTA DE PAGAMENTO		
DATA		
NOTA FISCAL		
VALOR (R$)
VRTE

DEZEMBRO		
996/2015		
21/12/2015		
6.650		
2.504,64		
934,56

JANEIRO		
06/02/2015		
608,45

DEZEMBRO		
1022/2015		
30/12/2015		
6.655		
464,37		
173,27

60/2015		
6.232		

FEVEREIRO		
www.tce.es.gov.br

1.630,66		

131/2015		

TOTAL				
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16.163,82
Resultado operacional consumo x Km percorrido
MESES		
PERCURSO (KM)		
1.740,92

JANEIRO		

CONSUMO (LITROS)		
VALOR LIQUIDADO (R$)
563,30		

FEVEREIRO		
10.912		
5.039,13
5.980,29
3.806,84
4.824,41
4.834,26
3.937,49
3.850,47

5.261		

1.505,25		

MARÇO		

1.772,49		

12.823		

ABRIL		

1.113,73		

9.496		

MAIO		

1.440,96		

9.241		

JUNHO		

1.415,27		

9.331		

JULHO		

1.167,74		

7.970		

AGOSTO		

1.141,65		

6.515		

SETEMBRO		
4.734		
1.867,61

551,31		

OUTUBRO		
9.512		
2.851,30

796,40		

NOVEMBRO		
9.053		
3.024,68

819,39		

DEZEMBRO		
7.954		
3.032,19

824,93		

TOTAL		
13.112,42		
102.802		
44.789,59
Pois bem, compulsando os autos, observo às fls. 222;
225; 228; 231; 234 e 235, que o Sr. Elcimar de Souza Alves – Fiscal do Contrato nº 01/2015,
relata que o contrato teve início de execução no mês de
janeiro, sendo que somente no início de outubro, os auDiário Oficial de Contas

tos do processo administrativo foi a ele encaminhado,
observando que o Veículo de Placa OVF 1635 fez apenas
três viagens a Vitoria e quanto ao veículo de Placa OVF
1630 o mesmo fez doze viagens no período de 03/09 a
25/09, por liberalidade do Presidente da Câmara, no mês
de setembro.
Relata ainda a inexistência de Instrução Normativa visando regulamentar a utilização dos veículos visando à fiscalização e controle de gastos com combustível.
A fiscalização é o acompanhamento cotidiano do contrato em seu local de execução, com a finalidade de certificar se a execução obedece às especificações daquilo que
se contratou, nem mais, nem menos.
Compete ao fiscal do contrato promover anotação de fatos relevantes ocorridos durantes a execução seja de fatos externos ou presença ou ausência de culpa por parte do contratado diante de eventuais falhas técnicas e
quaisquer outros incidentes que possam vir a prejudicar
a execução do contrato, comunicando ao gestor e propondo intervenções necessárias ao perfeito cumprimento do contrato.
No caso presente, esta materializada a conduta omissiva
do responsável diante do fato de inexistir fiscalização nos
primeiros nove meses de execução do contrato 05/15,
referente à aquisição de combustível e na precariedade
do controle do combustível instalado posteriormente.
Feitas estas considerações, acolho a manifestação da Instrução Técnica Conclusiva, a seguir transcrita:
Como se observa, o defendente não apresentou oposição às conclusões expostas no Relatório de Inspeção
9/2016 quanto à inadequação do controle de consumo
de combustível efetuado pela Câmara Municipal de Barra de São Francisco com relação a seus veículos oficiais.
Apenas afirmou que “qualquer deficiência no preenchimento dos instrumentos de controle, já está sendo objeto de correção administrativa”, no entanto, sem demonstrar que medidas vêm sendo adotadas pelo órgão públiwww.tce.es.gov.br

co para sanar a irregularidade.
A Resolução TC 227/11 (art. 6.º, III, “a”) determinou o
prazo máximo de 30/9/14 para que os jurisdicionados
do TCEES regulamentassem a utilização de veículos públicos. O controle de consumo de combustível, conforme procedimento adotado por esta Corte de Contas com
relação aos seus veículos, deve ser realizado mediante
diário de bordo ou de itinerário em cada veículo, onde
conste: a) caracterização do veículo (modelo e placa); b)
informação da quilometragem de saída e de chegada do
veículo; c) informação do destino com horário de saída
e de chegada; d) descrição da finalidade do deslocamento do veículo; e e) Identificação do motorista ou servidor
público que utilizou o veículo e sua assinatura.
Cabe destacar que os controles de itinerário dos veículos
da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, referentes ao exercício de 2015, não apresentam qualquer informação acerca da finalidade que justificou cada um dos
deslocamentos, apenas mencionando o destino. Esta situação revela um controle inadequado da utilização dos
veículos públicos, principalmente, com relação ao combustível, fato que dificulta ou, até mesmo, impossibilita
o exercício do controle interno, pelo próprio órgão público, e o exercício do controle externo, por esta Corte
de Contas.
Ressalta-se que sem a implantação de um controle de
consumo de combustível (diário de bordo ou de itinerário) completo e eficiente, não há como ter certeza da
finalidade (se pública ou não) para a qual estão sendo
utilizados os veículos de propriedade da Câmara Municipal, tampouco ter certeza se os veículos que estão sendo
abastecidos são realmente aqueles cujas placas constam
no controle de abastecimento.
Ante o exposto, sugere-se a manutenção da irregularidade disposta no tópico 2.1.1.1 desta ITC, bem como que
seja expedida determinação à Câmara Municipal de Barra de São Francisco para que promova a adequação do
controle de itinerário dos veículos nos seguintes termos:
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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“inclua no controle
de itinerário dos veículos espaço para preenchimento
destinado a informar a finalidade com que o veículo foi
utilizado em cada deslocamento”.
2 – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA FINALIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO DAS VIAGENS – ITEM 2.1.1.2 DA ITC Nº
1622/2017. FUNDAMENTO: ART. 45, § 2º, DA
CONSTITUIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, DE 5 DE OUTUBRO
DE 1989.
Responsável: Juvenal Calixto Filho (Presidente da Câmara)
Conduta: autorizar a utilização de veículos e de abastecimentos sem que fosse comprovado o interesse público
dos deslocamentos
Nexo: ao autorizar a utilização de veículos e de abastecimentos sem que fosse comprovado o interesse público dos deslocamentos, permitiu o desperdício de recursos e o dano ao erário
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, vez que
cabe ao ordenador de despesas zelar pela correta utilização dos escassos recursos públicos
Conforme relatado na ITI 915/2016, com base no Relatório de Inspeção 9/2016, a equipe técnica constatou que
a Câmara de Barra de São Francisco utilizou veículos oficiais, com pagamento de abastecimento para viagens
sem que se demonstrasse a sua finalidade pública.
Constatou ainda a unidade técnica, que os cupons de
abastecimento não constam informações como placa,
quilometragem, data, quantidade de combustível e assinatura do condutor. Em alguns casos não há informações de qual a quilometragem do veículo no momento
do abastecimento.
Analisando todos os gastos com combustível, constatou a unidade técnica que foi consumido um total de
13.112,42 litros de gasolina, para um percurso total de
102.802 km (conforme tabelas constantes no Relatório
Diário Oficial de Contas

de Inspeção 009/2016 – fls. 160/178), gerando um gasto
total de R$ 43.319,18, sendo que foram 61.891 Km percorridos irregularmente, ante a ausência de justificativa,
seja por desvio de finalidade pois não se comprovou o interesse público da viagem seja no abastecimento sem registro de viagem e, ainda, abastecimento em período de
recesso da Câmara.
Nada socorre ao responsável os argumentos de necessidade de atuação legislativa, ausência de superfaturamento e conduta eivada em boa-fé porque seu modo de
proceder ofende regra basilar vinculante da Administração Pública: toda despesa promovida com recursos públicos deve ser destinada efetivamente a uma finalidade
pública. Não havendo a identificação da destinação pública, não há como se liberar pagamentos, sob o risco de
se promover o enriquecimento ilícito ou o nefasto desperdício dos escassos recursos públicos.
Considerada a falta de controle em questão, a equipe de
inspeção concluiu que não restou evidenciado o interesse público, pois não havia como verificar se os veículos
foram utilizados regularmente.
Assim, com base no entendimento de que cabe ao gestor comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos, vejo que, neste caso, o gestor atraiu a responsabilidade e o ônus da prova para comprovar a boa e regular
aplicação dos recursos públicos utilizados para abastecimento de veículos nas finalidades e a serviço da Câmara
Municipal de Barra de São Francisco.
Baseado no Relatório de Inspeção 9/2016, tem se a seguinte situação descrita na ITC:
Além disso, os cupons de abastecimento que acompanham as notas fiscais, que deveriam conter informações
como placa, quilometragem, data, quantidade de combustível e assinatura do condutor do veículo, em algumas datas deixam de informar a quilometragem do veículo no momento do abastecimento ou demonstram
quantidades incompatíveis, vez que a capacidade máxima do tanque de combustível dos carros da Câmara Muwww.tce.es.gov.br

nicipal de Barra de São Francisco é de 48 litros, conforme
ficha técnica dos veículos Fiat Grand Siena, placas OVF1630 (Presidente) e OVF-1635 (Câmara).
Também se constatou desvio de finalidade no uso de veículos, especialmente nas datas em que foram pagas diárias para deslocamentos que não se revestiam de interesse público (o motivo da glosa da diárias e o ressarcimento delas consta no item 2.2.1.1 deste relatório).
A materialidade esta sobejamente demonstrada nas Instrucao Tecnica Conclusiva conforme demonstrado na seguinte transcricao
Análise
O controle de consumo de combustível, conforme procedimento adotado por esta Corte de Contas com relação
aos seus veículos, deve ser realizado mediante diário de
bordo ou de itinerário em cada veículo, onde conste: a)
caracterização do veículo (modelo e placa); b) informação da quilometragem de saída e de chegada do veículo;
c) informação do destino com horário de saída e de chegada; d) descrição da finalidade do deslocamento do veículo; e e) Identificação do motorista ou servidor público
que utilizou o veículo e sua assinatura.
Cabe destacar que os controles de itinerário dos veículos
da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, referentes ao exercício de 2015, não apresentam qualquer informação acerca da finalidade que justificou cada um dos
deslocamentos, apenas mencionando o destino. Esta situação revela um controle inadequado da utilização dos
veículos públicos, principalmente, com relação ao combustível, fato que dificulta ou, até mesmo, impossibilita
o exercício do controle interno, pelo próprio órgão público, e o exercício do controle externo, por esta Corte
de Contas.
Ressalta-se que sem a implantação de um controle de
consumo de combustível (diário de bordo ou de itinerário) completo e eficiente, não há como ter certeza da
finalidade (se pública ou não) para a qual estão sendo
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utilizados os veículos de propriedade da Câmara Municipal, tampouco ter certeza se os veículos que estão sendo
abastecidos são realmente aqueles cujas placas constam
no controle de abastecimento.

MAI		
1.442,50 LITROS - NFe nº
000.006.408 (fl. 213)		
1.008,593
(OVF
1630 – fl. 275) + 313,907 (OVF 1635 – fl. 276) =

Com efeito, foi possível identificar incongruências, no tocante ao abastecimento dos veículos oficiais, no sentido
de que um total de 434,27 litros de gasolina não teriam
sido abastecidos nos veículos FIAT GRAND SIENA OVF
1630 (Presidente) e FIAT GRAND SIENA OVF 1635 (Câmara), conforme demonstrado na tabela abaixo:

JUN		
1.403,60 LITROS - NFe nº
000.006.421 (fl. 215)		
880,202 (OVF 1630
– fl. 280) + 423,399 (OVF 1635 – fl. 265) =

QUANTIDADE DE GASOLINA NÃO ABASTECIDA
NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL
2015		
QUANTIDADE DE LITROS DE
GASOLINA – NOTAS FISCAIS		
QUANTIDADE DE LITROS DE GASOLINA INFORMADOS PELA CÂMARA –
GRAND SIENA OVF 1630 (Presidente) + GRAND SIENA
OVF 1635 (Câmara)		
DIFERENÇA DE LITROS DE GASOLINA – NOTAS FISCAIS X CONTROLE DA
CÂMARA
JAN		
564,24 LITROS – NFe nº
000.006.232 (fl. 205)		
537.24 LITROS (OVF
1630 – fl. 241)		
27 LITROS
FEV		
1.469,59 LITROS - NFe nº
000.006.276 (fl. 207)		
1.042,219
(OVF
1630 – fl. 245) + 377,376 (OVF 1635 – fl. 246) =
1.419,99 LITROS		

49,6 LITROS

MAR		
1.746,37 LITROS - NFe nº
000.006.296 (fl. 209)		
1.124,584
(OVF
1630 – fl. 251) + 471,792 (OVF 1635 – fl. 252) +
117,33 (OVJ 0075 – seguradora – fl. 165) = 1.713.70 LITROS		
32,67 LITROS

1.322,50 LITROS		

1.303,60 LITROS		

120 LITROS

100 LITROS

JUL		
1.167,88 LITROS - NFe nº
000.006.464 (fl. 217)		
896,749 (OVF 1630
– fl. 256) + 221,128 (OVF 1635 – fl. 257) =
1.117,88 LITROS		

50 LITROS

AGO		
1.141,67 LITROS - NFe nº
000.006.504 (fl. 219)		
854,014 (OVF 1630
– fl. 260) + 287,655 (OVF 1635 – fl. 261) =
1.141,67 LITROS		

0 LITROS

SET		
550,53 LITROS - NFe nº
000.006.546 (fl. 221)		
461,914 (OVF 1630
– fl. 264) + 88,62 (OVF 1635 – fl. 261) = 550,53
LITROS		

0 LITROS

OUT		
796,10 LITROS - NFe nº
000.006.601 (fl. 224)		
526,537 (OVF 1630
– fl. 285) + 269,562 (OVF 1635 – fl. 286) =
796,10 LITROS		

0 LITROS

NOV		
819,18 LITROS - NFe nº
000.006.621 (fl. 227)		
492,401 (OVF 1630
– fl. 290) + 326,783 (OVF 1635 – fl. 291) =
819,18 LITROS		

0 LITROS

DEZ		
827,02 LITROS - NFe nº
000.006.650 (fl. 230) e NFe nº 000.006.655 (fl. 233)		
499,421 (OVF 1630 – fls. 295 e

ABR		
1.112,50 LITROS - NFe nº
000.006.360 (fl. 211)		
781,13 (OVF 1630 –
fl. 271) + 276,372 (OVF 1635 – fl. 272) =

298) + 327,634 (OVF 1635 – fl. 296) = 827,05 LITROS		
0 LITROS

1.057,50 LITROS		

TROS
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55 LITROS

TOTAL				
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434,27

LI-

Este inexplicável erro no abastecimento dos veículos oficiais, correspondente a 434,27 litros de gasolina, causou um dano ao erário municipal no montante de R$
1.417,95 (mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos), equivalente a 527,69 (quinhentos
e vinte e sete inteiros e sessenta e nove centésimos) VRTEs (2015), tendo em vista que o valor do litro de gasolina era R$ 2,89 (dois reais e oitenta e nove centavos) no
mês de janeiro de 2015 (fl. 205) e R$ 3,29 (três reais e
vinte e nove centavos) nos meses de fevereiro a julho de
2015 (fls. 207/217).
Além disso, com relação ao consumo de combustível dos
veículos oficiais, também foram encontradas incongruências, no sentido de que um total de 2.730,94 litros de
gasolina teriam sido utilizados, nos veículos FIAT GRAND
SIENA OVF 1630 (Presidente) e FIAT GRAND SIENA OVF
1635 (Câmara), sem a efetiva comprovação dos deslocamentos, conforme demonstrado nas duas tabelas abaixo:
FIAT GRAND SIENA OVF 1630 (Presidente) - MÉDIA DE CONSUMO 16.1 KM/LITRO
2015		
(A) QUILÔMETROS RODADOS
– ODÔMETRO DO VEÍCULO		
(B)
PERCURSO INFORMADO NO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
9/2016 (Km)		
(C) QUILÔMETRAGEM SEM COMPROVAÇÃO (A – B) – DIFERENÇA: ÔDOMETRO X PERCURSO INFORMADO NO
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 9/2016		
(D) QUANTIDADE DE
GASOLINA UTILIZADA SEM COMPROVAÇÃO DE DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA CÂMARA (C / 16.1 Km/Litro)
JAN		
5.261		
0		
0 LITROS

5.261		

FEV		
6.996		
2.210		
137,27 LITROS

4.786		

MAR		
7.816		
2.525		
156,83 LITROS

5.291		
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ABR		
6.103		
3.510		
218,01 LITROS

2.593		

CAMENTO A SERVIÇO DA CÂMARA

MAI		
6.099		
3.254		
202,11 LITROS

2.845		

FEV		
4.114		
0		
0 LITROS

4.114		

JUN		
3.782		
520		
32,30 LITROS

3.262		

MAR		
3.852		
1.696		
105,34 LITROS

2.156		

JUL		
5.118		
3.015		
187,27 LITROS

2.103		

ABR		
3.549		
1.888		
117,27 LITROS

1.661		

AGO		
3.530		
1.083		
67,27 LITROS

2.447		

MAI		
2.688		
269		
16,71 LITROS

2.419		

JUN		
5.433		
2.284		
141,86 LITROS

3.149		

SET		
3.459+3.117¹=6.576		
4.932		
1.644		
102,11 LITROS

(C / 16.1 Km/Litro)

OUT		
6.082		
4.867		
302,30 LITROS

1.215		

JUL		
2.852		
1.632		
101,37 LITROS

1.220		

NOV		
5.517		
3.594		
223,23 LITROS

1.923		

AGO		
2.985		
1.904		
118,26 LITROS

1.081		

DEZ		
4.438		
698		
43,35 LITROS

3.740		

SET		
1.275		
560		
34,78 LITROS

715		

TOTAL		
67.318		
26.920		
1.672,05 LITROS

40.398		

OUT		
3.430		
1.954		
121,37 LITROS

1.476		

NOV		
3.536		
2.684		
166,71 LITROS

852		

DEZ		
3.516		
2.177		
135,22 LITROS

1.339		

TOTAL		
37.230		
17.048		
1.058,89 LITROS

20.182		

O veículo terminou o mês de agosto com o odômetro
marcando 92.540 km no dia 31/08, mas iniciou setembro
com o odômetro marcando 95.657 em 03/09, causando
uma divergência de 3.117 km.
FIAT GRAND SIENA OVF 1635 (Câmara) - MÉDIA
DE CONSUMO 16.1 KM/LITRO
2015		
(A) QUILÔMETROS RODADOS
– ODÔMETRO DO VEÍCULO		
(B)
PERCURSO INFORMADO NO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
9/2016		
(C) QUILÔMETRAGEM SEM COMPROVAÇÃO (A – B) – DIFERENÇA: ÔDOMETRO X PERCURSO INFORMADO NO
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 9/2016		
(D) QUANTIDADE DE
GASOLINA UTILIZADA SEM COMPROVAÇÃO DE DESLODiário Oficial de Contas

Com base na ficha técnica do veículo FIAT GRAND SIENA
(fl. 237), que indica o consumo de 13,4 km/l (gasolina) na
cidade e de 18,8 km/l (gasolina) na estrada, adotamos a
média entre estes dois valores, equivalente a 16,1 km/l,
para o cálculo da quantidade de litros de gasolina utilizados sem comprovação do deslocamento, realizado nas
duas tabelas acima.
O uso indevido de combustível, no montante de 2.730,94
litros de gasolina, causou um dano ao erário municipal
no montante de R$ 9.240,08 (nove mil, duzentos e quawww.tce.es.gov.br

renta reais e oito centavos), equivalente a 3.438,68 (três
mil, quatrocentos e trinta e oito inteiros e sessenta e oito
centésimos) VRTEs (2015), tendo em vista que o valor
do litro de gasolina era R$ 3,29 (três reais e vinte e nove centavos) nos meses de fevereiro a setembro de 2015
(fls. 207/221), R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos) no mês de outubro de 2015 (fl. 224) e R$ 3,59
(três reais e cinquenta e nove centavos) nos meses de
novembro e dezembro de 2015 (fls. 227/233).
Posto isso, conclui-se que não há comprovação da liquidação da despesa em relação ao abastecimento e ao consumo de combustível no montante de R$ 10.658,03 (dez
mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e três centavos),
referente à execução dos Contrato nº 01/2015 (Anexo
01) da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, em
afronta aos artigos 62 e 63, § 2º, III da Lei 4.320/64, bem
como ao Princípio da Eficiência, inserto no art. 37, caput
da CRFB/88, a seguir transcritos:
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.
[...]
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base:
[...]
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
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)
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O art. 70, parágrafo único da CE-ES/89 e o art. 113 da Lei
8.666/93 prescrevem que constitui dever dos gestores
prestar contas de seus atos, de modo que, no presente
caso, consiste em ônus dos gestores públicos a comprovação específica e inequívoca do consumo do combustível, por meio de diário de bordo ou de itinerário, não cabendo a esta Corte de Contas presumir fatos não comprovados.
Ante o exposto, sugere-se a manutenção da irregularidade disposta no tópico 2.1.1.2 desta ITC, com a condenação do Presidente da Câmara Municipal de Barra de
São Francisco no exercício de 2015, Sr. Juvenal Calixto Filho, à restituição ao Erário Municipal da quantia de R$
10.658,03 (dez mil, seiscentos e cinquenta e oito reais
e três centavos), equivalente a 3.966,37 (três mil, novecentos e sessenta e seis inteiros e trinta e sete
centésimos) VRTEs.

Conduta: autorizar o pagamento de diárias e receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos

todo agente público agir com o máximo de zelo na utilização dos escassos recursos públicos

Nexo: ao autorizar o pagamento de diárias e ao recebê-las sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos, permitiu o gasto irregular de recursos públicos e o dano ao erário

Conduta: receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos

Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe a
todo ordenador de despesas agir com o máximo de zelo
na utilização dos escassos recursos públicos
b) Antônio Moraes Filho (Vereador)
Conduta: receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos
Nexo: ao receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos, permitiu o gasto irregular
de recursos públicos e o dano ao erário

Ante ao exposto, acolho a manifestação técnica e ministerial para manter a irregularidade e o ressarcimento
correspondente a R$ 10.6587,03 equivalentes a 3.966,37
VRTE.

Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe a
todo agente público agir com o máximo de zelo na utilização dos escassos recursos públicos

3–
JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE QUANTO À FINALIDADE E AO INTERESSE PÚBLICO NO PAGAMENTO DE
DIÁRIAS – ITEM 2.2.1.1 DA ITC Nº 1622/2017.

Conduta: receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos

FUNDAMENTAÇÃO: ARTS. 62 E 63 DA LEI 4.320/64; ART.
45, § 2.º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO (PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO SUFICIENTE).

c) Carlos Rubens da Silva (Vereador)

Nexo: ao receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos, permitiu o gasto irregular
de recursos públicos e o dano ao erário

Responsáveis: Juvenal Calixto Filho (Presidente da Câmara); Antônio Moraes Filho (Vereador); Carlos Rubens da
Silva (Vereador); Elcimar de

Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe a
todo agente público agir com o máximo de zelo na utilização dos escassos recursos públicos

Souza Alves (Vereador); Emerson Rodrigues Cardoso (Vereador); Jessui Albino Gonçalves (Vereador); João Luiz
Cozer (Vereador); Paulo Roberto dos

d) Elcimar de Souza Alves (Vereador)
Conduta: receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos

Reis (Vereador); Sebastião da Cruz Caetano (Vereador);
Valezio Armani (Vereador) e Wilson Pinto das Mercês
(Vereador)

Nexo: ao receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos, permitiu o gasto irregular
de recursos públicos e o dano ao erário

a) Juvenal Calixto Filho (Presidente da Câmara)

Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe a
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e) Emerson Rodrigues Cardoso (Vereador)

Nexo: ao receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos, permitiu o gasto irregular
de recursos públicos e o dano ao erário
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe a
todo agente público agir com o máximo de zelo na utilização dos escassos recursos públicos
f) Jessui Albino Gonçalves (Vereador)
Conduta: receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos
Nexo: ao receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos, permitiu o gasto irregular
de recursos públicos e o dano ao erário
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe a
todo agente público agir com o máximo de zelo na utilização dos escassos recursos públicos
g) João Luiz Cozer (Vereador)
Conduta: receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos
Nexo: ao receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos, permitiu o gasto irregular
de recursos públicos e o dano ao erário
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe a
todo agente público agir com o máximo de zelo na utilização dos escassos recursos públicos
h) Paulo Roberto dos Reis (Vereador)
Conduta: receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos
Nexo: ao receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos, permitiu o gasto irregular
de recursos públicos e o dano ao erário
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Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe a
todo agente público agir com o máximo de zelo na utilização dos escassos recursos públicos
i) Sebastião da Cruz Caetano (Vereador)
Conduta: receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos
Nexo: ao receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos, permitiu o gasto irregular
de recursos públicos e o dano ao erário
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe a
todo agente público agir com o máximo de zelo na utilização dos escassos recursos públicos
j) Valezio Armani (Vereador)
Conduta: receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos
Nexo: ao receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos, permitiu o gasto irregular
de recursos públicos e o dano ao erário
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe a
todo agente público agir com o máximo de zelo na utilização dos escassos recursos públicos

ram analisados todos os processos de diárias concedidas
em 2015 pela Camara Municipal de Barra de São Francisco e neles identificadas, em diversos processos, ausência
de motivação ou de interesse público, pois as justificativas, por si só, não permitiam aferir se a despesa executada teria relação direta com as atribuições legais dos vereadores. Visita a parlamentares (estaduais ou federais),
visitas a órgãos estaduais, participação em cursos sem
a devida certificação acompanhando o processo, justificativas simplificadas como expressões do tipo “interesse do município” e “a serviço da câmara” não justificam
o pagamento de diárias, sendo passível de devolução os
valores pagos, conforme demonstrado a seguir.
VEREADOR: JUVENAL CALIXTO FILHO (PRESIDENTE DA
CAMARA)
PROCESSO
EMPENHO
DATA
MOTIVAÇÃO ALEGADA
VALOR (R$)

DESTINO/

65/2015 42/2015 03/02/2015
cretaria de Saúde 900,00

Vitória/agenda

Se-

92/2015 92/2015 11/02/2015
e outros 1.500,00

Vitória/ Agenda Ales

k) Wilson Pinto das Mercês (Vereador)

102/2015
73/2015 19/02/2015
Vitória/
agenda Gab Dep. Estadual Enivaldo 300,00

Conduta: receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos

130/2015
88/2015 26/02/2015
Vitória/
agenda na Secretaria de Saúde
300,00

Nexo: ao receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos, permitiu o gasto irregular
de recursos públicos e o dano ao erário

138/2015
96/2015 02/03/2015
niões e cursos ALES
2.700,00

Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe a
todo agente público agir com o máximo de zelo na utilização dos escassos recursos públicos
Se no item anterior estao demonstradas as falhas na utilização dos meios de transporte, o desperdício do dinheiro publico exigia mais um componente logístico, o pagamento de diárias.
Conforme relato da equipe técnica na ITI 915/2016 foDiário Oficial de Contas

Vitória/reu-

Vi-

729/2015
525/2015
21/08/2015
Belo Horizonte/encontro de presidentes de câmaras
2.000,00
749/2015

540/2015
www.tce.es.gov.br

31/08/2015

TOTAL (R$)

300,00

10.700,00

TOTAL (VRTE) – EM 2015, 1 VRTE = R$2,6871
3.981,99
AGENTE ADMINISTRATIVO: ELCIMAR DE SOUZA ALVES
PROCESSO
EMPENHO
DATA
MOTIVAÇÃO ALEGADA
VALOR (R$)
68/2015 40/2015 03/02/2015
ALES
200,00

DESTINO/

Vitória/ agenda na

133/2015
97/2015 23/02/2015
agenda na ALES 400,00

Vitória/

286/2015
198/2015
14/04/2015
tória/ agenda na ALES
600,00

Vi-

799/2015
590/2015
29/09/2015
tória/ agenda na ALES
200,00

Vi-

1016/2015
759/2015
15/12/2015
tória/ agenda na ALES
400,00

Vi-

TOTAL (R$)

2.000,00

TOTAL (VRTE) – EM 2015, 1 VRTE = R$2,6871
744,30
VEREADOR: ANTONIO MORAIS FILHO
PROCESSO
EMPENHO
DATA
MOTIVAÇÃO ALEGADA
VALOR (R$)

DESTINO/

67/2015 43/2015 03/02/2015
Vitória/agenda
Secretaria de Saúde
900,00

na

129/2015
86/2015 25/02/2015
Vitória/reunião Dep. Estadual Raquel L.
900,00

200/2015
147/2015
20/03/2015
Belo Horizonte/encontro de presidentes de câmaras
1.200,00
365/2015
245/2015
28/04/2015
tória/ curso de improbidade Adm. 1.500,00

tória/ curso transparência TCEES

120/2015
120/2015
05/03/2015
Vitória/gab. Dep Federal Carlos Manato
900,00
209/2015
148/2015
10/03/2015
tória/agenda SEAG e ALES 900,00

Vi-

215/2015
157/2015
26/03/2015
Vitória/ reunião Dep. Estadual Davitória
300,00
Vi-

364/2015

243/2015

28/04/2015
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tória/curso de responsabilidade fiscal
400/2015
268/2015
Colatina/interesse do municipio

1.500,00

tória/agenda em órgão estaduais e ALES

22/04/2015
300,00

417/2015
289/2015
08/05/2015
tória/ sem especificação 600,00

Colatina/ interesse do municipio

900,00

316/2015
220/2015
10/04/2015
Mantenópolis/interesse do municipio
300,00
Vi-

461/2015
312/2015
21/05/2015
Alto Rio Novo/3º encontro de vereadores
300,00

340/2015
232/2015
tória/ secretaria de educação

24/04/2015
300,00

1024/2015
777/2015
17/12/2015
Mantenópolis/interesse do municipio
300,00
Vi-

19/05/2015
600,00

Vi-

381/2015
275/2015
08/05/2015
São Mateus/Alto Rio Novo/reunião deputado federal
Jorge silva
600,00

540/2015
371/2015
10/06/2015
tória/ a serviço da Câmara 900,00

Vi-

291/2015
291/2015
15/05/2015
Vitória/ Mantenópolis/ interesse do municipio 600,00

462/2015
313/2015
tória/Assuntos rel. o municipio

576/2015
392/2015
23/06/2015
Vitória/escritório Sen. Rose de Freitas
600,00
719/2015
532/2015
07/08/2015
Vitória/Colatina Vitória/ reunião Dep. Estadual Davitória e
Manato 600,00

496/2015
374/2015
18/06/2015
Vitória/ reunião Secretaria de Educação
300,00
551/2015
434/2015
tória/ interesse do munícipio

10/07/2015
300,00

Vi-

806/2015
592/2015
22/09/2015
tória/ a serviço da Câmara 900,00

Vi-

613/2015
434/2015
06/07/2015
São Mateus/Alto Rio Novo/reunião deputado federal
Jorge Silva
300,00

614/2015
614/2015
25/09/2015
tória/ Vitória/gab. Dep Federal Carlos Manato
300,00

Vi-

614/2015
436/2015
11/07/2015
Aracruz/evento da polícia Militar do ES
300,00
680/2015
489/2015
tória/ agenda na SEAG e ALES

865/2015
646/2015
16/10/2015
Serra/ Vitória/ Vitória/gab. Dep Federal Carlos Manato
300,00
866/2015
663/2015
tória/interesse do município
TOTAL (R$)

15/10/2015
300,00

Vi-

11.100,00

TOTAL (VRTE) – EM 2015, 1 VRTE = R$2,6871
4.130,85

780/2015
573/2015
16/09/2015
Mantenópolis/assunto transporte escolar 300,00
793/2015
584/2015
23/09/2015
tória/ agenda na ALES
900,00

Vi-

816/2015
597/2015
tória/2ª sessão especial ALES

Vi-

01/10/2015
300,00

DESTINO/

Vitória/Mantenópo-

951/2015
718/2015
18/11/2015
to Rio Novo/ a Serviço da Câmara 300,00

161/2015

12/03/2015

993/2015

Diário Oficial de Contas

Vi-

753/2015
www.tce.es.gov.br

09/12/2015

TOTAL (R$)

8.300,00

TOTAL (VRTE) – EM 2015, 1 VRTE = R$2,6871
3.088,83
VEREADOR: EMERSON RODRIGUES CARDOSO
PROCESSO
EMPENHO
DATA
MOTIVAÇÃO ALEGADA
VALOR (R$)
58/2015 48/2015 06/02/2015
ALES
900,00

DESTINO/

Vitória/Reunião na

178/2015
121/2015
10/03/2015
tória/agenda SEAG
300,00

Vi-

184/2015
133/2015
12/03/2015
Colatina/gab Deputado Paulo Foletto
300,00
107/2015
153/2015
24/03/2015
Colatina/gab Deputado Paulo Foletto
300,00
223/2015
164/2015
27/03/2015
tória/ Reunião na ALES
900,00

Vi-

285/2015
196/2015
tória/Entrega de Maquinas

09/04/2015
300,00

Vi-

553/2015
420/2015
02/07/2015
tória/ agenda SEAG
300,00

Vi-

611/2015
428/2015
06/07/2015
Colatina/gab Deputado Paulo Foletto
300,00
731/2015
529/2015
tória/Secretaria Estadual Saúde

20/08/2015
900,00

Vi-

833/2015
617/2015
06/10/2015
Colatina/gab Deputado Paulo Foletto
300,00

881/2015
677/2015
04/11/2015
Colatina/reunião centro de tratamento autistas
300,00

93/2015 69/2015 12/02/2015
lis/ reunião
600,00
116/2015

Vi-

854/2015
622/2015
09/10/2015
Colatina /gab Dep. Federal Paulo Foletto
300,00

VEREADOR: CARLOS RUBENS DA SILVA
PROCESSO
EMPENHO
DATA
MOTIVAÇÃO ALEGADA
VALOR (R$)

06/08/2015
900,00

200,00

942/2015
728/2015
30/11/2015
Vitória/Colatina/ gab Deputado Paulo Foletto 600,00
Al-

TOTAL (R$)

5.400,00

TOTAL (VRTE) – EM 2015, 1 VRTE = R$2,6871
2.009,60
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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VEREADOR: JESSUI ALBINO GONÇALVES
PROCESSO
EMPENHO
DATA
MOTIVAÇÃO ALEGADA
VALOR (R$)

tória/ gab. Dep. Estadual Enivaldo 300,00
DESTINO/

369/2015
242/2015
28/04/2015
Vitória/ curso de responsabilidade fiscal
1.500,00

66/2015 44/2015 05/02/2015
Vitória/ Reunião Sec
Estadual de Saúde
900,00

449/2015
306/2015
tória/interesse do municipio

20/05/2015
300,00

Vi-

104/2015
71/2015 23/02/2015
Vitória/
Reunião Gb Deputado Enivaldo
300,00

503/2015
340/2015
tória/ interesse do municipio

03/06/2015
300,00

Vi-

139/2015
99/2015 02/03/2015
Vitória/
Reunião Sec Estadual de Saúde
900,00

560/2015
379/2015
tória/ interesse do municipio

17/06/2015
300,00

Vi-

221/2015
166/2015
27/03/2015
Vitória/ Reunião Gb Deputado Enivaldo
900,00

401/2015
401/2015
26/06/2015
Nova Venécia/ encontro de vereadores
300,00

367/2015
246/2015
27/04/2015
Vitória/curso de responsabilidade fiscal
1.500,00

603/2015
425/2015
tória/agenda ALES e SEDURB

01/07/2015
300,00

Vi-

432/2015
311/2015
22/05/2015
Brasilia/Marcha politica 1.600,00

634/2015
441/2015
09/07/2015
tória/a serviço da Câmara 300,00

Vi-

460/2015
319/2015
25/05/2015
Alto Rio Novo/Encontro de vereadores
300,00

709/2015
516/2015
tória/Sessão especial na ALES

Vi-

826/2015
599/2015
tória/2ª sessão especial ALES

30/09/2015
300,00

Vi-

767/2015
557/2015
03/09/2015
Vitória/Assuntos relacionados a Câmara
300,00

966/2015
734/2015
tória /3ª sessão especial ALES

01/12/2015
300,00

Vi-

625/2015
600/2015
tória/ 2ª Sessão especial ALES

13/08/2015
300,00

254/2015
180/2015
31/03/2015
Vitória/ reunião gb Dep Estadual Gildevan
300,00
388/2015
244/2015
28/04/2015
Vitória/ curso de responsabilidade fiscal
1.500,00
604/2015
426/2015
01/07/2015
tória/agenda Secretaria de Saúde 300,00

Vi-

712/2015
517/2015
tória/ sessão especial ALES

Vi-

13/08/2015
300,00

733/2015
527/2015
19/08/2015
Vitória/reunião gb Dep Estadual Gildevan
300,00
575/2015
575/2015
16/09/2015
Vitória/ reunião gb Dep Estadual Gildevan
300,00
832/2015
616/2015
05/10/2015
Colatina/ reunião gb Dep federal Paulo Foletto
300,00
874/2015
653/2015
20/10/2015
Mantenópolis/ reunião gb Dep Estadual Gildevan
300,00
968/2015
735/2015
tória/ 3ª sessão especial ALES

03/12/2015
300,00

01/10/2015
300,00

Vi-

TOTAL (R$)

967/2015
733/2015
26/11/2014
Vitória/ Reunião Sec Estadual de Saúde
300,00

913/2015
706/2015
04/11/2015
tória/ Encontro de vereadores ALES 300,00

Vi-

TOTAL (VRTE) – EM 2015, 1 VRTE = R$2,6871
1.563,02

TOTAL (R$)

1039/2015
782/2015
17/12/2015
tória/ assuntos da câmara 300,00

Vi-

7.300,00

TOTAL (VRTE) – EM 2015, 1 VRTE = R$2,6871
2.716,68

TOTAL (R$)

VEREADOR: JOÃO LUIZ COZER
PROCESSO
EMPENHO
DATA
MOTIVAÇÃO ALEGADA
VALOR (R$)
64/2015 45/2015 03/02/2015
de Saúde
900,00

DESTINO/

182/2015

Vitória/reunião Sec.

Diário Oficial de Contas

30/03/2015

TOTAL (VRTE) – EM 2015, 1 VRTE = R$2,6871
2.456,18
VEREADOR: PAULO ROBERTO REIS

103/2015
72/2015 11/02/2015
Vitória/
gab. Dep. Estadual Enivaldo
600,00
265/2015

6.600,00

Vi-

PROCESSO
EMPENHO
DATA
MOTIVAÇÃO ALEGADA
VALOR (R$)

DESTINO/

185/2015
134/2015
13/03/2015
Colatina/ reunião gb Dep federal Paulo Foletto
300,00
www.tce.es.gov.br

Vi-

4.200,00

VEREADOR: SEBASTIÃO DA CRUZ CAETANO
PROCESSO
EMPENHO
DATA
MOTIVAÇÃO ALEGADA
VALOR (R$)
76/2015 51/2015 09/02/2015
DER
300,00

DESTINO/

Vitória/

Reunião

217/2015
156/2015
25/03/2015
tória/agenda Secretaria E de Saúde 900,00

Vi-

304/2015
213/2015
tória/Entrega de Maquinas

13/04/2015
300,00

Vi-

349/2015
235/2015
tória/ interesse do município

24/04/2015
300,00

Vi-

379/2015

30/04/2015

Vi-

256/2015
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tória/reunião na SEAG

900,00

tória/a serviço da Câmara 300,00

Nova Venécia/interesse do município

300,00

388/2015
262/2015
tória/ interesse do município

04/05/2015
300,00

Vi-

602/2015
418/2015
01/07/2015
tória/a serviço da Câmara 300,00

Vi-

858/2015
644/2015
Nova Venécia/audiência pública

16/10/2015
300,00

399/2015
265/2015
guaré/convite da prefeitura

06/05/2015
300,00

Ja-

488/2015
488/2015
04/08/2015
tória/ agenda Sec Estadual de Hab. 300,00

Vi-

978/2015
737/2015
tória/3ª sessão especial ALES

03/12/2015
300,00

447/2015
309/2015
guaré/a serviço do município

22/05/2015
900,00

Ja-

710/2015
519/2015
tória/Sessão Especial da ALES

13/08/2015
300,00

Vi-

TOTAL (R$)

459/2015
310/2015
Brasilia/DF/ marcha politica

22/05/2015
1.600,00

824/2015
609/2015
01/10/2015
tória/encontro de vereadores ALES 300,00

Vi-

TOTAL (VRTE) – EM 2015, 1 VRTE = R$2,6871
2.270,10

Vi-

6.100,00

565/2015
387/2015
22/06/2015
tória/ reunião SEAG
300,00

Vi-

707/2015
707/2015
06/11/2015
tória/a serviço da Câmara 300,00

Vi-

Aberto o contraditório e feita a análise, acolho a irrepreensível manifestação da Área Técnica e transcrevo sua
analise.

424/2015
424/2015
tória/ interesse do municipio

03/07/2015
600,00

Vi-

969/2015
736/2015
03/12/2015
tória/ 3ª Sessão Especial 300,00

Vi-

Análise

686/2015
493/2015
07/08/2015
tória/ reunião SEAG
900,00

Vi-

TOTAL (R$)

732/2015
528/2015
tória/ reunião Secretaria E Saúde

20/08/2015
900,00

Vi-

TOTAL (VRTE) – EM 2015, 1 VRTE = R$2,6871
1.228,09

770/2015
558/2015
09/09/2015
tória/ reunião ALES
300,00

Vi-

839/2015
615/2015
06/10/2015
tória/ Reunião DER
300,00

Vi-

868/2015
647/2015
16/10/2015
Vitória / reunião Gab Deputado Hudson
300,00
TOTAL (R$)

9.400,00

VEREADOR: WILSON PINTO DAS MERCES
PROCESSO
EMPENHO
DATA
MOTIVAÇÃO ALEGADA
VALOR (R$)

DESTINO/

144/2015
109/2015
04/03/2015
Vitória/gab Dep Estadual Bruno Lamas
300,00
274/2015
197/2015
tória/ interesse do municipio

08/04/2015
300,00

419/2015
292/2015
14/05/2015
Vitória/ escritório Senadora Rose de Freitas 300,00

VEREADOR: VALEZIO ARMANI
DESTINO/

441/2015
315/2015
24/05/2015
Brasília/Marcha politica 1.600,00

177/2015
126/2015
13/03/2015
tória/ reunião Gab do Dep Enivaldo 300,00

Vi-

619/2015
439/2015
09/07/2015
Aracruz/evento da PMES 300,00

505/2015
336/2015
02/06/2015
tória/ agenda na ALES
900,00

Vi-

626/2015
598/2015
tória/2ª sessão especial ALES

01/10/2015
300,00

539/2015

Vi-

855/2015

13/10/2015

367/2015

Diário Oficial de Contas

11/06/2015

Vi-

330/2015
231/2015
19/04/2015
Santa Barbara de Goias/ visita técnica
2.000,00

TOTAL (VRTE) – EM 2015, 1 VRTE = R$2,6871
3.498,19
PROCESSO
EMPENHO
DATA
MOTIVAÇÃO ALEGADA
VALOR (R$)

3.300,00

638/2015
www.tce.es.gov.br

Vi-

A ITI 915/2016, com base no Relatório de Inspeção
9/2016, ao analisar os processos de diárias concedidas
pela Câmara Municipal de Barra de São Francisco aos
seus vereadores, no exercício de 2015, constatou a existência de 02 (dois) tipos diferentes de irregularidades
presentes, isolada ou conjuntamente, em todos os processos, quais sejam: a) ausência de interesse público; b)
ausência de motivação.
Quanto à ausência de interesse público, pode-se verificar que em boa parte dos processos de pagamento de diárias não consta sequer informação de qual local os vereadores estiveram (ex.: órgão público ou gabinete de
deputado) ou evento de que teriam participado, tampouco indicação dos assuntos tratados, a fim de justificar
seus deslocamentos (fls. 312, 315, 324, 334, 337, 340,
343, 349, 352, 356, 359, 363, 366, 367, 370, 371, 374,
388, 391, 394, 400, 401, 404, 405, 408, 411, 414, 417,
439, 442, 445, 469, 472, 475, 478, 481, 484, 487, 507,
510, 519, 539, 545, 548, 551, 556, 559, 579, 582, 588,
614, 617, 620, 623, 626, 632, 638, 641, 663, 666, 669,
688, 698, 704 e 710). Tais justificativas, contidas nos processos de pagamento de diárias, indicam, quando muito,
apenas a cidade de destino (em alguns casos nem isso)
e, genericamente, que o deslocamento se deu “a serviço da Câmara”.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Por sua vez, a ausência de motivação adequada ou suficiente pode ser constatada em todos os processos de
pagamento de diárias. Embora seja possível conjecturar, em tese, a existência de interesse público em alguns
deslocamentos, tendo em vista a presença de informação sobre o local no qual os vereadores estiveram (ex.:
assembleia legislativa, gabinete de determinados deputados, outros órgãos públicos ou cursos realizados), não
consta nos processos de pagamento qualquer atestado,
fornecido pelos órgãos públicos ou gabinetes visitados,
que comprove que os vereadores realmente estiveram
no local, tampouco constam os assuntos que teriam sido tratados em cada visita, nem os certificados de conclusão dos cursos, que comprove a efetiva participação
dos vereadores.
O art. 70, parágrafo único da CE-ES/89 e o art. 113 da Lei
8.666/93 prescrevem que constitui dever dos gestores
prestar contas de seus atos, de modo que, no presente
caso, consiste em ônus dos gestores públicos a comprovação específica e inequívoca da motivação e do interesse público, com
relação às viagens realizadas pelos vereadores, não cabendo a esta Corte de Contas presumir fatos não comprovados.
Com efeito, a lógica do ônus probatório no âmbito dos
Tribunais de Contas é inversa daquela alegada pelos defendentes, de modo que constitui ônus
dos gestores a prestação de contas a respeito da utilização dos recursos públicos, fornecendo elementos comprobatórios de que tais recursos foram
efetivamente aplicados em atividades relacionadas ao
interesse público (finalidade pública).

presença dos vereadores nos locais informados para tratar de assuntos (não declarados) que ensejaram os deslocamentos (motivação), bem como pela existência de
interesse público em boa parte dos deslocamentos. Dessa forma, não procedem os argumentos apresentados
pelo Presidente da Câmara Municipal de Barra de São
Francisco e pelos demais vereadores.
Por outro lado, entendemos que deve ser acolhida a defesa apresentada pelo Sr. Elcimar de Souza Alves, servidor público efetivo da Câmara Municipal de Barra de São
Francisco. De fato, há elementos nos autos corroborando a alegação do defendente de que ocupa o cargo efetivo de agente administrativo, e não o cargo de vereador.
Nesse sentido, constata-se que os valores de diárias recebidas por este defendente são menores do que
aqueles recebidos pelos vereadores, bem como que
existe documento, integrante de processo administrativo, assinado por este defendente na qualidade de agente administrativo (fl. 724). Dessa forma, como este servidor recebia ordem de superiores, as quais não podia
descumprir, deve ser afastada a responsabilidade deste
defendente, assim como ocorreu no Relatório de Inspeção 9/2016 em relação ao servidor público Valdeci Sobrinho de Souza (Questão de Auditoria nº 08).
Ante o exposto, sugere-se a manutenção da irregularidade disposta no tópico 2.2.1.1 desta ITC, com a condenação do Presidente e demais Vereadores da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, no exercício de 2015,
à restituição ao Erário Municipal das quantias indicadas
na tabela abaixo:
Responsáveis solidários
(R$)

Ressarcimento

Ressarcimento (VRTE)

João Luiz Cozer e Juvenal Calixto Filho
2.456,18

6.600,00

Paulo Roberto Reis e Juvenal Calixto Filho
1.563,02

4.200,00

Sebastião da Cruz Caetano e Juvenal Calixto Filho
9.400,00 3.498,19
Valézio Armani e Juvenal Calixto Filho
1.228,09

3.300,00

Wilson Pinto das Mercês e Juvenal Calixto Filho
6.100,00 2.270,10
TOTAL

72.400,00

26.943,53

Destaca-se que o Presidente da Câmara Municipal de
Barra de São Francisco, Sr. Juvenal Calixto Filho, responde individualmente pelos valores que recebeu imotivadamente e também responde solidariamente com cada
vereador beneficiário de diárias, uma vez que autorizou
os pagamentos.
Diante da materialidade exposta nestes autos, analisando detidamente os documentos acostados no
TC 5238/2015 em apenso aos presentes autos TC
1214/2016, mantenho os exatos termos das manifestações técnica e ministerial.
4-– JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE QUANTO À FINALIDADE
E AO INTERESSE PÚBLICO DA DESPESA COM TÁXI - ITEM
2.3.1.1 DA ITC Nº 1622/2017. FUNDAMENTAÇÃO:
ARTS. 62 E 63 DA LEI 4.320/64; ART. 45, § 2.º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PRINCÍPIO DA
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE).

Juvenal Calixto Filho

Antonio Morais Filho e Juvenal Calixto Filho 11.100,00
4.130,85

Responsável: Juvenal Calixto Filho (Presidente da Câmara)

vereadores, no exercício de 2015, não há elementos mínimos com base nos quais se possa concluir pela efetiva

Carlos Rubens da Silva e Juvenal Calixto Filho
8.300,00 3.088,83

Conduta:permitir a contratação de corridas de táxi sem a
devida justificativa da necessidade

www.tce.es.gov.br

3.981,99

Jessui Albino Gonçalves e Juvenal Calixto Filho
7.300,00 2.716,68

No entanto, conforme demonstrado acima, nos processos de pagamento de diárias concedidas pela Câmara
Municipal de Barra de São Francisco aos seus

Diário Oficial de Contas

10.700,00

Emerson Rodrigues Cardoso e Juvenal Calixto Filho
5.400,00 2.009,60
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Nexo: ao permitir a contratação de corridas de táxi
sem a devida justificativa da necessidade, colaborou para a ocorrência de dano ao erárioCulpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe a todo ordenador de
despesas agir com o máximo de zelo na utilização dos
escassos recursos públicos
A unidade técnica apurou que a Câmara de Barra de São
Francisco utilizou os serviços de taxi cinco vezes, sem a
devida justificativa da necessidade causando prejuízo ao
erário no montante de R$ 1.950,00 (Hum mil, novecentos e cinquenta reais), conforme planilha abaixo:
Processo
Data pgto
Taxista Valor pago (R$)
198/2015
vereadores

Destino U s u á r i o s

19/03/2015
Dentro do município
Adival Cortes Vieira
350,00

267/2015
06/05/2015
Antonio Rosa Brum

Vitória o m i t i d o
450,00

266/2015
06/05/2015
Antonio Rosa Brum

Vitória o m i t i d o
450,00

426/2015
15/05/2015
Antonio Rosa Brum

Colatina o m i t i d o
250,00

370/2015
11/06/2015
Antonio Rosa Brum

Vitória Vereadores
450,00

TOTAL (R$)

1.950,00

TOTAL (VRTE) – EM 2015 1 VRTE = R$2,6871 725,69
Argumentou o responsável que os deslocamentos se deram para atender a demanda da Câmara Municipal para
atendimentos de interesse público e em razão de manutenção dos veículos que servem à Câmara.
Pois bem, compulsando os autos, verifico nos documentos de fls. 718/748 que não há justificativa para a utilização dos serviços de taxi para o transporte dos vereadores quando a Camara tem dois veículos no seu patrimônio para execução da atividade de transporte de pessoal
e que levou a seguinte analisa da Área técnica.
Análise
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Não procede a alegação de defesa do Sr. Juvenal Calixto
Filho, Presidente da Câmara Municipal de Barra de São
Francisco, pois em apenas 01 (um) dos 05 (cinco) processos de dispensa de licitação para contratação do serviço de táxi, qual seja, o Processo 198/2015 (fls. 718/724),
consta a informação de que um dos veículos da Câmara
encontrava-se em manutenção, mesmo assim sem qualquer comprovação desta alegação, por meio de nota
fiscal, que demonstrasse o período em que o veículo oficial encontrava-se em conserto.
Quanto aos outros 04 (quatro) processos de dispensa
de licitação para contratação do serviço de táxi, quais
sejam, os Processos 266/2015, 267/2015, 426/2015 e
370/2015 (fls. 725/748), não consta qualquer informação acerca da necessidade da contratação do serviço de
táxi em cada uma das situações, tampouco a comprovação de tal necessidade por meio de documentos.
Salienta-se que as contratações do serviço de táxi nestes 04 (quatro) processos de dispensa de licitação (fls.
725/748) foram efetuadas de 06 de maio de 2015 a 11
de junho de 2015, isto é, em momento diverso da contratação do serviço de táxi no Processo 198/2015 (fls.
718/724), ocorrida em 19 de março de 2015, quando um
dos veículos oficiais da Câmara supostamente encontrava-se em manutenção. Desse modo, ainda que pudesse
ser considerada verdadeira a informação de que um dos
veículos oficiais encontrava-se em reparo (mesmo sem
qualquer comprovação de tal fato) quando da
contratação do serviço de táxi no Processo 198/2015
(fls. 718/724), em 19 de março de 2015, tal informação
não serve para fundamentar a contratação do serviço
de táxi nos Processos 266/2015, 267/2015, 426/2015 e
370/2015 (fls. 725/748), realizadas cerca de 02 (dois) a
03 (três) meses depois daquela, como pretendeu alegar
o defendente.
Além disso, nestes 04 (quatro) processos de dispensa
de licitação para contratação do serviço de táxi, quais
sejam, os Processos 266/2015, 267/2015, 426/2015 e
www.tce.es.gov.br

370/2015 (fls. 725/748), não consta qualquer informação sobre a finalidade pública (interesse público) que teriam sido atendidos com os deslocamentos.
Por fim, destaca-se que, em todos dos 05 (cinco) processos de dispensa de licitação, os pagamentos foram efetuados sem a necessária liquidação de
despesa, não constando a declaração de qualquer servidor público atestando que tais serviços teriam sido prestados.
O art. 113 da Lei 8.666/93 prescreve que constitui dever
dos gestores prestar contas de seus atos, de modo que,
no presente caso, consiste em ônus dos gestores públicos a comprovação específica e inequívoca dos serviços
que teriam sido prestados, não cabendo a esta Corte de
Contas presumir fatos não comprovados.
Ante o exposto, sugere-se a manutenção da irregularidade disposta no tópico 2.3.1.1 desta ITC, com a condenação do Presidente da Câmara Municipal de Barra de
São Francisco no exercício de 2015, Sr. Juvenal Calixto Filho, à restituição ao Erário Municipal da quantia de R$
1.950,00 (mil, novecentos e cinquenta reais), equivalente a 725,69 (setecentos e vinte e cinco inteiros e sessenta e nove centésimos) VRTEs.
Assim, materialmente comprovado o dano e sua conexão, mantenho a irregularidade.
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 dea 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
a)
Converter os presentes autos em tomada de
contas especial em face da existência de injustificado dano ao erário, conforme consta nos itens 2.1.1.2, 2.2.1.1
e 2.3.1.1 da ITI 915/2016, no valor total de R$ 85.008,03
(oitenta e cinco mil e oito reais e três centavos), equivaSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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lente a 31.635,60 (trinta e um mil, seiscentos e trinta e
cinco inteiros e sessenta centésimos) VRTEs, na forma do
art. 207, inc. VI e art. 317, § 1º, inc. I ao III, e § 3º, todos
da Regimento Interno do TCEES).
b)
Com fulcro no inciso II, do artigo 95 c/c artigo
99, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
considerar procedente a presente Representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades, conforme descritas na ITC 1622/2017:

reador), Sr. João Luiz Cozer (Vereador), Sr. Paulo Roberto
dos Reis (Vereador), Sr. Sebastião da Cruz Caetano (Vereador), Sr. Valezio Armani (Vereador), Sr. Wilson Pinto das
Mercês (Vereador) e Sr. Elcimar de Souza Alves (Agente
Administrativo).
Ressarcimento: R$ 72.400,00, equivalente a 26.943,53
VRTEs.
2.3.1.1 – Justificativa insuficiente quanto à finalidade e
ao interesse público da despesa com táxi

2.1.1.1 – Deficiência nos procedimentos de fiscalização
do contrato quanto à finalidade e ao interesse público
das viagens

Base legal: Arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64; art. 45, § 2.º,
da Constituição do Estado do Espírito Santo (Princípio da
Motivação Suficiente).

Base legal: Art. 67, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993, e Resolução TC 227, de 25 de agosto de 2011.

Agente responsável: Sr. Juvenal Calixto Filho, Presidente
da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício de 2015.

Agente responsável: Sr. Juvenal Calixto Filho, Presidente
da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício de 2015.
2.1.1.2 – Ausência de motivação da finalidade e do interesse público das viagens
Base legal: Art. 45, § 2º, da Constituição do Espírito Santo, de 5 de outubro de 1989.
Agente responsável: Sr. Juvenal Calixto Filho, Presidente
da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício de 2015.
Ressarcimento: R$ 10.658,03, equivalente a 3.966,37
VRTEs.
2.2.1.1 – Justificativa insuficiente quanto à finalidade e
ao interesse público no pagamento de diárias
Base legal: Arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64; art. 45, § 2.º,
da Constituição do Estado do Espírito Santo (Princípio da
Motivação Suficiente).
Agentes responsáveis: Sr. Juvenal Calixto Filho, Presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no
exercício de 2015, Sr. Antônio Moraes Filho (Vereador),
Sr. Carlos Rubens da Silva (Vereador), Sr. Emerson Rodrigues Cardoso (Vereador), Sr. Jessui Albino Gonçalves (VeDiário Oficial de Contas

Ressarcimento: R$ 1.950,00, equivalente a 725,69 VRTEs.
c)
acolher as razões de justificativas, excluindo
a responsabilidade do senhor Elcimar de Souza Alves,
Agente Administrativo da Câmara Municipal de Barra de
São Francisco, em relação à irregularidade descrita no
item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva;
d)
rejeitar as razões de justificativa e as alegações
de defesa do senhor Juvenal Calixto Filho, Presidente da
Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício
de 2015, pela prática de atos ilegais descritos nos itens
2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.2.1.1 e 2.3.1.1 da Instrução Técnica
Conclusiva, aplicando-lhe multa individual equivalente a
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em razão do cometimento de irregularidades, que causaram dano injustificado ao erário, e:
•
Condená-lo ao ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de R$10.658,03 (dez mil, seiscentos
e cinquenta e oito reais e três centavos), equivalente a
3.966,37 (três mil, novecentos e sessenta e seis inteiros
e trinta e sete centésimos) VRTEs, com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, art. 87, incisos II e V e
www.tce.es.gov.br

§ 1º, e art. 89 da Lei Complementar 621/2012, em razão
do item 2.1.1.2 da Instrução Técnica Conclusiva.
•
Condená-lo ao ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de R$ 72.400,00 (setenta e dois mil
e quatrocentos reais), equivalente a 26.943,53 (vinte e
seis mil, novecentos e quarenta e três inteiros e cinquenta e três centésimos) VRTEs, sendo R$ 11.100,00 solidariamente ao senhor Antônio Morais Filho (Vereador), R$
8.300,00 solidariamente ao senhor Carlos Rubens da Silva (Vereador), R$ 5.400,00 solidariamente ao senhor
Emerson Rodrigues Cardoso (Vereador), R$ 7.300,00 solidariamente ao senhor Jessui Albino Gonçalves (Vereador), R$ 6.600,00 solidariamente ao senhor João Luiz
Cozer (Vereador), R$ 4.200,00 solidariamente ao senhor
Paulo Roberto Reis (Vereador), R$ 9.400,00 solidariamente ao senhor Sebastião da Cruz Caetano (Vereador),
R$ 3.300,00 solidariamente ao senhor Valézio Armani
(Vereador) e R$ 6.100,00 solidariamente ao senhor Wilson Pinto das Mercês (Vereador), com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, art. 87, incisos II e V e
§ 1º, e art. 89 da Lei Complementar 621/2012, em razão
do item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva.
•
Condená-lo ao ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de R$1.950,00 (mil, novecentos e cinquenta reais), equivalente a 725,69 (setecentos e vinte e
cinco inteiros e sessenta e nove centésimos) VRTEs, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, art.
87, incisos II e V e § 1º, e art. 89 da Lei Complementar
621/2012, em razão do Item 2.3.1.1 da Instrução Técnica
Conclusiva.
e)
Rejeitar as alegações de defesa do senhor Antônio Morais Filho, Vereador da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício de 2015, em razão do
cometimento de irregularidades, que causaram dano injustificado ao erário, descritas no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, e condená-lo ao ressarcimento
ao Erário Municipal da quantia de R$ 11.100,00 (onze mil
e cem reais), equivalente a 4.130,85 (quatro mil, cento e
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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trinta inteiros e oitenta e cinco centésimos) VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho, Presidente
da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício de 2015, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, art. 87, incisos II e V e § 1º, e art.
89 da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe multa individual equivalente a R$3.330,00 (três mil, trezentos e trinta reais), conforme art. 134 da Lei Complementar 621/2012.
f)
Rejeitar as alegações de defesa do senhor Carlos Rubens da Silva, Vereador da Câmara Municipal de
Barra de São Francisco no exercício de 2015, em razão do
cometimento de irregularidades, que causaram dano injustificado ao erário, descritas no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, e condená-lo ressarcimento ao
Erário Municipal da quantia de R$ 8.300,00 (oito mil e
trezentos reais), equivalente a 3.088,83 (três mil e oitenta e oito inteiros e oitenta e três centésimos) VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho, Presidente
da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício de 2015, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, art. 87, incisos II e V e § 1º, e
art. 89 da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe
multa individual equivalente R$2.490,00 (dois, quatrocentos e noventa reais), conforme art.
134 da Lei Complementar 621/2012.
g)
Rejeitar as alegações de defesa do senhor
Emerson Rodrigues Cardoso, Vereador da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício de 2015, em
razão do cometimento de irregularidades, que causaram
dano injustificado ao erário, descritas no item 2.2.1.1 da
Instrução Técnica Conclusiva, e condená-lo ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de R$ 5.400,00 (cinco
mil e quatrocentos reais), equivalente a 2.009,60
(dois mil e nove inteiros e sessenta centésimos) VRTEs,
solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho, Presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco
no exercício de 2015, com amparo no artigo 84, inciso III,
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alíneas “c”, “d” e “e”, art. 87, incisos II e V e § 1º, e art.
89 da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe multa individual equivalente R$1.620,00 (um mil, seiscentos
e vinte reais) , conforme art. 134 da Lei Complementar
621/2012.
h)
Rejeitar as alegações de defesa do senhor Jessui Albino Gonçalves, Vereador da Câmara Municipal de
Barra de São Francisco no exercício de 2015, em razão do
cometimento de irregularidades, que causaram dano injustificado ao erário, descritas no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, e condená-lo ressarcimento ao
Erário Municipal da quantia de R$7.300,00 (sete mil e
trezentos reais), equivalente a 2.716,68 (dois mil, setecentos e dezesseis inteiros e sessenta e oito centésimos)
VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho,
Presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício de 2015, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, art. 87, incisos II e V e §
1º, e art. 89 da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe multa individual equivalente R$2.190,00 (dois mil,
cento e noventa reais), conforme art. 134 da Lei Complementar 621/2012.
i)
Rejeitar as alegações de defesa do senhor João
Luiz Cozer, Vereador da Câmara Municipal de Barra de
São Francisco no exercício de 2015, em razão do cometimento de irregularidades, que causaram dano injustificado ao erário, descritas no item 2.2.1.1 da Instrução
Técnica Conclusiva, e condená-lo ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), equivalente a 2.456,18 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis inteiros e dezoito centésimos)
VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho,
Presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício de 2015, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, art. 87, incisos II e V e §
1º, e art. 89 da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe multa individual equivalente R$1.980,00 (um mil,
novecentos e oitenta reais), conforme art. 134 da Lei
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Complementar 621/2012.
j)
Rejeitar as alegações de defesa do senhor Paulo Roberto Reis, Vereador da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício de 2015, em razão do
cometimento de irregularidades, que causaram dano injustificado ao erário, descritas no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, e condená-lo ao ressarcimento
ao Erário Municipal da quantia de R$ 4.200,00 (quatro
mil e duzentos reais), equivalente a 1.563,02 (mil, quinhentos e sessenta e três inteiros e dois centésimos) VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho, Presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco
no exercício de 2015, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e”, art. 87, incisos II e V e § 1º, e art.
89 da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe multa
individual equivalente R$1.260,00 (um mil, duzentos e
sessenta reais), conforme art. 134 da Lei Complementar
621/2012.
k)
Rejeitar as alegações de defesa do senhor Sebastião da Cruz Caetano, Vereador da Câmara Municipal
de Barra de São Francisco no exercício de 2015, em razão
do cometimento de irregularidades, que causaram dano
injustificado ao erário, descritas no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, e condená-lo ao ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de R$ 9.400,00 (nove
mil e quatrocentos reais), equivalente a 3.498,19
(três mil, quatrocentos e noventa e oito inteiros e dezenove centésimos) VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho, Presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício de 2015, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, art. 87, incisos II
e V e § 1º, e art. 89 da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe multa individual equivalente R$2.820,00 (dois
mil, oitocentos e vinte reais), conforme art. 134 da Lei
Complementar 621/2012.
l)
Rejeitar as alegações de defesa do senhor Valézio Armani, Vereador da Câmara Municipal de Barra de
São Francisco no exercício de 2015, em razão do comeSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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timento de irregularidades, que causaram dano injustificado ao erário, descritas no item 2.2.1.1 da Instrução
Técnica Conclusiva, e condená-lo ressarcimento ao Erário Municipal da quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), equivalente a 1.228,09 (mil, duzentos e
vinte e oito inteiros e nove centésimos) VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho, Presidente da
Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício de 2015, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, art. 87, incisos II e V e § 1º, e art. 89 da
Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe multa individual equivalente R$990,00 (novecentos e noventa reais), conforme art. 134 da Lei Complementar 621/2012.
m)
Rejeitar as alegações de defesa do senhor Wilson Pinto das Mercês, Vereador da Câmara Municipal de
Barra de São Francisco no exercício de 2015, em razão do
cometimento de irregularidades, que causaram dano injustificado ao erário, descritas no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, e condená-lo ao ressarcimento
ao Erário Municipal da quantia de R$ 6.100,00 (seis mil e
cem reais), equivalente a 2.270,10 (dois mil,
duzentos e setenta inteiros e dez centésimos) VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho, Presidente
da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício de 2015, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c”, “d” e “e”, art. 87, incisos II e V e § 1º, e art. 89 da Lei
Complementar 621/2012, aplicando-lhe multa individual equivalente R$1.830,00 (um mil, oitocentos e trinta reais), conforme art. 134 da Lei Complementar 621/2012.
n)
Julgar irregulares as contas do Sr. Juvenal Calixto Filho, Presidente da Câmara Municipal de Barra de
São Francisco no exercício de 2015, pela prática de atos
ilegais presentes nos itens 2.1.1.2, 2.2.1.1 e 2.3.1.1 da
ITC, que causaram dano injustificado ao erário, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$ 85.008,03 (oitenta e cinco mil e oito reais e três centavos), equivalente a 31.635,60 (trinta e um mil, seiscentos e trinta e cinco
inteiros e sessenta centésimos) VRTEs, com amparo no
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artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, conforme discriminado no item “d” .
o)
Determinar ao atual gestor da Câmara Municipal de Barra de São Francisco para que promova a adequação do controle de itinerário dos veículos nos seguintes termos: “inclua no controle de itinerário dos veículos espaço para preenchimento destinado a informar a
finalidade com que o veículo foi utilizado em cada deslocamento”, em vista da irregularidade descrita no item
2.1.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva.
Em verificada a ocorrência prevista no artigo 84, alínea
“e” da Lei Complementar nº 621/2012 e com fulcro no
Art. 89, Parágrafo Único da referida lei, providenciar a
imediata remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.
Dê-se ciência aos signatários da representação do teor
da decisão final a ser proferida, conforme preconiza art.
307, § 7º da Resolução nº 261/2013 e ao Ministério Publico de Contas.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
Tratam os presentes autos de Representação, protocolizada por vereador de Barra de São Francisco em
18/02/2016, na qual relata a ocorrência de possíveis irregularidades cometidas sob a gestão do Presidente da
Câmara, Sr. Juvenal Calixto Filho.
Na 6ª Sessão Ordinária desta Câmara, ocorrida no dia
14/03/2018, solicitei vista dos autos após a apresentação do respeitável voto proferido pelo Conselheiro em
Substituição João Luiz Cotta Lovatti, após manifestação
técnica e ministerial de diligência realizada em conformidade com a Decisão TC 3924/2017.
www.tce.es.gov.br

Na ocasião, o ilustre Conselheiro, divergiu da opinião da
equipe técnica que em diligência apurou que algumas diárias eram legítimas, sugerindo a diminuição do ressarcimento inicialmente proposto, mantendo seu r. voto inicialmente proferido pela mantença da devolução integral das diárias na Câmara de Barra de São Francisco no
exercício de 2015.
Novamente, peço vênias ao Relator para divergir do entendimento exarado, passando a me manifestar acerca
das irregularidades a seguir:
Analisando a nova manifestação da unidade técnica, observei que a unidade técnica partiu de premissa equivocada ao interpretar a Resolução 18/2013, onde em seu
artigo 1º estabelece que:
“Art. 1º. Os Servidores desta Câmara Municipal farão jus
ao recebimento de diárias quando em viagem para ouro
ponto do território do Estado do Espírito Santo e do Território Nacional, quando for a serviço, no exercício de suas funções, para participação em cursos ou representando a Câmara Municipal.
Entendeu a equipe de auditoria, que somente duas hipóteses estariam abarcadas para a concessão de diária, ou
seja, somente quando houver participação em cursos ou
representando a Câmara Municipal, deixando de observar a possibilidade quando o servidor estiver a serviço ou
no exercício de suas funções, este último, sendo relevante para o agente político.
Pois bem, matéria já bastante debatida nesta Casa de
Contas no sentido de que é atividade inerente da vereança reunir-se com órgãos públicos buscando atender
demanda do Município.
Por fim, convém trazer à baila que foi acostado aos autos às fls. 821/829, análise do Ministério Público Estadual apreciando matéria noticiada apresentada pelo Sr.
Admilson Ribeiro Brum – também representante destes
autos – acerca de supostos gastos indevidos com Diárias
relativa ao ano de 2014, entendeu pelo arquivamento, o
Segunda-feira, 18 de junho de 2018

268

ATOS DA 2a CÂMARA

que, mesmo tratando de exercício anterior ao ora analisando, apreciou a Resolução nº 18/2003 concluindo, em

outro Município, se crê que se tratará de assunto de interesse das municipalidades envolvidas”.

outras palavras, mesmo diante de falhas estariam as diversas diárias eivadas de interesse público o que ora me
permito a transcrever alguns trechos:

Nesse compasso, entendo presente o interesse público
a participação em reuniões com os diversos órgãos públicos.

“Analisando os processos de despesas com o pagamento
de diárias encontramos o seguinte: a) Nota de Empenho.
Neste documento consta o valor da despesa e no histórico uma síntese do objeto da despesa, em geral, relativo a diárias para ocorrer despesas com viagem à Vitória-ES no dia X, para participar de reunião no escritório do
deputado federal Fulano de Tal, tratando de interesse do
Município, conforme boletim; b) Boletim de Diárias. Neste documento conta o nome do vereador ou servidor. A
data da viagem. A Viagem efetuada. A hora de Saída. A
hora do retorno. A natureza do serviço executado (por
exemplo: viagem a Vitória-ES a serviço da Câmara Municipal). Tratar de Assuntos relacionados ao Município,
junto ao Gabinete do Deputado estadual Gildevan Fernandes, na Assembleia Legislativa. Meio de transporte.
Visto e data no documento. Assinatura do Chefe de

Outro aspecto que quadra relevo observar, trata das
suposições trazidas pela unidade técnica, no sentido
de que a câmara possuindo tão somente dois veículos
e diante do número excessivo de diárias não poderiam
atender todas as viagens.

Repartição e do funcionário.
Pelo que se vê nos boletins de viagem o vereador ou servidor estava a serviço da Câmara Municipal, com o objetivo de comparecer algum órgão público ou escritório de
políticos, com o propósito de tratar, em tese, de assunto de interesse público. Bom seria se em cada boletim de
viagem contasse exatamente o assunto tratado na visita
ou reunião, possibilitando uma análise mais profunda da
existência ou não do interesse da coletividade de Barra
de São Francisco. De qualquer forma se o vereador ou o
servidor viaja a Vitória para comparecer a uma Secretaria de estado, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa,
Escritório de Deputados, etc. para tratar de assunto relacionado à Câmara Municipal ou ao Município de
Barra de São Francisco, a presunção é de que se trata de
assunto de interesse público. Da mesma forma se a viagem à Câmara Municipal ou a Prefeitura Municipal de
Diário Oficial de Contas

Contudo, não traz elementos suficientes, pois observei
em determinadas diárias que as viagens eram feitas para o mesmo município, embora com destinos em órgãos
públicos diversos, o que, levando em consideração que
cada veículo comporta 5 passageiros, poderia, em tese,
ser transportados 10 passageiros em dois carros.
Registro ainda, que observei que em vários momentos
a unidade técnica, mesmo diante de declarações de diversos órgãos confirmando a presença dos beneficiários
da diária, por constar “assuntos diversos”, entendeu não
estar condizente com a Resolução 018/2013, concluindo
estar ausente o interesse público.
Pois bem, embora, de fato, a resolução da Câmara Municipal de barra de São Francisco estabelece a necessidade
de informar o motivo/justificação da diária, entendo que
uma vez estando comprovada a presença do servidor e/
ou vereador no órgão público é de se concluir que tratou
de matéria afeta ao interesse público.
Esta Corte de Contas, já se manifestou no sentido de
que, determinados documentos são eticamente dispensáveis para comprovação de despesas dada sua particularidade, entendendo por afastar a irregularidade, porém fazendo recomendações no sentido de maior transparência, vejamos:
ACÓRDÃO TC-1881/2015 - PLENÁRIO
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor (...) Presidente da Câmawww.tce.es.gov.br

ra Municipal de Conceição da Barra, no exercício 2010,
em face do Acórdão TC nº 219/2014, prolatado às folhas
475/550, dos autos do Processo TC nº 1163/2011, em
apenso.
(...) 8) DESPESA IRREGULAR COM DIÁRIAS (ITEM 2.1.13ACÓRDÃO E H- ITR). RESSARCIMENTO: R$ 91.100,00,
EQUIVALENTE A 45.382,09 VRTE. Consta do relato técnico que os gastos com diária foram realizados sem que
houvesse justificativa motivada para a realização das viagens, sendo apontado como motivo do deslocamento de
vereadores e servidores, o trato de assuntos da municipalidade, quando do deslocamento para vários órgãos
públicos, não se demonstrando o real interesse público
dessas viagens. O recorrente argumentou que não fora
perquirida irregularidade material no ato
concessório das diárias e que cabe à Secretaria de Finanças da Câmara, apreciar a legalidade da despesa, e não
ao Presidente. Verifico dos autos, que fora demonstrado no anexo 1 ao relatório de auditoria (fls. 58/78), as
diárias pagas e os respectivos motivos, na maioria, eticamente dispensáveis de ateste de veracidade, como
reuniões na Assembleia Legislativa, vinda ao Tribunal de
Contas, e outras. Ademais, não consta dos
autos, documentação comprobatória da irregularidade,
observando-se da documentação juntada em auditoria
(fls. 795/900) apenas levantamento dos valores pagos.
Desta feita, entendo que, a despeito da deficiência na
demonstração dos motivos que ensejaram os deslocamentos em algumas viagens, não se sustenta o ressarcimento proposto referente ao total das diárias pagas no
exercício, razão pela qual opto por expedir determinação
no sentido de que, nas próximas concessões, seja dada
maior transparência aos gastos efetuados, citando, por
exemplo, quando vier a este Tribunal, o
porque da vinda; quando do deslocamento para reuniões na Assembleia Legislativa ou outro órgão público,
que se diga a finalidade da reunião, e, se possível, que se
junte algum documento que comprove o motivo citado.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Posto isto, divirjo do posicionamento técnico e afasto a
presente irregularidade, devendo, no entanto, ser expedida determinação no sentido de que haja maior transparência nas futuras concessões. (grifei)

do ainda em consideração que não consta no Relatório
de Inspeção de fls. 146/195, a individualização pormenorizada de cada despesa efetuada, não havendo possibilidade de apresentar uma defesa específica de cada item.

provações, ao meu sentir, de participação em eventos e
reuniões de cunho de interesse público, creio que devemos adotar o mesmo posicionamento exarado no Acordão TC 1881/2015, acima transcrito.

Processo: 6683/2014 Data da sessão: 24/11/2015
Relator: Márcia Jaccoud Freitas Natureza: Controle
Externo > Recurso > Recurso de Reconsideração > Recurso de Reconsideração

A exemplo da precariedade das peças trazidas em sede
de auditoria, visualizo que a unidade técnica pugna pela
devolução da diária referente ao Curso de Transparência
realizado 31/08/2015 neste tribunal de Contas, conforme se verifica à fl. 1043, entretanto em consulta junto a
Escola de Contas foi confirmada a presença do Sr. Juvenal Calixto no evento conforme se segue:

Feitas as ponderações acima, mantenho meu posicionamento no Voto Vista nº 90/2017 constante às fls.
955/970, acrescentando determinação ao atual

Visualizei, ainda, que em algumas declarações foi informado que foram tratados assuntos como “melhorias na
área de saúde ou educação”, “entrega de
ofício para captação de água”, a equipe de auditoria entendeu não estar justificada a diária, pois não foi informada qual(is) melhorias seria(m) feita(s) ou ainda não
foi acostado “cópia do ofício”, o que ao meu sentir, exigência demasiadamente dessarazoável sem respaldo para entender ilegítima a diária.

Quinta-feira, 22 de Março de 2018
..
(17:44) Elisa Scardua de Souza:
...
JUVENAL CALIXTO FILHO

Trouxe, também a equipe técnica, outras situações onde
observou Declaração atestando a presença do servidor
e/ou vereador no órgão público, emitida por servidora
Assistente Administrativa lotada no órgão e não de servidor lotado no Gabinete de Secretário, o que por si só,
entendo extremamente restritiva esta análise, não merecendo prosperar, pois temos ciência de que a consulta
a determinado órgão não, necessariamente, deve

Endereço de email: camara@brsite.com.br

ser feita com o Secretário, a exemplo desta Corte de Contas quando um servidor de jurisdicionado pretendendo
esclarecer alguma situação seja de ordem técnica ou
orientação de conduta por vezes tem contato com a área
técnica, sem que necessite de entrar em contato com o
Presidente desta Casa ou algum Conselheiro.

Último acesso: Nunca

Observo, ainda, que em auditoria, os técnicos deste sodalício não fizeram juntada da íntegra dos processos Administrativos do pagamento das
diárias, dificultando uma melhor análise quanto à comprovação ou não da despesa, restando, ao meu sentir
prejudicada uma melhor análise dos documentos, levanDiário Oficial de Contas

Número de identificação:
Fone: (27) 3756-5410
Telefone celular:
Departamento:
Instituição:
Cidade/Município: BARRA DE SÃO FRANCISCO, Brasil
Observo, também, que como relatado pela unidade técnica em várias ocasiões o empenho, a liquidação e o pagamento ocorreram no mesmo dia contrariando o art. 4º
da resolução 018/2013 e art. 60 da Lei 4.320/64, o que
me faz manter estas irregularidades, contudo, não tem o
condão de imputar ressarcimento.
Embora visualizando que existem muitas falhas nos processos de liquidação de despesa, como foram acostados
aos autos, penso que diante da ausência de citação dos
responsáveis, para manifestação de cada irregularidade
analisada após decisão desta Corte, como também comwww.tce.es.gov.br

gestor, caso não tenha adotado o procedimento que, nas
próximas concessões, seja dada maior transparência aos
gastos efetuados, informando a finalidade, quando do
deslocamento para reuniões na Assembleia Legislativa
ou outro órgão público, e, se possível, que se junte algum documento que comprove o motivo citado.
É como voto.
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Representação, protocolizada nesta Corte de Contas por vereador de Barra de São
Francisco em 18/02/2016, na qual relata a ocorrência de
possíveis irregularidades cometidas sob a gestão do então Presidente da Câmara, Sr. Juvenal Calixto Filho.
Na sessão ordinária da 2ª Câmara realizada no dia 04 de
outubro de 2017 solicitei vista dos autos para analisar
com maior profundidade o caso concreto, ante a divergência apresentada, entre o voto do relator e o voto vista
ofertado pelo Conselheiro Sérgio Borges, já que se trata
de matéria de grande relevância: Pagamento de Diárias,
sem comprovação de interesse público.
Visando à elucidação de elementos essenciais para o
meu justo convencimento, visto que não houve uma
análise pormenorizada de cada despesa realizada com
diárias pelos vereadores do Município de Barra de São
Francisco, apresentei voto no sentido de que os autos
fossem remetidos à equipe técnica, sendo acompanhado pelos meus pares.
Como bem frisado na análise anterior, reitero que:
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Quando um parlamentar participa de eventos com uma
pauta específica, com temas afetos à atividade política,
cujo assunto é de interesse da Câmara ou da municipalidade, a qual o mesmo representa, pode-se dizer que está caracterizado o interesse público, todavia, não de forma automática. Para que esse interesse seja confirmado,
é imprescindível o certificado de participação e conclusão do evento ou confirmação de presença do local
indicado e demais comprovantes exigidos pela legislação
local, a fim de que o parlamentar possa apresentar a devida prestação de contas da despesa realizada.
Nessa linha de raciocínio, diligenciei à equipe técnica delimitando alguns parâmetros para a nova análise das supostas irregularidades:
Um é de caráter bem objetivo: a área técnica deveria
analisar as despesas a partir da verificação dos critérios
estabelecidos na própria Resolução nº 18/2013 da Câmara de Barra de São Francisco.
O outro critério é de ordem subjetiva, isto é, não há uma
exatidão para que se apure o interesse público e a prestação de contas. Está baseado mais em uma lógica que
leva em conta a necessidade de que o mandato parlamentar tenha boas condições para o seu exercício e a
concessão de diárias contribui com isso. Por outro lado,
também leva em conta a moralidade pública, bem como
o respeito ao conteúdo normativo em geral para a
efetivação de despesas públicas.
Assim, novamente a equipe técnica desta Casa se manifestou em sede da Manifestação Técnica, fls. 1022/1216,
que fora encampada pelo Ministério Público de Contas,
por meio de parecer da lavra do Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva.
Analisando criteriosamente cada despesa efetuada pelos vereadores de Barra de São Francisco, a equipe técnica manteve o seu opinamento anterior no sentido de
julgar irregulares as contas da Câmara Municipal, exercício de 2015, mantendo a condenação do Presidente da
Diário Oficial de Contas

Câmara e demais Vereadores do Município de Barra de
São Francisco, divergindo apenas em relação aos valores a serem restituídos, afastando algumas despesas,
mantendo o ressarcimento do valor correspondente a
23.073,22 VRTE’s, proporcionalmente, na medida de suas responsabilidades.
Pois bem. O ilustre relator Conselheiro João Luiz Cotta
Lovatti manteve o seu posicionamento inicialmente proposto, acompanhando integralmente os termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 1622/2017, fls. 843/901,
no sentido de julgar as contas irregulares, mantendo o ressarcimento ao erário no valor correspondente
a 31.635,60 VRTEs aos responsáveis, condenando-lhes
com multa, na forma descriminada na parte dispositiva
de seu r. voto.
Neste sentido, o relator apresentou voto mantendo o
entendimento da equipe técnica manifestado por meio
da Instrução Técnica Conclusiva, o qual dissinto em relação aos valores dos ressarcimentos imputados aos responsáveis, conforme passo a expor por meio de tabela,
conforme segue:
Responsáveis solidários
Ressarcimento imputado pelo Relator (VRTE)
Ressarcimento imputado pelo Cons. Domingos (VRTE)
Juvenal Calixto Filho

4.692,06 2.121,25

Antonio Morais Filho e Juvenal Calixto Filho 4 . 1 3 0 , 8 5
4.130,85
Carlos Rubens da Silva e Juvenal Calixto Filho
3.088,83 3.088,83
Emerson Rodrigues Cardoso e Juvenal Calixto Filho
2.009,60 1.897,96
Jessui Albino Gonçalves e Juvenal Calixto Filho
2.716,68 2.121,25
João Luiz Cozer e Juvenal Calixto Filho
2.344,54

2.456,18

Paulo Roberto Reis e Juvenal Calixto Filho

1.563,02

www.tce.es.gov.br

1.339,73
Sebastião da Cruz Caetano e Juvenal Calixto Filho
3.498,19 3.386,55
Valézio Armani e Juvenal Calixto Filho
1.116,45

1.228,09

Wilson Pinto das Mercês e Juvenal Calixto Filho
2.270,10 1.525,81
Ressaltando que, o Presidente da Câmara Municipal de
Barra de São Francisco, Sr. Juvenal Calixto Filho, responde individualmente pelos valores que recebeu imotivadamente e também responde solidariamente com cada
vereador beneficiário de diárias, uma vez que autorizou
os pagamentos,
Por sua vez, o Conselheiro Sérgio Borges teceu algumas
considerações e também manteve o seu entendimento lançado no voto vista apresentado, no sentido de julgar irregulares as contas examinadas, sob a responsabilidade do Sr. Juvenal Calixto Filho, imputando-lhe o débito equivalente a 926,99 VRTE, bem como multa de
3.000,00 (três mil reais), referente ao item 2.1.1.1 (Deficiência nos procedimentos de fiscalização do contrato
quanto à finalidade e ao interesse público das viagens) e
2.3.1.1 (Justificativa insuficiente quanto à finalidade e ao
interesse público da despesa com táxi) da Instrução Técnica Conclusiva.
Por fim, divergindo do entendimento do relator e do
Conselheiro Sérgio Borges, acompanho a nova Manifestação Técnica originada do meu posicionamento inicial,
encampada pelo Ministério Público de Contas e VOTO
para que seja adotada a novel deliberação técnica, que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
1214-16, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Colegiado, ante as razões expostas, com vênias
ao eminente Conselheiro em substituição, João Luiz Cotta Lovatti e ao Conselheiro Sérgio Nader Borges, VOTO:
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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1Converter os autos em Tomada de Contas Especial, nos termos do inciso IV do art. 57 da LC nº 621/2012;
2Acolher as razões de justificativas, excluindo
a responsabilidade do senhor Elcimar de Souza Alves,
Agente Administrativo da Câmara Municipal de Barra de
São Francisco, em relação a irregularidade descrita no
item 2.2.1.1 (Deficiência nos procedimentos de fiscalização do contrato quanto à finalidade e ao interesse público das viagens) da Instrução Técnica Conclusiva, julgando
regulares as suas contas, dando-lhe a devida quitação,
com amparo no artigo 84, inciso I c/c o art. 85, todos da
LC nº 621/2012;
3Rejeitar as razões de justificativa do senhor Juvenal Calixto Filho, Presidente da Câmara Municipal de
Barra de São Francisco no exercício de 2015, em razão da
irregularidade descrita nos itens 2.2.1.1 (Deficiência nos
procedimentos de fiscalização do contrato quanto à finalidade e ao interesse público das viagens), 2.1.1.2 (Ausência de motivação da finalidade e do interesse público
das viagens) da Instrução Técnica Conclusiva, com aplicação de multa de 3.000,00 (três mil) reais e ressarcimento
ao erário no valor correspondente a 2.121,25 VRTEs, julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo
84, inciso III, “b”, “c”, “d” e “e” da LC nº 621/2012;
4Rejeitar as razões de justificativa do senhor Antônio Morais Filho, Vereador, em razão da irregularidade
descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva,
com aplicação de multa de 3.000,00 (três mil) reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a 4.130,85
VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho,
julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, art. 87, incisos
II e V e § 1º, e art. 89 da LC nº 621/2012;
5Rejeitar as razões de justificativa do senhor Carlos Rubens da Silva, Vereador, em razão da irregularidade descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, com aplicação de multa de 3.000,00 (três mil) reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a
Diário Oficial de Contas

3.088,83 VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho, julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”,
“d”, e “e”, art. 87, incisos II e V e § 1º, e art. 89 da LC nº
621/2012;
6Rejeitar as razões de justificativa do senhor
Emerson Rodrigues Cardoso, Vereador, em razão da irregularidade descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, com aplicação de multa de 3.000,00 (três
mil) reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a 1.897,96 VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho, julgando irregulares as suas contas,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”,
“d” e “e”, art. 87, incisos II e V e § 1º, e art. 89 da LC nº
621/2012;
7Rejeitar as razões de justificativa do senhor Jessui Albino Gonçalves, Vereador, em razão da irregularidade descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, com aplicação de multa de 3.000,00 (três mil) reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a
2.121,25 VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho, julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, art.
87, incisos II e V e § 1º, e art. 89 da LC nº 621/2012;
8Rejeitar as razões de justificativa do senhor João
Luiz Cozer, Vereador, em razão da irregularidade descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, com
aplicação de multa de 3.000,00 (três mil) reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a 2.344,54 VRTE, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho, julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, art. 87, incisos II e
V e § 1º, e art. 89 da LC nº 621/2012;
9Rejeitar as razões de justificativa do senhor Paulo Roberto Reis, Vereador, em razão da irregularidade
descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva,
com aplicação de multa de 3.000,00 (três mil) reais e reswww.tce.es.gov.br

sarcimento ao erário no valor correspondente a 1.339,73
VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho,
julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, art. 87, incisos
II e V e § 1º, e art. 89 da L C nº 621/2012;
10Rejeitar as razões de justificativa do senhor Sebastião da Cruz Caetano, Vereador, em razão do cometimento de irregularidade descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, com aplicação de multa de
3.000,00 (três mil) reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a 3.386,55 VRTEs, solidariamente ao
senhor Juvenal Calixto Filho, julgando irregulares as suas
contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”,
“c”, “d” e “e”, art. 87, incisos II e V e § 1º, e art. 89 da LC
nº 621/2012;
11Rejeitar as razões de justificativa do senhor Valézio Armani, Vereador, em razão da irregularidade descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva,
com aplicação de multa de 3.000,00 (três mil) reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a 1.116,45
VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho,
julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, art. 87, incisos
II e V e § 1º, e art. 89 da LC nº 621/2012;
12Rejeitar as razões de justificativa do senhor Wilson Pinto das Mercês, Vereador, em razão da irregularidade descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, com aplicação de multa de 3.000,00 (três mil) reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a
1.525,81 VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho, julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, art.
87, incisos II e V e § 1º, e art. 89 da LC nº 621/2012;
13Em relação ao item 2.1.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, determino à Câmara Municipal de Barra de São Francisco para que promova a adequação do
controle de itinerário dos veículos nos seguintes termos:
“inclua no controle de itinerário dos veículos espaço paSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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ra preenchimento destinado a informar a finalidade com
que o veículo foi utilizado em cada deslocamento”.
14-

Dar ciência aos interessados;

15voto.

Após o trânsito em julgado, arquive-se. É como

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC-384/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
1214-2016, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Colegiado, ante as razões expostas, em:
1.1. Converter os autos em Tomada de Contas Especial,
nos termos do inciso IV do art. 57 da LC nº 621/2012;
1.2. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade do senhor Elcimar de Souza Alves, Agente Administrativo da Câmara Municipal de Barra de São
Francisco, em relação a irregularidade descrita no item
2.2.1.1 (Deficiência nos procedimentos de fiscalização
do contrato quanto à finalidade e ao interesse público
das viagens) da Instrução Técnica Conclusiva, julgando
regulares as suas contas, dando-lhe a devida quitação,
com amparo no artigo 84, inciso I c/c o art. 85, todos da
LC nº 621/2012;
1.3. Rejeitar as razões de justificativa do senhor Juvenal
Calixto Filho, Presidente da Câmara Municipal de Barra
de São Francisco no exercício de 2015, em razão da irregularidade descrita nos itens 2.2.1.1 (Deficiência nos
procedimentos de fiscalização do contrato quanto à finalidade e ao interesse público das viagens), 2.1.1.2 (Ausência de motivação da finalidade e do interesse público
das viagens) da Instrução Técnica Conclusiva, com aplicação de multa de 3.000,00 (três mil) reais e ressarcimento
ao erário no valor correspondente a 2.121,25 VRTEs, julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo
84, inciso III, “b”, “c”, “d” e “e” da LC nº 621/2012;
Diário Oficial de Contas

1.4. Rejeitar as razões de justificativa do senhor Antônio Morais Filho, Vereador, em razão da irregularidade
descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva,
com aplicação de multa de 3.000,00 (três mil) reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a 4.130,85
VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho,
julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, art. 87, incisos
II e V e § 1º, e art. 89 da LC nº 621/2012;
1.5. Rejeitar as razões de justificativa do senhor Carlos
Rubens da Silva, Vereador, em razão da irregularidade
descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva,
com aplicação de multa de 3.000,00 (três mil) reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a 3.088,83
VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho,
julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d”, e “e”, art. 87, incisos
II e V e § 1º, e art. 89 da LC nº 621/2012;
1.6. Rejeitar as razões de justificativa do senhor Emerson
Rodrigues Cardoso, Vereador, em razão da irregularidade descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, com aplicação de multa de 3.000,00 (três mil) reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a
1.897,96 VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho, julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, art.
87, incisos II e V e § 1º, e art. 89 da LC nº 621/2012;
1.7. Rejeitar as razões de justificativa do senhor Jessui
Albino Gonçalves, Vereador, em razão da irregularidade
descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva,
com aplicação de multa de 3.000,00 (três mil) reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a 2.121,25
VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho,
julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, art. 87, incisos
II e V e § 1º, e art. 89 da LC nº 621/2012;
1.8. Rejeitar as razões de justificativa do senhor João Luiz
www.tce.es.gov.br

Cozer, Vereador, em razão da irregularidade descrita no
item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, com aplicação de multa de 3.000,00 (três mil) reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a 2.344,54 VRTE,
solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho, julgando
irregulares as suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, art. 87, incisos II e V e §
1º, e art. 89 da LC nº 621/2012;
1.9. Rejeitar as razões de justificativa do senhor Paulo Roberto Reis, Vereador, em razão da irregularidade descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, com
aplicação de multa de 3.000,00 (três mil) reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a 1.339,73 VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho, julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, art. 87, incisos II e
V e § 1º, e art. 89 da L C nº 621/2012;
1.10. Rejeitar as razões de justificativa do senhor Sebastião da Cruz Caetano, Vereador, em razão do cometimento de irregularidade descrita no item 2.2.1.1 da Instrução
Técnica Conclusiva, com aplicação de multa de 3.000,00
(três mil) reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a 3.386,55 VRTEs, solidariamente ao senhor
Juvenal Calixto Filho, julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”,
“d” e “e”, art. 87, incisos II e V e § 1º, e art. 89 da LC nº
621/2012;
1.11. Rejeitar as razões de justificativa do senhor Valézio
Armani, Vereador, em razão da irregularidade descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, com
aplicação de multa de 3.000,00 (três mil) reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a 1.116,45 VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho, julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, art. 87, incisos II e
V e § 1º, e art. 89 da LC nº 621/2012;
1.12. Rejeitar as razões de justificativa do senhor Wilson
Pinto das Mercês, Vereador, em razão da irregularidade
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva,
com aplicação de multa de 3.000,00 (três mil) reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a 1.525,81
VRTEs, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho,
julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, art. 87, incisos
II e V e § 1º, e art. 89 da LC nº 621/2012;
1.13. Em relação ao item 2.1.1.1 da Instrução Técnica
Conclusiva, determino à Câmara Municipal de Barra de
São Francisco para que promova a adequação do controle de itinerário dos veículos nos seguintes termos: “inclua no controle de itinerário dos veículos espaço para
preenchimento destinado a informar a finalidade com
que o veículo foi utilizado em cada deslocamento”.
1.14. Dar ciência aos interessados;
1.15. Após o trânsito em julgado, arquive-se. É como voto.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
Domingos Augusto Taufner, encampado em sessão pelo
conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Parcialmente vencido o relator conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou por valores diferenciados de ressarcimento e multa, bem como encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual.
3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª 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 - 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 recurDiário Oficial de Contas

so, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 13/06/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 427/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Processo: 02482/2018-2
Classificação: Agravo

UG: PMS - Prefeitura Municipal de Sooretama
Relator:Domingos Augusto Taufner
Partes:ESMAEL NUNES LOUREIRO, FACIL LOCACOES DE
BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS LTDA - ME, CARLOS
SERGIO TINTORI DE OLIVEIRA
Procuradores: RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB:
10406-ES, OAB: 181289-RJ), CARLOS ESTEVAN FIOROT
MALACARNE (OAB: 12401-ES), LUIZA VASCONCELOS DA
ROCHA (OAB: 28580-ES), GLAUCO BARBOSA DOS REIS
(OAB: 13058-ES), RAPHAEL DE BARROS COELHO (OAB:
24809-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242
-ES, OAB: 180727-RJ), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO, MATHEUS FERREIRA DA SILVA
EMENTA: AGRAVO – NÃO CONHECER – CIÊNCIA – AR-

www.tce.es.gov.br

QUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Agravo, interposto pela
Empresa Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos
Ltda – ME, em face do Acórdão TC
1145/2017, proferido nos autos do Processo TC
3018/2015, que a condenou em solidariedade com os
Srs Carlos Sergio Tintori de Oliveira e Esmael
Nunes Loureiro ao ressarcimento ao erário da importância de R$ 52.500,00, equivalente a 28.984,7071 VRTE.
Em suas razões recursais, o agravante requer, na espécie
de pedidos sucessivos e/ou alternativos, a nulidade do
processo, tendo em vista não ter
sido citado no processo originário; ou o arquivamento
dos autos em virtude da ocorrência da prescrição; ou o
sobrestametno dos autos, em face da
ordem emitida pelo STF em sede de reprecussão geral
nº 899, no RE 636.886/AL; ou o arquivamento dos autos,
uma vez que não há que se falar em sua
participação nas irregularidades a si atribuídas ou a reanálise do mérito.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, se faz necessário uma análise acerca dos
requisitos de admissibilidade do presente Agravo. E neste sentido, observo que o agravante
possui interesse e legitimidade para sua propositura,
uma vez que foi condenado, em sede de Acórdão, a ressarcir ao erário o valor de R$
52.500,00, equivalente a 28.984,7071 VRTE.
Ainda, nos termos do Despacho apresentado pela SGS –
Secretaria Geral das Sessões, às fls. 148, o referido Acórdão foi publicado no dia 27/02/2018
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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e o presente Recurso foi protocolado no dia 09/03/2018,
portanto, tempestivo.

lo recorrente não se presta à revisão da decisão que se
pleiteia, uma vez que o Acórdão

Todavia, vejamos o que preceitua o artigo 169 da Lei Orgânica:

possui natureza de decisão definitiva, não sendo viável
sua revisão por meio de Agravo, motivo pelo qual o presente recurso não deve ser admitido.

Art. 169. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá agravo formulado uma só vez, por escrito, no prazo
de dez dias contado da data da

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

ciência da decisão, na forma estabelecida no Regimento Interno.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Desta forma, importante informar qual a natureza das
decisões proferidas por esta Corte:

1. ACÓRDÃO

Art. 142. As decisões do Tribunal de Contas poderão ser
preliminares, interlocutórias, definitivas ou terminativas.
(...)
§ 1º Preliminar é a decisão pela qual o Relator ou o Tribunal de Contas, antes de pronunciar-se quanto ao mérito,
resolve ordenar a citação, a
notificação, rejeitar as alegações de defesa e fixar novo e
improrrogável prazo para recolhimento do débito ou outras diligências necessárias ao
saneamento do processo. (Redação dada pela LC nº
658/2012 – DOE 21.12.2012)
§ 2º Interlocutória é a decisão pela qual o Relator ou o
Tribunal de Contas decide questão incidental, antes de
pronunciar-se quanto ao mérito.
§ 3º Definitiva é a decisão pela qual o Tribunal de Contas
examina o mérito.
§ 4º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena
o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, determina a sua extinção
pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou o seu arquivamento por racionalização
administrativa e economia processual.
Diante do exposto, podemos concluir que a via eleita peDiário Oficial de Contas

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Relator

ACÓRDÃO TC- 428/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Processo: 03048/2014-3

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 do presente Agravo, uma vez que não
foram preenchidos os requisitos de admissibilidade;
1.2. Dar ciência ao interessado da Decisão;
1.3. Após os trâmites regimentais, arquivem-se os presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: CMSMJ - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Representante: Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Responsável: EDUARDO STUHR
Terceiros interessados: LEVI ESPINDULA, ADEMAR ESPINDULA
Procuradores: WELLINGTON BORGHI (OAB: 9435-ES),
DOLIVAR GONCALVES JUNIOR (OAB: 12810-ES)

4. Especificação do quórum:

EMENTA: REPRESENTAÇÃO – MANUTENÇÃO DE IRREGULARIDADES – PROCEDÊNCIA – COMINAÇÃO DE MULTA.

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(em substituição).

RELATÓRIO

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
www.tce.es.gov.br

Tratam-se os autos de Representação, ofertada pelo Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de
Jetibá à época dos fatos, senhor Elmar
Francisco Thom, em que são narradas possíveis irregularidades na locação de imóveis para as Secretarias Municipais do Interior e de Transportes,
na construção de benfeitorias nas áreas locadas pelo
município e na contratação emergencial motivada por
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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desídia administrativa, durante os

ao responsável.

exercícios de 2013 e 2014.

No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público
Especial de Contas, em parecer da lavra do Dr. Luciano
Vieira, por meio do Parecer PPJC

Encaminhados a 4ª Secretaria de Controle Externo, através da Instrução Técnica Inicial 1440/2014 (fls. 263/285)
foram apontados diversos indícios

1689/2016-6.

Lei n° 8.666/93, diante da não publicação do aviso de
dispensa de licitação; e, por fim, a terceira remete a violação ao art. 26, II, da lei n°
8.666/93, pela alegada insuficiência da justificativa para
a contratação direta.

Por ocasião do julgamento, o responsável, por meio de
seu procurador, compareceu à 23ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara desta Corte, sustentando

Em cumprimento ao Manual de Auditoria de Conformidade desta Corte de Contas (Res. TC 287/2015), a Instrução Técnica Conclusiva apresentou os

oralmente suas razões e juntando documentação (fls.
993/1108).

indícios apurados por irregularidades e não por processos.

de justificativa e documentos no prazo de 30 dias e a notificação dos srs. Levi Espíndula e Ademar Espíndula para
se manifestarem quanto aos

Tal documentação foi analisada tanto pela unidade técnica competente como pelo MPEC, tendo ambos se manifestado no sentido de que os elementos

Feita esta consideração inicial, adoto como parte de meu
foto a detida análise realizada pelo Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises conclusivas na

indícios constantes nos itens 2.1 e 2.2 da ITI 1440/2014.

trazidos na sustentação oral e documentação não foram
capazes de infirmar as razões já expostas nas suas respectivas manifestações anteriores, de

ITC 0479/2016-5, corroborada pela Manifestação Técnica 0204/2018-8, conforme segue.

de irregularidades, sugerindo-se a citação do responsável e a oitiva de terceiros interessados.
Em Decisão Monocrática Preliminar n° 1751/2014
(fls.286/289), este Relator determinou a citação do sr.
Eduardo Stuhr para apresentação das razões

Devidamente citado, o sr. Eduardo Stuhr apresentou sua
defesa às fls. 300/313, juntando os documentos de fls.
314/378. Tempestivamente, o sr. Levi
Espíndula trouxe sua manifestação às fls.380/388 e documentos às fls. 389/402, e novamente peticionou às fls.
570/577 e documentos às fls.
578/943. Já o sr. Ademar Espíndula trouxe seus esclarecimentos às fls. 415/424, juntando os documentos de fls.
425/565
Após as juntadas das defesas, foram os autos remetidos
ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas NEC que elaborou a Instrução Técnica

forma que restaram ratificadas suas conclusões já expostas nos autos em suas análises conclusivas.
Assim, fizeram-se os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Da leitura da Instrução Técnica Inicial 1440/2014 percebe-se que foram aglutinadas irregularidades distintas em
mesmo tópico quando se referiam
aos mesmos fatos expostos em um único processo administrativo de contratação.

Conclusiva – ITC 479/2016 (fls. 947/967), que, em síntese, concluiu pela procedência da representação, rejeição
das razões de justificativa,

Assim, a título de exemplo a irregularidade “Locação de
Imóvel pertencente a Levi Espíndula para a Secretaria
Municipal do Interior”, na verdade

manutenção das irregularidades relativas a: realização
de contratos de locação de imóveis pertencentes a parentes de servidores; falta de

trata de três irregularidades distintas, apuradas no bojo
de um mesmo processo administrativo: a primeira referente ao descumprimento do art. 94

justificativa para escolha de contratado em processo de
dispensa e contratação emergencial motivada por desídia administrativa, impondo-se multa

da Lei Orgânica Municipal, ante a contratação com parentes de servidores municipais; a segunda trata sobre a
inobservância do art. 26, caput da

Diário Oficial de Contas
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1.1. Realização de contratos de locação de imóveis pertencentes a parentes de servidores municipais (itens 2.1
e 2.2 da ITI 1440/2014)
Base legal: inobservância ao artigo 94 da Lei Orgânica
Municipal; ao art. 26, caput, parágrafo único, inciso II da
Lei Federal n° 8.666/93; e ao
artigo 37, caput, da CRFB/88 (princípios da impessoalidade e publicidade).
Responsável: Eduardo Stuhr – Prefeito Municipal
Terceiros Interessados: Ademar Espíndula – proprietário
de terreno locado
Levi Espíndula – proprietário de terreno locado
Em análise perpetrada pela 4ª Secretaria de Controle Externo, através da ITI 1440/2014, esclarece que o Secretário Municipal de Interior, Senhor
Arlindo Repke, solicitou ao Prefeito Eduardo Stuhr, a locação de um terreno, com área de aproximadamente
5.000,00 m², para o período de 01/01/2014
a 31/12/2014, informando o preço do aluguel mensal de
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), para depósito de maSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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teriais para asfalto, manilhas etc.
Também narrou que o Secretário Municipal de Transportes, Senhor Waldir Espíndula, solicitou ao Prefeito Municipal Eduardo Stuhr a locação de um
terreno pelo período de 02/01/2014 a 31/12/2014, para instalação do pátio de veículos que seria utilizado para estacionamento, almoxarifado para
óleos, lubrificantes e pneus e instalação de oficina para
os veículos que atendem à Secretaria de Transportes e
demais Secretarias.

ram a escolha do imóvel, tornando-o singular, além do
preço justo praticado.

dispensa da licitação, o qual não foi objeto de apontamento como irregularidade.

Quanto a tais aspectos veiculados, a análise deve partir
dos princípios norteadores da administração pública, esculpidos no art. 37 da CRFB/88:

A própria Lei Geral de Licitações determina, através do
seu art. 9, as hipóteses de impedimento de participação
nas licitações:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá

Art. 9o Não poderá participar, direta ou indiretamente,
da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

necessários:

A ITI n° 1440/2014 constatou violação ao art. 94, caput
da Lei Orgânica Municipal, já que áreas locadas pertencem a Levi Espíndula e Ademar

(...)XXI - ressalvados os casos especificados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de

Espíndula, ambos irmãos do Secretário Municipal de
Transportes. Tal fato ensejaria a nulidade dos contratos
n° 063/2014 e 021/2014.

licitação pública que assegure igualdade de condições a
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as

Em sua defesa, o sr. Eduardo Stuhr tece seus argumentos
refutando o enquadramento fático na legislação supostamente violada. Assim, reputa que o

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica
e econômica indispensáveis à

art. 94 da Lei Orgânica Municipal, ante as peculiaridades
do município de Santa Maria de Jetibá, implica em sua
ineficácia social. Assim, afirmou:

garantia do cumprimento das obrigações. (g.n)

“Desta feita, está muito claro no caso presente que o dispositivo em questão nunca possuiu efetividade, já que
diante das circunstâncias sociais

A lei n° 8.666/93 trouxe expressamente a obrigatoriedade de licitação nas locações realizadas pela administração:

da região a sua aplicabilidade se tornava impossível (...)”.

Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da
Administração Pública, quando

Também sustentou que o princípio da impessoalidade,
supostamente violado, não é absoluto, devendo ser sopesado com os demais princípios atendidos

contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas
nesta Lei.

na contratação realizada, como o da celeridade e economicidade. Diz que a situação encontrada refere-se à locação do imóvel enquadra-se na

Notoriamente, a regra na locação de bens imóveis é a realização de licitação, visando, justamente, a obtenção da
proposta mais vantajosa, a

hipótese do art. 24, X da Lei n° 8.666/93, por respeitar os
ditames legais de atendimento das finalidades precípuas
da Administração, bem como as

isonomia entre os interessados e o cumprimento dos
princípios da moralidade e impessoalidade. No caso em
tela, a contratação deu-se com fundamento

necessidades de instalação e localização que condiciona-

no art. 24, X, da Lei n° 8.666/93, ocorrendo, portanto,

Diário Oficial de Contas
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I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física
ou jurídica;
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da
qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado;
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
§ 1o É permitida a participação do autor do projeto ou
da empresa a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou
na execução, como consultor ou técnico, nas funções
de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração
interessada.
§ 2o O disposto neste artigo não impede a licitação ou
contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração
de projeto executivo como encargo
do contratado ou pelo preço previamente fixado pela
Administração.
§ 3o Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de
natureza técnica, comercial,
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do
projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços,

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE

lesões ao interesse público e ao patrimônio do Município, sem restringir a competição entre os licitantes. Inexistência de ofensa ao princípio da

fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de
bens e serviços a estes necessários.

BRUMADINHOMG. VEDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE PARENTES DO PREFEITO, VICE-PREFEITO,
VEREADORES E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO.

legalidade ou de invasão da competência da União para
legislar sobre normas gerais de licitação.

§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos
membros da comissão de licitação.
Da leitura do respectivo dispositivo, evidencia-se que
não há vedação expressa a participação de parentes de
Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e
Servidores Municipais na contratação com a administração pública. Porém, há esta previsão na Lei Orgânica Municipal, já que compete a União
legislar apenas sobre normas gerais de licitação, podendo o município realizar a adaptação das normas gerais a
sua realidade, conferindo
contornos, sem desrespeitá-las.
O art. 94 da Lei Orgânica Municipal (lei 1/1990) estatuiu:
Art. 94 O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os
Servidores Municipais, bem como as pessoas ligadas a
qualquer deles por matrimônio ou
parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau,
ou por adoção, não poderão contratar com o Município,
subsistindo a proibição até seis meses
após findas as respectivas funções. (destacamos)
Parágrafo Único – Não se inclui nesta proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para
todos interessados.
Há patente vedação à contração com parentes de servidores municipais até segundo grau. Trata-se de norma
que se coaduna perfeitamente com os
princípios da impessoalidade e moralidade. O Superior
Tribunal Federal enalteceu medida similar adotada pelo
município de Brumadinho, considerando
constitucional a previsão, conforme julgado abaixo:
Diário Oficial de Contas

CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR
DOS MUNICÍPIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Recurso extraordinário provido.(g.n). (STF – Recurso Extraordinário 423,560/MG, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, SEGUNDA TURMA, julgado em
29/05/2012, DJ 19/06/2012).

A Constituição Federal outorga à União a competência
para editar normas gerais sobre licitação (art. 22, XXVII)
e permite, portanto, que Estados e

Em posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça - STJ, a demonstração de relacionamento afetivo
entre sócia da empresa contratada e

Municípios legislem para complementar as normas gerais e adaptá-las às suas realidades.

prefeito, já ensejaria o descumprimento aos princípios
da moralidade, impessoalidade e isonomia, mesmo não
sendo parentes. Assim, decidiu o STJ:

O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que as normas locais sobre licitação devem observar o art. 37, XXI da Constituição,
assegurando “a igualdade de condições de todos os concorrentes”. Precedentes.

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE SÓCIA DA EMPRESA CONTRATADA E O PREFEITO DO MUNICÍPIO LICITANTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS

Dentro da permissão constitucional para legislar sobre
normas específicas em matéria de licitação, é de se louvar a iniciativa do Município de

NORTEADORES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO PARA CONVOCAÇÃO
DOS LICITANTES. VIOLAÇÃO DO ART. 21, § 2º, DA LEI
8.666/93.

Brumadinho-MG de tratar, em sua Lei Orgânica, de tema
dos mais relevantes em nossa pólis, que é a moralidade
administrativa, princípio-guia de

1. Procedimento licitatório (tomada de preços) realizado
pelo Município de Resende Costa-MG, visando à contratação de empresa para a prestação de

toda a atividade estatal, nos termos do art. 37, caput da
Constituição Federal.

serviços com a finalidade de implantar programa de saúde familiar.

A proibição de contratação com o Município dos parentes, afins ou consanguíneos, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de
cargo em comissão ou função de confiança, bem como
dos servidores e empregados públicos municipais, até
seis meses após o fim do exercício das
respectivas funções, é norma que evidentemente homenageia os princípios da impessoalidade e da moralidade
administrativa, prevenindo eventuais
www.tce.es.gov.br

2. A principiologia do novel art. 37 da Constituição Federal, impõe a todos quantos integram os Poderes da República nas esferas compreendidas na
Federação, obediência aos princípios da moralidade, legalidade, impessoalidade, eficiência e publicidade.
3. O princípio da impessoalidade obsta que critérios subjetivos ou anti-isonômicos influam na escolha dos candidatos exercentes da prestação de
serviços públicos, e assume grande relevância no procesSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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so licitatório, consoante o disposto no art. 37, XXI, da CF.

de parentes, afins ou

(...)

consanguíneos, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo em comissão ou função
de confiança no certame, estes não

5. Consectariamente, a comprovação na instância ordinária do relacionamento afetivo público e notório entre
a principal sócia da empresa
contratada e o prefeito do município licitante, ao menos
em tese, indica quebra da impessoalidade, ocasionando
também a violação dos princípios da
isonomia e da moralidade administrativa, e ao disposto
nos arts. 3º e 9º da Lei de Licitações. Deveras, no campo
da probidade administrativa no
trata da coisa pública o princípio norteador é o do in dubio pro populo. (...). (STJ – REsp 615432/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 02/06/2005, DJ 27/06/2005, p. 230).
Através do Parecer Consulta TC 35/2013, desta Colenda Corte, ao analisar a participação de parentes do Vice-Prefeito municipal em procedimento
licitatório em questionamento formulado pela Prefeita
se Sooretama, e segundo o Voto do Conselheiro Relator,
que encampou os termos do Voto Vista
emitido pelo Conselheiro Domingos Augusto Taufner,
evidencia-se que a legislação municipal pode proibir a
participação de parentes de servidores
na contratação com a administração pública. Abaixo destaco parte do conteúdo do Parecer Consulta TC 35/2013:
(...)
Desta forma, compreende-se que o Legislador Municipal, também deverá se pautar no que preconiza a Lei de
Licitações não podendo, portanto, editar

podem ser impedidos de participarem da licitação e posteriormente, em virtude desta, serem contratados pela
administração municipal.
O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina já se
pronunciou sobre a questão. Vejamos:
Diante da omissão na Lei Orgânica e na legislação local,
parentes do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores não podem ser impedidos de participar de
licitação e contratar com a Municipalidade, não se estendendo essa possibilidade àqueles agentes políticos ou a
pessoas jurídicas nas quais
mantenham participação societária, em face do princípio da moralidade e da vedação contida no art. 9º da Lei
Federal nº 8.666/93 em relação aos
dirigentes de órgãos ou entidades promotoras da licitação. (TCE-SC, Prejulgado 1102)
Por conseguinte, é necessário verificar se as legislações
municipais, inclusive a Lei Orgânica, veiculam algum impedimento. Caso a legislação
local ou a Lei Orgânica proibirem a participação de parentes de servidores, estes não poderão participar do
certame ou serem contratados pelo
Município. (...)”.
Percebe-se que a previsão contida no art. 94 da Lei Orgânica, não somente é constitucional, como também consagra princípios caros ao direito

norma mais “benéfica” que a Lei 8.666/90, não havendo impedimento em ser mais restritivo que a norma federal.

administrativo brasileiro. Tem como objetivo impedir potencial influência sobre o licitante e sobre o resultado do
certame licitatório, obtendo-se

Assim, caso a legislação local ou a Lei Orgânica não proíba, ou, seja omissa quanto à participação ou contratação

A invocada ineficácia social do art. 94 da Lei Orgânica

Diário Oficial de Contas

a proposta mais vantajosa e uma contratação límpida.

www.tce.es.gov.br

Municipal não restou demonstrada, até porque não se
evidencia a tentativa de realizar a
licitação para a locação em questão. Assim, não está demonstrada a inexistência de imóveis aptos a atender o
interesse público, já que não foi
realizada qualquer competição e não existe nenhum documento capaz de fazer prova da afirmação carreada nos
autos. A justificativa do Secretario
Municipal do Interior, contida às fls. 341, consiste em
mera declaração, não fazendo crer, sem quaisquer dúvidas ou questionamentos, da
imprescindibilidade e singularidade daquele terreno para o cumprimento do interesse público. Já quanto ao
imóvel de propriedade do sr. Ademar
Espíndula, o Secretário Municipal de Transportes, irmão
do proprietário do imóvel, e o Subsecretario de Transporte do município fizeram extensa
justificativa, enaltecendo as características do terreno a
ser locado, informando ao final a realização de pesquisa
no centro e entorno do
município de terrenos que atendesse a demanda da secretaria. Porém, em ambos os casos, falta a prova das suas alegações.
Ressalta-se, todavia, que não se apurou a irregularidade quanto à dispensa de licitação, nem dos pressupostos
autorizadores, na forma do art. 24,
X da lei de Licitações, não cabendo em sede de instrução
técnica conclusiva, o apontamento de irregularidades.
Os contratos de locação em que a administração é locatária são regidos por normas de direito privado, mas incidem também normas de direito
público, na forma do artigo 62, § 3º, da Lei nº 8.666/93.
Por outro lado, os princípios de direito privado são aplicados na medida em que sejam
compatíveis com o regime de direito público. Cita-se o
art. 62 da Lei n° 8.666/93.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como
nas dispensas e inexigibilidades cujos
preços estejam compreendidos nos limites destas duas
modalidades de licitação, e facultativo nos demais em
que a Administração puder substituí-lo
por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra
ou ordem de execução de serviço.
§ 1o A minuta do futuro contrato integrará sempre o
edital ou ato convocatório da licitação.
§ 2o Em “carta contrato”, “nota de empenho de despesa”, “autorização de compra”, “ordem de execução de
serviço” ou outros instrumentos hábeis
aplica-se, no que couber, o disposto no art. 55 desta Lei.
§ 3o Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei
e demais normas gerais, no que couber:
I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação
em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo
conteúdo seja regido,
predominantemente, por norma de direito privado;
II - aos contratos em que a Administração for parte como
usuária de serviço público. (g.n)
Justamente por incidir as normas de direito privado, enquanto locatária, a administração pública e o locador podem configurar o referido contrato
com maior liberdade contratual, fazendo estipulações
não comuns aos contratos administrativos regulares.
Não há, portanto, uma uniformização de
condições, não sendo tal característica comum aos contratos de locação. Pode-se citar como contratos padrões,
os de energia ou telefone, na qual
há, normalmente, mera adesão do município ao contrato.
No caso da locação, é plenamente possível, e até permiDiário Oficial de Contas

tido legalmente, um maior reflexo da autonomia da vontade no contrato, com estipulação de
cláusulas não comuns ao direito administrativo, mas sim
ao direito civil. Em momento algum o justificante demonstra a pretensa padronização das
cláusulas contratuais, o que afastaria a irregularidade
com base no parágrafo único do art. 94 da Lei Orgânica Municipal.
O sr. Levi Espíndula teceu as mesmas considerações que
o sr Eduardo e que o sr. Ademar, ao peticionar duas vezes. No que pertine a manifestação do
sr Levi e do sr. Ademar, ambos esclarecem que não houve qualquer favorecimento, ferindo o princípio da impessoalidade. Os imóveis locados eram os
únicos capazes de atender a demanda do município, tendo sido pago preço justo, conforme afirmado pela própria Controladoria Geral. Assim, ambos
não inovaram em seus argumentos em relação àqueles
já trazidos pelo sr. Eduardo, os quais já foram analisados.
Resta demonstrado cabalmente a locação de dois terrenos pertencentes a Levi Espíndula e Ademar Espíndula
pela prefeitura municipal, ambos irmãos
do então Secretário de Transportes sr. Waldir Espíndula,
visando atender a Secretaria Municipal de Transportes e
a Secretaria Municipal do
Interior.
Logo, resta sem dúvidas e de forma incontroversa, o descumprimento do art. 94 da Lei Orgânica Municipal à época, não devendo prosperar o argumento
de ineficácia social da norma suscitado pela defesa. Desta forma, deve ser mantida a irregularidade apontada.
No entanto, é preciso atentar para o fato de ter ocorrido
alteração da Lei Orgânica Municipal, através da Emenda
Revisional n° 01/2014, de 02 de
junho de 2014, alterando o art. 94 em questão. Abaixo
sua nova redação:
www.tce.es.gov.br

Das Proibições
Art. 94 O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores não
poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até três meses após o término
dos respectivos mandatos.
Parágrafo Único É vedado ao Servidor Público, sob pena
de demissão, participar na qualidade de proprietário, sócio ou administrador de empresa
fornecedora de bens e serviços, executora de obras ou
que realize qualquer modalidade de contrato de ajuste
ou compromisso com o Município.
Percebe-se que foi retirada a proibição do município
contratar com parentes até segundo grau de servidores
municipais. Assim, pela redação atual,
as locações dos terrenos analisados não estão, desde junho de 2014, ferindo os termos da Lei Orgânica Municipal.
Em que pese essa nova previsão estar suscetível de críticas, por não mais consagrar alguns princípios da administração pública (nos termos exposto
pelo próprio Superior Tribunal Federal na decisão acima
citada), é certo que não persiste mais a ilegalidade, já
que o vício foi sanado em face da
nova redação do art. 94. Desta forma, entende-se ser
incabível, no presente momento, a nulidade contratual
mencionada no corpo da análise
perpetuada na ITI 1440/2014.
Este já era o posicionamento da área técnica anteriormente à sustentação oral. Realizada a sustentação oral e
analisada a documentação juntada,
tem-se o que segue.
Em relação ao item 1.1 da ITC 479/2016 (Realização de
contratos de locação de imóveis pertencentes a parentes
de servidor municipal - Base legal:
artigo 94 da Lei Orgânica Municipal; art. 26, caput, paráSegunda-feira, 18 de junho de 2018
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grafo único, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93; e artigo
37, caput, da CF), a defesa
apresentou os seguintes argumentos:
o
A Lei Orgânica de Santa Maria de Jetibá, notadamente no artigo 94, dispunha uma vedação de fato da
locação de bem imóvel pertencente a

Desta forma entende ser incabível, no presente momento, a nulidade contratual mencionada no corpo da análise perpetuada na Instrução Técnica
Inicial 1440/2014.

parente até o segundo grau.

Assim, a sustentação oral defende que a locação dos
imóveis, objeto da representação, não se iniciou com a
nomeação do Secretário de Transporte,

o
Ocorre que os imóveis constantes desse processo vinham sendo locados pelo município de Santa Maria
de Jetibá desde o ano de 2008. Importa

Sr. Waldir Espíndula, e que a alteração do artigo 94 da Lei
Orgânica do Município da Santa Maria de Jetibá sanou a
irregularidade apontada pela

dizer que quando o ex-prefeito Eduardo Stuhr assumiu o
mandato, em primeiro de janeiro de 2013, a locação desses imóveis foi prorrogada e o

Instrução Técnica Inicial 1440/2014.

secretário de transporte e trânsito era, eventualmente,
como de fato o é, irmão de um dos donos de um desses imóveis.
o
o simples fato de o prefeito ter assumido e convidado um secretário municipal contaminaria uma locação que já vinha sendo efetuada no
município há mais de seis anos, ou seja, o município usava o imóvel e, como de fato, usa até hoje, para garagem
e pátio de máquinas; é um imóvel
de oito mil metros quadrados; é uma locação de dois mil
e cem reais,
o
Importa que tramitava na Câmara Municipal
emenda revisora à Lei Orgânica que alterava justamente
aquela disposição do artigo 94. Fez-se
oportunamente que essa emenda revisora é de iniciativa
exclusiva, aliás, do Poder Legislativo Municipal. Pelo que,
então, em razão da alteração do
artigo 94 da Lei Orgânica, esta eventual irregularidade
fora afastada em razão da alteração da disposição normativa, e a Instrução Técnica
Conclusiva, em relação a esse ponto, opinou que não
persiste mais a legalidade, já que o vício foi sanado em
face de nova redação do artigo 94.
Diário Oficial de Contas

Em relação ao argumento de que a contratação dos terrenos, pertencentes aos Sr. Levi Espíndula e Ademar Espíndula, pela Prefeitura Municipal de
Santa Maria de Jetibá, ocorria desde 2008, esclarece-se
que nos casos em que a Administração Pública ocupa a
posição de locatária, o regime
jurídico aplicável é predominantemente o de direito privado (Lei do Inquilinato), incidindo sob o contrato a Lei
nº 8.666/93 apenas no que se
refere às normas gerais compatíveis com o regime de direito privado (art. 62, § 3º, inc. I).
Assim, a regra contida no artigo 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93, que dispõe que o prazo máximo de vigência
dos contratos de prestação de
serviços contínuos é de até 60 meses, encontra-se afastada em relação aos contratos de locação de imóvel em
que a Administração Pública é
locatária.
Segundo a Orientação Normativa nº 6, de 1º de abril de
2009, da Advocacia-Geral da União:
A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,
NO QUAL A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É LOCATÁRIA, REGE-SE PELO ART. 51 DA LEI Nº 8.245, DE 1991, NÃO
ESTANDO SUJEITA AO LIMITE MÁXIMO DE SESSENTA
www.tce.es.gov.br

MESES, ESTIPULADO PELO INC. II DO ART. 57, DA LEI Nº
8.666, DE 1993.
Sobre o prazo de vigência dos contratos de locação, o
art. 3º da Lei nº 8.245/91 estabelece que “o contrato de
locação pode ser ajustado por
qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igual
ou superior a dez anos”. Entretanto, nos termos do § 3º
do art. 57 da Lei de Licitações, à
Administração Pública está vedada a celebração de contratos com duração indeterminada.
Nesses termos, considerando a localização e peculiaridades dos terrenos pertencentes aos Srs. Levi Espíndula e
Ademar Espíndula, a Prefeitura
Municipal de Santa Maria de Jetibá poderia ter realizado
contrato de locação por período de 10 anos, prorrogáveis por mais 10 anos, por exemplo,
mas sempre observando o princípio da vantajosidade na
manutenção do contrato.
Todavia, a Administração preferiu a realização de contratos anuais, e com a nomeação do Sr. Waldir Espíndula (irmão dos Srs. Levi Espíndula e
Ademar Espíndula) para o cargo de Secretário Municipal
de Transportes e a vigência do artigo 94 da LOMSMJ, que
vedava, à época, ao Prefeito,
Vice-Prefeito, Vereadores e Servidores Municipais, bem
como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou
consanguíneo, até o segundo grau, a contratação com o
Município, os contratos realizados em 2014, para a locação dos terrenos mencionados nestes
autos passaram a ser ilegais.
Quanto ao argumento da defesa, de que a alteração do
artigo 94 da LOMSMJ, que subtraiu do texto legal o trecho Servidores Municipais, bem como as
pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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por adoção, tornou as contratações
legais, não pode ser aceito, pois que a ilegalidade perdurou de janeiro de 2014 até a data da alteração da lei
(02/06/2014), sendo que a alteração

dias, como condição para eficácia dos atos, o que não
ocorreu, já que carente de documentação em tal sentido
nos autos, ferindo, portanto, a

Desta forma, resta suprida a exigência legal de publicação do aviso de dispensa de licitação, assinada pela autoridade máxima do município, nos

legislação apontada.”.

termos do art. 26 da Lei 8.666/93. Apenas careceu, ao
compulsar os autos dos processos administrativos de
contratação (Processos ns° 314/2014 e

de lei não convalida ato administrativo pretéritos praticado em detrimento do interesse público, do princípio
da moralidade ou realizado em

Ao consultar o processo de locação do terreno de propriedade do sr. Levi (fls. 849/881), assim como o documento trazido pelo sr. Eduardo (fls.

prejuízo de terceiros.

335), evidencia-se a publicação de Aviso de Dispensa de
Licitação e Extrato de Contrato 063/2014, em 07 de março de 2014 no Diário Oficial dos

Assim, e nos termos da ITC 479/2016, resta, sem dúvidas
e de forma incontroversa, o descumprimento do art. 94
da Lei Orgânica Municipal à época,
não devendo prosperar o argumento de ineficácia social
da norma suscitado pela defesa (...). Por outro lado, salientou a ITC 479/2014 que, pela
redação atual, as locações dos terrenos analisados não
estão, desde junho de 2014, ferindo os termos da Lei Orgânica Municipal. (g.n.)
Pelo exposto, entende-se a manutenção da irregularidade.
1.2. Não publicação do Aviso de Dispensa de Licitação
(itens 2.1 e 2.2 da ITI 1440/2014)
Base legal: inobservância ao artigo 26, caput da Lei Federal n° 8.666/93, e princípio da publicidade.
Responsável: Eduardo Stuhr – Prefeito Municipal
Terceiros Interessados: Ademar Espíndula – proprietário
de terreno locado

Poderes do Estado. Assim, houve a publicação concomitante do aviso de dispensa de licitação e do extrato do
contrato.
Da mesma forma, o sr. Eduardo (fl.335) juntou Aviso de
Dispensa de Licitação e Extrato de Contrato 021/2014,
em 26 de fevereiro de 2014 no Diário
Oficial dos Poderes do Estado, referente ao terreno de
propriedade do sr. Ademar Espíndula.
Segundo Marçal Justen Filho, a publicação concomitante
do avido de dispensa de licitação e do contrato não encontra óbice, nos termos que se
segue:
O art. 26 dispõe sobre a publicação na imprensa oficial.
O art. 61, parágrafo único, também disciplina essa matéria, estabelecendo ressalva acerca

467/2014), de expressa ratificação da dispensa, ainda
que posteriormente tenha havido a publicação da dispensa pela autoridade competente, o que
relega esse erro a natureza formal, já que obviamente o
Prefeito Municipal tinha plena ciência e concordou com
a contratação realizada.
Apenas se ressalta que o sr. Levi Espíndula teceu as mesmas considerações que o sr. Eduardo. Já o sr. Ademar Espíndula não se manifestou
especificamente quanto à presente irregularidade.
Diante do exposto, entende-se pelo o afastamento da irregularidade.
1.3. Falta de justificativa adequada da razão da escolha
do contratado no processo de dispensa (itens 2.1 e 2.2
da ITI 1440/2014)
Base legal: inobservância ao artigo 26, II, da Lei Federal
n° 8.666/93.
Responsável: Eduardo Stuhr – Prefeito Municipal
Terceiros Interessados: Ademar Espíndula – proprietário
de terreno locado

Levi Espíndula – proprietário de terreno locado

dos casos previstos no dispositivo ora comentado. A conjugação das duas disposições legais pode produzir alguma dúvida. A primeira alternativa

Segundo a ITI 1440/2014, não houve a devida publicação
da dispensa de licitação na imprensa oficial, prejudicando a eficácia dos atos, ferindo os

seria a aplicação cumulativa das exigências dos dois dispositivos. Assim, seria obrigatória a publicação do “ato”
que aprova a contratação direta

A Instrução Técnica Inicial 1440/2014, ao tratar sobre o
terreno de propriedade do sr. Levi, verificou a existência
de justificativa para a

termos do art. 26, caput, da Lei n° 8.666/93. Assim expôs a ITI:

e, ademais disso, também deveria ocorrer a publicação
do extrato do contrato. Outra interpretação seria de que
a publicação prevista no art. 26

locação do imóvel. Porém, ela foi considerada insuficiente, “já que defende a contratação tendo por base o fato
de o terreno já estar sendo locado

exclui aquela constante do art. 61, parágrafo único. Essa
segunda hipótese afigura-se mais razoável.”

há algum tempo, sem abordar a existência ou inexistência de outros terrenos na região que contemplassem a

“De outra banda, fato é que o artigo 26, caput, da Lei n.
8.666/93 obriga a publicação da dispensa na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco)
Diário Oficial de Contas
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contento os interesses da Administração
Pública.”.
De igual forma, no processo administrativo sobre a locação do terreno do sr. Ademar, também há uma justificativa. Todavia, foi novamente
considerada inadequada, “já que defende a contratação
descrevendo as características do imóvel o qual já se havia decidido locar, quando o poder
público deve definir as características almejadas em abstrato, que atenderiam minimamente os interesses administrativos, e só então buscar no
mercado local imóveis que as preencham.”.
Considerou-se que as justificativas inadequadas apresentadas não suprem a exigência esculpida no art. 26, II
da lei n° 8.666/93, na qual impõe a
necessidade da justificativa da razão da escolha do fornecedor ou executante no processo de dispensa de licitação.
Na dispensa de licitação, a competição é viável, de modo
que poderia haver a licitação. Porém, circunstâncias peculiares poderiam implicar, ao
realizar a licitação, a contratação menos adequada ao interesse público. Eis porque se criou o instituto da dispensa da licitação.
Por se tratar de uma hipótese de dispensa de licitação,
é forçoso reconhecer a possibilidade de contração direta
ainda que exista mais de um
imóvel a disposição da administração. Isto não implica
em escolha pessoal ou aleatória, sob pena de ferir princípios da impessoalidade e
moralidade.
No caso da locação do terreno de propriedade do sr. Levi, não foi realizado estudos dos imóveis da região, nem
tampouco foram considerados outros
imóveis que porventura poderiam se amoldar aos inteDiário Oficial de Contas

resses da administração. Já no caso do terreno de propriedade do sr. Ademar, o Secretário
Municipal de Transportes e o Subsecretário da pasta afirmaram:
“No que diz respeito à área a ser locada, foi feito uma
pesquisa no centro e no entorno do município e constatou-se que é o único imóvel com as
características ideais para atender às necessidades desta secretaria.”.
Em momento algum, nos autos do processo de dispensa,
evidenciam-se essas características ideais, em abstrato,
que possibilitariam a procura de
imóvel que atendesse o município. Tampouco há qualquer documento que comprove a realização da dita pesquisa. Desta forma, a simples menção da sua
realização não é suficiente para descaracterizar a presente irregularidade.
É necessário que o município determine previamente e
justificadamente as características mínimas de que precisa para o imóvel, como tamanho da
área, restrição a determinados lugares, dentre outros.
Munido dessas informações, deve ser realizada pesquisa para averiguar a existência de
imóvel com as características estabelecidas. A fim de privilegiar os princípios da impessoalidade e moralidade, é
essencial que o município, ao
justificar a razão da escolha do contratante, expresse os
motivos da recusa dos imóveis pesquisados e não escolhidos, clarificando os aspectos
distintivos em relação ao imóvel escolhido.
Neste sentido está a decisão emanada pelo Superior Tribunal de Justiça
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92.
DISPENSA DE LICITAÇÃO. COMPRA E VENDA E DOAÇÃO
DE
www.tce.es.gov.br

IMÓVEIS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE
MÁ-FÉ DO AGENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES
DE MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. NÃO COMPROVADOS. DANO
EFETIVO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535,
I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA.
1. A compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas
necessidades de instalação e
localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo
avaliação prévia, não carece de
licitação, ante a ratio do art. 24 da Lei 8666/93.
(...)
7. Nada obstante, sobreleva notar, a dispensa de licitação para a compra dos imóveis in foco, sob o pálio da Lei
Municipal nº 540, de 29 de julho
de 1997, [...], decorreu de estudo realizado pela Comissão de Licitação, consoante se infere do excerto do voto
condutor, verbis: “(...) Após a
análise dos autos verifica-se que, efetivamente, a Administração municipal, após o levantamento realizado pela
Comissão Especial instaurada com o
objetivo de estudar a viabilidade da compra de terrenos
no Distrito Industrial, concluiu pela dispensa de licitação
para a aquisição dos referidos
lotes, conforme se constata pelo documento de fl. 424TJ. No entanto, extrai-se que a dispensa de licitação e a
posterior compra do terreno foi
precedida de um estudo realizado pela referida Comissão, conforme se vê as f.127, a qual informou que “foram
visitados vários terrenos, dentre os
quais foi considerado o mais apropriado para futuras instalações da empresa Souza e Cambos Ltda, levando-se
em conta a localização e infra
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estrutura”, concluindo que o terreno escolhido era aquele pertencente à empresa [...] (...)”.
(...)
12. Entrementes, na presente demanda, restou amplamente provado que a conduta do agente político e dos
co-réus, não resultou em lesão ao erário
público, nem configurou enriquecimento ilícito dos mesmos, o que conduz à inaplicação dos arts. 9º e 10, da Lei
8.429/92, além do fato de que o
ato apontado improbo não amolda à conduta prevista
no art. 11, à míngua de lesão aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa,
tendo em vista que a dispensa de licitação sub examine decorreu de estudo realizado pela Comissão de Licitação, consoante se infere do teor do
voto condutor do acórdão recorrido. (...) (REsp 797.671/
MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/06/2008, DJe 16/06/2008) (g.n)
Desta forma, evidencia-se que a justificativa da razão da
escolha do fornecedor não teve por escopo uma necessidade em abstrato e a procura desse
imóvel por meio de pesquisa ou estudos de mercado.
Pelo contrário, é solicitado diretamente a contratação
daquele imóvel em específico, sem
conhecimento prévio das características necessárias e
buscadas pela administração. Aparentemente adequou-se o terreno à necessidade do município,
quando deveria ocorrer o contrário, encontrar um terreno que atende as características almejadas, as quais deveriam estar claramente expostas no
processo de contratação.
O fato dos terrenos pertencerem a irmãos do Secretário
Municipal de Transporte, sendo que em um deles, atualmente, funciona setores da própria
secretária municipal de transporte, somente demonstra
a imperiosa necessidade de se ter realizado estudo préDiário Oficial de Contas

vio no mercado de imóveis, sob pena de
trazer fortes indícios de descumprimento ao princípio da
impessoalidade e moralidade, ao favorecer parentes de
servidor ocupante de alto cargo na
administração municipal na contratação.
O sr. Eduardo afirma que no município inexiste outro
imóvel com as características adequadas. Afirma ainda
que a “realização de uma convocação

datada no dia 20 de novembro de 2014, claramente posterior à contratação realizada, de modo que não cumpre,
em absoluto, o requisito esculpido no
inciso II do art. 26 da Lei n° 8.666/93.
Apenas se ressalta que o sr. Levi Espíndula teceu as mesmas considerações que o sr. Eduardo. Já o sr. Ademar Espíndula não se manifestou
especificamente quanto à presente irregularidade.

pública para tal finalidade representaria uma ofensa aos
princípios da celeridade e da economicidade, já que não
existem dúvidas de que não

Diante do exposto, entende-se pela manutenção da irregularidade, ante o descumprimento do art. 26, II, da Lei
n° 8.666/93.

haveria outro imóvel que atenderia a todas as características acima expostas, o que torna o imóvel em questão singular”.

Este já era o posicionamento da área técnica anteriormente à sustentação oral. Realizada a sustentação oral e
analisada a documentação juntada,

Novamente, as características constantes nas justificativas do município são, nada mais, que descrições dos
imóveis já anteriormente locados.

tem-se o que segue.

Realmente, não há outro imóvel idêntico àqueles, porém
não resta claro se haveria outros terrenos que pudessem
atender as necessidades municipais,
já que não constam as características em abstrato.
O gestor também confere um grau de certeza muito elevado quanto à inexistência de terrenos no município que
atenderia as finalidades precípuas da
administração. Contudo, não demonstra quais diligências foram realizadas, os estudos ou a pesquisa de mercado, para conferir a certeza que tanto
expõe. O processo de dispensa de licitação deve ser corretamente instruído, devendo conter documentos que
comprovem a alegação, especialmente
quando se trata de um processo de dispensa de licitação,
hipótese excepcional em face da regra de licitar.
Acrescenta-se, ainda, que a justificativa apresentada
às fls. 359/360, assinada pelo Secretário Municipal de
Transportes, Waldir Espíndula, está
www.tce.es.gov.br

Quanto ao item 1.3 da ITC 479/2016 (Falta de justificativa adequada da razão da escolha do contratado no processo de dispensa - Base legal: artigo
26, II, da Lei n° 8.666/93) assim aduz a defesa:
o
a Instrução Técnica, de fato, verificou a existência de justificativa para a locação do imóvel, porém ela
foi considerada insuficiente.
Nas razões preliminares apresentadas por s. exa. o ex-prefeito Eduardo Stuhr, (...): as características do imóvel
eram determinantes em razão da
localização e em razão da instalação e finalidade para determinar uma singularidade para locação daquele imóvel justificando-se, então, o disposto
no artigo 24, inciso X, da Lei de Licitação que autoriza a
dispensa para locação de imóvel em razão da qualidade
da instalação, em razão da
localização.
o
a locação, sob o ponto de vista da modicidade
foi realizada com preço não só compatível, mas com preço efetivamente módico para o
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Município. Estamos falando de uma área de oito mil metros quadrados, cuja locação mensal era de dois mil e
cem reais, e com a divisão simples de
dois mil e cem reais por oito mil metros quadrados importa dizer vinte e seis centavos por metro quadrado no
centro de Santa Maria. (g.n.)
o
Não havendo outro imóvel que comportasse
aquela mesma característica para instalação e localização, pelo que a justificativa da razão da
escolha do imóvel dá-se em razão da sua singularidade.
o
Importa dizer que, sendo o imóvel pela dimensão que possui, pela localização que possui, a finalidade
pública dele deriva da
singularidade para que se destine, qual seja, servir de garagem aos veículos de Santa Maria de Jetibá. Há, inclusive, posição – se me permite v.
exa. – do Tribunal de Contas da União nesse sentido, fundamentando essa questão de que, se a instalação e se localização dão uma característica de
excepcionalidade única ao imóvel há uma impossibilidade de competição pelo que se justifica a dispensa para
locação.
Primeiramente, em relação ao preço pago pela locação
dos imóveis, fato não apontado como irregular nos autos, mas levantado pela defesa,
esclarece-se que o Contrato 63/2014 tinha como objeto
um terreno de 5.000 metros quadrados, de propriedade
de Levi Espíndula, locado pelo valor de
R$ 2.100,00, e que o Contrato 21/2014 tinha como objeto um terreno de 3.500 metros quadrados, de propriedade de Ademir Espíndula, locado pela
Administração Pública pelo valor de R$ 6.700,00, não
havendo coerência nos valores citados em sustentação
oral, acima transcrita.
Quanto à falta de justificativa adequada da razão da escolha do contratado nos processos de dispensa analisaDiário Oficial de Contas

dos, a defesa oral apenas repetiu os
argumentos anteriormente expostos no processo e analisados pela Instrução Técnica Conclusiva, não tendo
apresentado qualquer documento comparativo
de pesquisa de mercado com outros imóveis existentes
na região que pudesse comprovar a singularidade dos
imóveis locados.
Nesses termos, entende-se a manutenção da irregularidade.
1.4. Realização de benfeitorias em imóvel locado pelo
município sem fundamento contratual (item 2.3 do ITI
1440/2014)
Base legal: inobservância ao artigo 60, parágrafo único,
da Lei Federal n° 8.666/93.
Responsável: Eduardo Stuhr – Prefeito Municipal
Em síntese, a ITI 1440/2014 aponta a realização de benfeitorias em imóvel locado de propriedade do sr. Ademar, sem que houvesse expressa previsão
dos procedimentos efetivamente realizados. Explica-se.
Nos termos da cláusula sexta do Contrato n° 021/2014
não havia previsão de compensação ou indenização por
parte do proprietário no caso de
incorporação das benfeitorias realizadas pelo município,
que arcaria com todos os matérias e serviços. Todavia,
tanto na solicitação da
contratação (fls.43/44) quanto na execução dos serviços
relacionados à benfeitoria, verifica-se que os materiais
foram custeados pelo proprietário

Para a análise da irregularidade, é imperioso verificar a
cláusula sexta do Contrato n° 21/2014, que dispôs sobre
as benfeitorias a serem
realizadas:
CLÁUSULA SEXTA
O Locatário poderá fazer ao objeto desta locação as
adaptações e obras necessárias à utilização, ficando por
sua conta e risco todos os materiais
e serviços. As benfeitorias realizadas, quer sejam úteis
ou necessárias, se incorporarão ao imóvel, independentemente de qualquer indenização ou
compensação. Aquelas removíveis, finda a locação, poderão ser retiradas, mas desde que não fique vestígio algum.
Resta claro que cabe ao locatário, no caso o município,
realizar as adaptações e obras necessárias à utilização do
imóvel, devendo custear todos
os materiais e serviços. Porém, na prática, como bem demonstrado na instrução inicial, bem como afirmando pelo próprio defendente, o município
custeou apenas a mão de obra e o locador arcou com os
materiais para a construção de um muro.
De fato houve uma maior vantajosidade ao município,
que ao arrepiou do contrato n° 21/2014 deixou de custear os materiais para a obra. Porém,
evidencia-se o descumprimento do contrato, ainda que
em benefício do município.

enquanto que a mão de obra coube ao município.

A alteração contratual poderia ser realizada para prever
a divisão de custos referentes às benfeitorias a serem
executadas. Todavia devem ser

Em sua defesa, o sr. Eduardo afirmou que o contrato de
locação n° 021/2014 foi devidamente formalizado, contendo na cláusula sexta a previsão

realizados na forma da lei, sendo vedado a realização de
ajustes de forma verbal, sem redigir o competente contrato. Assim, a execução contratual

acerca de como proceder com as benfeitorias realizadas
no imóvel. Conclui que a avença restou economicamente vantajosa ao erário municipal.

divergiu do pactuado por escrito, havendo, segundo a ITI
1440/2014, um acordo tácito verbal, que fere os termos
do art. 60, parágrafo único da Lei

www.tce.es.gov.br
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n° 8.666/93:
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

Base legal: inobservância ao artigo 37, caput, da Constituição Federal (princípio da Eficiência Administrativa)
Responsável: Eduardo Stuhr – Prefeito Municipal
Segundo relatado na ITI 1440/2014, o município de Santa Maria de Jetibá decretou situação Emergencial na
área de transporte e destinação final do

Federal.
O defendente sustenta que durante a vigência do Contrato 001/2013 as secretarias responsáveis diligenciaram
para que fosse realizado o certame
licitatório. Porém, incidentes processuais imprevisíveis
impediram a finalização a tempo, demandando a realização de nova contratação emergencial.

notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe
deu origem.

lixo hospitalar, através do Decreto n° 099/2013, de 08 de
janeiro de 2013. Assim, foi contratada a empresa Marca
Construtora e Serviços Ltda.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato
verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim

para realizar a coleta dos resíduos pelo prazo de 90 dias,
ao custo aproximado de R$ R$ 4.120,00 (quatro mil, cento e vinte reais) para 4 (quatro)

entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por
cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea
“a” desta Lei, feitas em

coletas mensais.

imprevistos, nem tampouco fez a juntada do processo
administrativo em questão, não sendo, portanto, argumento capaz de ilidir a irregularidade.

regime de adiantamento.

O contrato foi aditivado, ocorrendo a prorrogação do
prazo, mas dentro do limite de 180 dias imposto pelo art.
24, IV da Lei n° 8.666/93, com

Sustentou também a imprescindibilidade do serviço, que
estava ciente da impossibilidade de nova prorrogação do
contrato emergencial, mas que se

Porém, como exposto, o descumprimento do contrato
assinado, em confronto ao proposto inicialmente e ao
acordado verbalmente, ensejou benefício ao

término previsto em 08 de junho de 2013. Porém, já vencido o contrato emergencial, houve nova solicitação de
contratação pelo período de 09 de

tratava de situação singular, em que deveria prevalecer o
princípio da eficiência e proporcionalidade sobre o princípio da licitação.

erário público, retirando do município a responsabilidade pelo custeio do material a ser utilizado na construção
do muro. O muro é uma benfeitoria

junho de 2013 a 30 de setembro de 2013. Foi celebrado
o Contrato Emergencial n° 312/2013, fundamentado no
art. 24, IV da Lei n° 8.666/93.

De fato, o interesse público ora tutelado, que se resvala
no direito à saúde ante o objeto do contrato, qual seja,
transporte e destinação final

não removível, que permaneceria com o proprietário do
imóvel mesmo findo o contrato.

Desta forma, diante do desrespeito ao prazo máximo para contratação emergencial de 180 dias conferido pela lei
n° 8.666/93, e a não realização do

de lixo hospitalar, deve prevalecer sobre o dever de licitar. Não pode a população de Santa Maria de Jetibá sofrer as consequências da negligência

certame licitatório, restaria caracterizada a desídia da
administração, amoldando-se ao conceito d emergência
ficta ou administrativa, isto é,

do gestor em cumprir seu dever funcional, atuando em
cumprimento ao princípio da eficiência e de maneira zelosa.

aquela fabricada pela própria administração por sua culpa. Assim, segundo a ITI:

Resta evidente que o gestor público teve os 180 dias de
vigência do Contrato n° 001/2013 para realizar os trâmites necessários a realização de

Diante da vantajosidade apurada em benefício do município, e ainda que constatado descumprimento contratual, entende-se por suficiente a conversão
da penalidade em recomendação, a fim de que em contratações futuras, o Município de Santa Maria de Jetibá
cumpra com os exatos termos do
estipulado contratualmente, devendo realizar as alterações contratuais por ventura necessárias na forma do
art. 60, caput, da Lei n° 8.666/93.

(...) a omissão do administrador público que levou à contratação emergencial subsequente, muito embora houvesse tempo hábil para se viabilizar

1.5. Contratação emergencial motivada por desídia administrativa – Resíduos Sólidos da Saúde (item 2.4 do ITI
1440/2014)

procedimento licitatório, consiste em ferimento ao princípio da eficiência administrativa, insculpido no artigo
37, caput, da Constituição

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

O justificante cita que tais imprevistos podem ser verificados no processo administrativo 6430/2013. Todavia,
não menciona quais forem os

nova contratação, o que é razoável. Claramente também
estava ciente da sua urgência, bem como da limitação legal a prorrogação do contrato. Assim,
resta caracterizada a desídia administrativa, provocando
a necessidade de realizar nova contratação emergencial.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Questão suscetível a debate refere-se a possibilidade
dessa desídia administrativa ser causa legal para a contratação emergencial, prevista no

lizado em novo contrato) devem ser

art. 24, IV da lei n° 8.666/93. Filia-se a corrente na qual
pode ser feita a contratação emergencial, mesmo que a
inércia da administração tenha

Relevante questão que se apresenta diz respeito à verificação da conduta do administrador e se a mesma, quando caracterizada com desidiosa, deve

provocado à situação emergencial. Isto visa proteger o
bem maior, que é o interesse público tutelado na contratação, que no caso, é o direito a
saúde. Neste sentido, o Tribunal de Contas da União
se manifestou, conforme Voto condutor do Acórdão
3.238/2010 - Plenário:
Sobre a possibilidade de extrapolação do prazo de 180
dias previsto para a contratação emergencial firmada
com base no art. 24, inc. IV, da Lei nº
8.666/93, o TCU manifestou-se nos seguintes termos:
“consoante a jurisprudência do TCU ‘o limite de 180 dias
para execução de serviços
emergenciais, referido no inciso IV do art. 24 da Lei nº
8.666/1993, pode ser ultrapassado se isso for indispensável para a preservação do bem
protegido’

responsabilizados e devidamente apenados. Neste sentido, Jorge Ulisses Jacoby:

implicar a impossibilidade de a Administração servir-se
desse dispositivo que autoriza a dispensa de licitação. A
resposta é negativa.
Efetivamente, se ficar caracterizada a emergência e todos os outros requisitos estabelecidos nesse dispositivo,
que serão estudados a seguir,
pouco importa que a mesma decorra da inércia do agente da administração ou não! Caracterizada a tipificação
legal, não pode a sociedade ser
duplamente penalizada pela incompetência de servidores públicos ou agentes políticos: dispensa-se a licitação
em qualquer caso.
Obviamente, não deve a situação ficar sem providências
acauteladoras ou de caráter didático-pedagógicas, sob
pena de esse dispositivo vir a

te Acórdão nº 46/2002 – Plenário, no sentido de que
também seria possível a contratação
direta quando a situação de emergência decorresse da
falta de planejamento, da desídia administrativa ou da
má gestão dos recursos públicos,
devendo-se analisar, para fins de responsabilização, a
conduta do agente público que não adotou tempestivamente as providências cabíveis”.
Diante do exposto, é certo que a contratação realizada
não deve cessar, porém o administrador público que realizou a contratação emergencial
subsequente, mesmo tendo tempo hábil para realizar a
licitação, deve ser responsabilizado e apenado, ante o
descumprimento do princípio da
eficiência administrativa, esculpido no art. 37, caput da
CRFB/88. Assim, entende-se pela manutenção da irregularidade.
Este já era o posicionamento da área técnica anteriormente à sustentação oral. Realizada a sustentação oral e
analisada a documentação juntada,
tem-se o que segue.

tornar-se de tal modo permissivo que acabe por anular o
princípio da licitação. Aliás, nesse tema, relevante participação incumbe ao sistema de

Quanto ao item 1.5 da ITC 479/2016 (Contratação emergencial motivada por desídia administrativa – Resíduos
Sólidos da Saúde - Base legal: artigo

contrato e o preço contratado são idênticos. Reitero o relato da ITI 1440/2014:

controle externo, do qual o Poder Legislativo é o titular, e
a quem compete, deste a Constituição Federal de 1998,
a fiscalização não só quanto à

37, caput, da Constituição Federal (princípio da Eficiência Administrativa)):

“O contrato novo n° 312/2013, pelo período de
09.06.2013 a 30.09.2013, disfarçaria situação emergencial, pois seria o prolongamento do anterior,

legalidade, mas também quanto a legitimidade, constituindo, pois, indeclinável dever penalizar o gestor que
age com desídia ou negligência na

respaldado na situação emergencial, pois um terminou
em 08.06.2013 e o outro teria iniciado em 09.06.2013,
mantidos os mesmos preços e demais

obrigação de prever as situações que possam causar dano à sociedade ou á Administração, deixando de envidar
esforços para obviá-las. (g.n)

condições contratuais.”.

Neste sentido o Acórdão 3.521/2010 da 2ª Câmara do
TCU, parcialmente transcrito abaixo:

Apesar de ter sido lavrado novo contrato, evidencia-se
que houve na verdade uma prorrogação contratual, já
que a empresa contratada, os termos do

Porém, os agentes públicos que deram causa a prorrogação da contratação emergencial (ainda que instrumentaDiário Oficial de Contas

“a jurisprudência desta Corte de Contas evoluiu, medianwww.tce.es.gov.br

A defesa juntou aos autos cópia do Processo Administrativo 6430/2013 para a segunda contratação emergencial
da empresa Marca Construtora e
Serviços Ltda. no exercício de 2013.
Entretanto, nos termos da ITC 479/2016, o opinamento
pela manutenção da irregularidade ocorreu em razão da
ausência de eficácia dos atos
administrativos para a finalização do processo licitatório
para a contratação dos serviços de coleta do lixo hospitalar, conforme abaixo
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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transcrito:

lato da ITI 1440/2014:

a fiscalização não só quanto à

(...) Resta evidente que o gestor público teve os 180 dias
de vigência do Contrato n° 001/2013 para realizar os trâmites necessários a realização

“O contrato novo n° 312/2013, pelo período de
09.06.2013 a 30.09.2013, disfarçaria situação emergencial, pois seria o prolongamento do anterior,

legalidade, mas também quanto a legitimidade, constituindo, pois, indeclinável dever penalizar o gestor que
age com desídia ou negligência na

de nova contratação, o que é razoável. Claramente também estava ciente da sua urgência, bem como da limitação legal a prorrogação do contrato.

respaldado na situação emergencial, pois um terminou
em 08.06.2013 e o outro teria iniciado em 09.06.2013,
mantidos os mesmos preços e demais

obrigação de prever as situações que possam causar dano à sociedade ou á Administração, deixando de envidar
esforços para obviá-las. (g.n)

Assim, resta caracterizada a desídia administrativa, provocando a necessidade de realizar nova contratação
emergencial.

condições contratuais.”.

Neste sentido o Acórdão 3.521/2010 da 2ª Câmara do
TCU, parcialmente transcrito abaixo:

Questão suscetível a debate refere-se a possibilidade
dessa desídia administrativa ser causa legal para a contratação emergencial, prevista no
art. 24, IV, da lei n° 8.666/93. Filia-se a corrente na qual
pode ser feita a contratação emergencial, mesmo que a
inércia da administração tenha
provocado à situação emergencial. Isto visa proteger o
bem maior, que é o interesse público tutelado na contratação, que no caso, é o direito a
saúde. Neste sentido, o Tribunal de Contas da União
se manifestou, conforme Voto condutor do Acórdão
3.238/2010 - Plenário:
Sobre a possibilidade de extrapolação do prazo de 180
dias previsto para a contratação emergencial firmada
com base no art. 24, inc. IV, da Lei nº
8.666/93, o TCU manifestou-se nos seguintes termos:
“consoante a jurisprudência do TCU ‘o limite de 180 dias
para execução de serviços
emergenciais, referido no inciso IV do art. 24 da Lei nº
8.666/1993, pode ser ultrapassado se isso for indispensável para a preservação do bem
protegido’
Apesar de ter sido lavrado novo contrato, evidencia-se
que houve na verdade uma prorrogação contratual, já
que a empresa contratada, os termos do
contrato e o preço contratado são idênticos. Reitero o reDiário Oficial de Contas

Porém, os agentes públicos que deram causa a prorrogação da contratação emergencial (ainda que instrumentalizado em novo contrato) devem ser
responsabilizados e devidamente apenados. Neste sentido, Jorge Ulisses Jacoby:
Relevante questão que se apresenta diz respeito à verificação da conduta do administrador e se a mesma, quando caracterizada com desidiosa, deve
implicar a impossibilidade de a Administração servir-se
desse dispositivo que autoriza a dispensa de licitação. A
resposta é negativa.
Efetivamente, se ficar caracterizada a emergência e todos os outros requisitos estabelecidos nesse dispositivo,
que serão estudados a seguir,
pouco importa que a mesma decorra da inércia do agente da administração ou não! Caracterizada a tipificação
legal, não pode a sociedade ser
duplamente penalizada pela incompetência de servidores públicos ou agentes políticos: dispensa-se a licitação
em qualquer caso.
Obviamente, não deve a situação ficar sem providências
acauteladoras ou de caráter didático-pedagógicas, sob
pena de esse dispositivo vir a
tornar-se de tal modo permissivo que acabe por anular o
princípio da licitação. Aliás, nesse tema, relevante participação incumbe ao sistema de
controle externo, do qual o Poder Legislativo é o titular, e
a quem compete, deste a Constituição Federal de 1998,
www.tce.es.gov.br

“a jurisprudência desta Corte de Contas evoluiu, mediante Acórdão nº 46/2002 – Plenário, no sentido de que
também seria possível a contratação
direta quando a situação de emergência decorresse da
falta de planejamento, da desídia administrativa ou da
má gestão dos recursos públicos,
devendo-se analisar, para fins de responsabilização, a
conduta do agente público que não adotou tempestivamente as providências cabíveis”.
Diante do exposto, é certo que a contratação realizada
não deve cessar, porém o administrador público que realizou a contratação emergencial
subsequente, mesmo tendo tempo hábil para realizar a
licitação, deve ser responsabilizado e apenado, ante o
descumprimento do princípio da
eficiência administrativa, esculpido no art. 37, caput da
CRFB/88. (g.n.)
Assim, vê-se que o fato apontado como irregular pela ITI
1440/2014 e mantido pela ITC 479/2016 não foi a realização ou prorrogação do contrato
emergencial para o recolhimento de resíduos sólidos da
saúde (lixo hospitalar), mas sim a desídia do administrador, que não proveu tempestivamente
o devido processo licitatório para a contratação definitiva dos serviços.
Nesses termos, entende-se pela manutenção da irregularidade.
Segunda-feira, 18 de junho de 2018
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Seguindo-se o trâmite regimental, foram encaminhados
os autos ao Ministério Público Especial de Contas, cujo
representante, Dr. Luciano Vieira,
lançou parecer às fls. 970/975, concordando inteiramente com o opinamento da área técnica, entendimento
com o qual, conforme o aqui narrado,
também concorda este Relator. Este mesmo posicionamento, conforme relatado, foi mantido após a análise da
sustentação oral e da documentação
juntada, conforme se depreende do Parecer 1202/2018-1.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a
deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão
Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. CONHECER a presente representação;
1.2. REJEITAR as razões de justificativa do sr. Eduardo
Stuhr, em razão da prática de ato ilegal, presentificados
nos item 1.1, 1.3 e 1.5 da
Instrução Técnica Conclusiva;
1.3. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
a. Realização de contratos de locação de imóveis pertencentes a parentes de servidores municipais (Item 1.1 da
ITC 479/2016);
b. Falta de justificativa adequada da razão da escolha
do contratado no processo de dispensa (item 1.3 da ITC
479/2016);
Diário Oficial de Contas

c. Contratação emergencial motivada por desídia administrativa – Resíduos Sólidos da Saúde (item 1.5 da ITC
479/2016);
1.4. COMINAR MULTA INDIVIDUAL ao responsável no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com amparo no artigo
135, inciso II, da Lei Complementar
621/12.
1.5. REMETER os autos ao ilustre membro do Ministério
Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único
da LC 621/2012.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator) e
Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(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 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
www.tce.es.gov.br
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RELATORES

O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe determinar a instrução do feito pelas unidades técnicas; determinar a juntada
de documentos que lhe tenham sido encaminhados, pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria; determinar o desentranhamento de documentos dos processos, anexação, apensamento e
outras medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;
Além de decidir, em qualquer fase, sobre pedido de
vista e cópia dos autos do processo, que lhe tenha
sido encaminhado por interessado; determinar a
coleta de provas, caso não produzidas pela unidade técnica competente, em busca da verdade real;

Decisão Monocrática 00854/2018-2

Processo: 05014/2018-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: ALES - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: EDMAR MOREIRA CAMATA, Deputado estadual (ES, SERGIO MAJESKI)
Responsável: Erick Cabral Musso – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
A presente documentação refere-se à Representação com pedido de medida cautelar, em face da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na identificação dos veículos oficiais.
Deixo de apreciar a medida cautelar pleiteada, sem prejuízo da adoção desta medida em momento oportuno.
Ante o exposto, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO, preferencialmente por meio eletrônico, do Sr. Erick Cabral Musso – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo para que, no prazo de 05 (cinco) dias apresente as justificativas e documentos que julgar necessário.
Juntamente com a notificação do representado deve ser juntada cópia da petição inicial.
Cientifique-se ao representante do teor da presente Decisão.
Após, retornem os autos a este Gabinete, para análise sobre a medida cautelar pleiteada.
Vitória ES, 15 de junho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Também cabe ao Relator determinar a realização
das diligências necessárias à escorreita instrução do
processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da verificação de fatos ou atos
considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o seu cumprimento; dentre outras competências
conforme Regimento Interno.
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